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 على عينة من األسر بمدينة جدة

  بعض العوامل المؤدية إلى االنفصال العاطفي بين الزوجين

 (دراسة وصفية على عينة من األسر بمدينة جدة)

Some Factors Leading to Emotional Separation between Spouses (Descriptive Study on a 

Sample of Families in Jeddah) 

 رويبح الســـلميعطيه  الدكتور/

، المملكة العربية العزيز بجدة جامعة الملك عبد، قسم االجتماع والخدمة االجتماعية، أستاذ علم االجتماع الطبي المساعد

 عوديةالس

 :البحث مستخلص

ة هدفت الدراسة الى التعرف على العوامل المؤدية الى االنفصال العاطفي بيت الزوجين وقد طبقت هذه الدراسة على عين

فقد تم  وعليه من الدراسات الوصفية ، هذه الدراسةالعاطفي االنفصال مشكلة من يعانون ا وزوجة( زوج55مكونة من ) قصدية

. لكترونية لهذا الغرضاستبانة إ استخدامونظراً لسرية هذه العالقة بين الزوجين فقد تم  منهج المسح االجتماعي بالعينة. استخدام

. وتوصلت الدراسة (SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) باستخدامتم الحصول عليها وتم تحليل البيانات التي 

لى دور الفارق العمري في العاطفي بين الزوجين، باإلضافة إ ، أن العوامل الصحية لها عالقة باالنفصاللى نتائج عديدة أهمهاإ

االنفصال بناء والذي انعكس على سلوك األبناء بشكل سلبي، يأتي جاه األت الوالدين ودورهما االنفصال في وأثر هذاه المشكلة هذ

االنفصال ا في هذه المشكلة. مهم اً العمر ويلعب العامل االقتصادي والثقافي وسوء المعاملة دور متقدمة منالعاطفي في مراحل 

تفعيل برامج  األزواج،لدى  المستوى الثقافيبرفع ن بدالً عن الطالق. أوصت الدراسة ي من الحلول التي يلجأ لها الزوجاالعاطف

عمل وسرية، امج إعالمية متنوعة موجهة إلى األسرة تهتم بالعالقات األإعداد بر، إرشادية للتعريف بأسباب االنفصال العاطفي

صال أو نفحد من الصراعات التي تؤدي الى االوت م من مواجهة ضغوط الحياة ومشكالتهابرامج للمقبلين على الزواج تمكنه

 صالح واالرشاد الزواجي في المؤسسات الجامعية.لتعليمية التي تهتم بالتوجيه واإلالطالق، إدراج بعض المواد ا

 االنفصال العاطفي، الزوجين، األسر، مدينة جدة الكلمات المفتاحية:
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Some Factors Leading to Emotional Separation between Spouses (Descriptive Study on a 

Sample of Families in Jeddah) 

Abstract 

The study aimed to identify the factors that lead to emotional detachment between 

spouses. This study was applied to a simple Intentional sample of (55) husbands and wives 

suffering from emotional detachment. It is a descriptive study in which the social survey method 

was applied. Given the confidentiality of this relationship between spouses, an electronic 

questionnaire was used for this purpose. The obtained data was analyzed using the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS). The study reached several results, the most important of 

which are the relationship between health factors and emotional detachment between spouses; 

the role of the age difference in this problem; and the impact of this detachment on parents and 

their role towards the children, which was negatively reflected in the children’s behavior. 

Emotional detachment happens in the advanced stages of life. The economic and cultural factors 

as well as bad treatment play an important role in this problem. It is one of the solutions that 

spouses resort to instead of divorce. The study set several recommendations, the most important 

of which are raising the cultural level of spouses, activating awareness programs to define the 

causes of emotional detachment, launching various media programs concerning family relations, 

and making programs for those who are in the pre-marriage stage to enable them to face the 

pressures and problems of life and reduce conflicts that lead to detachment or divorce. This may 

include using some educational materials on guidance, reform and marriage counseling in 

university institutions. 

Keywords: Emotional separation, couple, families, Jeddah city 
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 مدخل إلى الدراسة: الفصل األول

 المقدمة:

مصلحة وواجبات بين الزوجين تؤدي إلى  اً حقوقضوابط و لزمهأو ،زواج  بين الرجل والمرأةلى الشرع هللا سبحانه وتعا          

عنها بعض  نتج مشكالت كثيرةظهرت  بالرغم من هذه التشريعات فقدوللمجتمع بشكل عام، ولكن  بشكل خاص ألسرةا

راً قرار يعتبر األقل  ضر اتخاذ الزوجين الى بسببها يلجأ أحد و ،سرةانهيار األإلى   حيانقد تؤدي في بعض األ  التي كماتاالتر

ة إلبقاء جميع األساليب والحلول المتاح ، وذلك بعدو االنفصال العاطفي أو الطالق العاطفيوه العلى هيكل وبناء األسرة أ

 بها في مرنا هللاازالت عن الحقوق والواجبات التي أحدث تنواستمرارية العالقة، و بذلك يسقط الهدف الرئيس من الزواج وت

قع بين لتي تمن المراحل التي تمر بها المشكالت ا بر االنفصال العاطفي مرحلة  أخيرةويعت سبيل االستقرار النفسي لألبناء،

         لى االنفصال العاطفي التام.الحوار والتنافر وصوالً إ انعدامبدءاً من  ،الزوجين

كيف مع متطلبات مات، وعدم التاهور مستوى مرتفع من وسائل الصدإن فقدان األزواج ألسلوب الحوار الهادف وظ       

 ة االنفصالالحياة الحديثة لمواكبة التطورات المتالحقة في جميع مناحي الحياة، أدى إلى نمو ظاهر الحياة، والسعي الستخدام

نتماء إلى فقدان اال دىية مما يؤحياتال كل منهما لآلخر في مواجهة المشكالتلعدم إشراك  هموهذا ما يدفع األزواج،العاطفي بين 

تقرار ـــسالزوجين، والذي يضفي مالمح من االلزواجي يرتبط بالتالقي العاطفي بين النفسي والفكري بينهما. إذ إن الرضا ا

 Hekmatpour and Fadaei ) .اب الحب المتبادل بين األزواجــة لغيــالق العاطفي نتيجـــ، في حين يكون الطالزواجي

Amiri,2015. 782-786) 

تجابة أو ما يعرف باالنفصال العاطفي وهو نوع من االس ،نجاح العالقة يحدث التباعد االنفعاليعندما يفشل الطرفان في إ        

لى اآلخر، إذ يتعامل كل منهما مع اآلخر كما لو أنه غير موجود، هذه إوحتى عدم النظر  ،و الفيزيقيقد تتضمن االبتعاد المادي أ

 (.5، ص5105الصطوف،  ) .لى األبناءتؤثر فقط في الزوجين وإنما يتعدى تأثيرها إ حالة الال

هم في استقرار ية وكونها العنصر األبسبب طبيعتها العاطفوذلك ، من االنفصال العاطفي هي االكثر تضرراً  المرأة       

ي ذلك من وجهة نظر الزوج  والذي بدوره يؤثر ف المالمةهي  جميع التصرفات التي تحدث من األبناء و متحملة ،سرةاأل

ين القيمة الحقيقية لهما ن يدرك كال الزوجعلى تماسك األسرة، لذلك يجب أ وهذا ينعكس سلباً  ،الحالة النفسية لها ل كبير فيوبشك

حتى  ،لألخركل طرف  وعدم تشويه ،بناءسرة من خالل إعطاء صورة إيجابية لكل منهما أمام األ، لتجنب انهيار األبناءمام األأ

 سرية.ة األلى انهيار العالقإبناء نفسياً مما  قد يؤدي األ يتأثرال 

  :مشكلة الدراسة

هو محور االهتمام لدى كثير من المؤسسات التي لها عالقة  عليها ن التركيز، لذا فإسرة هي البناء الرئيس للمجتمعاأل      

 ف تسعىهد هاهواجهة المشكالت التي تواجوره يدعم استقرار المجتمع، لذا فان موالذي بد تعطي أهمية لتماسكها باألسرة والتي

مؤسسة األسرة نفسها، إذ ان المشكالت التي تحدث بين الزوجين تحاول األسرة أن  ومن ضمنها ،من المؤسسات لتحقيقه له كثير

من  بعض الحلول التي لىالتوصل إمحاولة  نذا فإ، لفرادهاأ في جميعبدوره يؤثر والذي  ،لى الطالقتحتويها حتى ال تصل إ

 الزوجين.حيان على ربما تكون قاسية في بعض األ ،على تماسكها خاللها تحافظ األسرة
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التي تحصل بين الزوجين  سرة بشكل عام، ولعل المشكالتالتي من خاللها تتأثر األسرية تتعدد وتتنوع المشكالت األ        

لى وجود نوع من التوتر والصراع بين وإ لى حالة من عدم االستقراروتؤدي إ بها تتأثرول هي التي تؤثر بسبب عدة عوام

من الحلول التي يلجأ لها الزوجان لمحاولة التكيف مع هذه المشكالت للمحافظة على تماسك  هناك مجموعة لذا ،الزوجين

داخل هذه  لألبناءة خلق نوع من االستقرار لى محاولالعاطفي بين الزوجين والذي يهدف إمن هذه الحلول االنفصال . سرةاأل

سرة وتقديم الدعم بناء داخل األلى رعاية األ، والذي يهدف إالعاطفي هو الحل البديل للطالق بين الزوجين االنفصالاألسرة، و 

االت بتنوع الح متنوعة ومتعددةن الى هذا الحل يصل الزوجا اسباب التي بمقتضاهن األلهم من كال الطرفين، والشك أ

هم ه الدراسة الوقوف على أهذفي وسوف نحاول ، وتربوية واجتماعية صحيةو  فيةثقا و ،قتصاديةمنها أسباب ا ،الزواجية

 نفصال العاطفي بين الزوجين للمحافظة على استقرار وتماسك األسرة.إلى اال   عوامل المؤدية إلى اللجوء ال

 أهمية الدراسة:

 منها:عدة اعتبارات لترجع  ليهإ المؤديةوالعوامل  العاطفي بين الزوجيننفصال الا همية البحث في موضوعأ

 :األهمية العلمية -1

 مهم.العلمية لموضوع  والعربية بالمادةتنعكس أهمية الدراسة في إثراء المكتبات المحلية  -

والذي بدوره  اطفيلى مرحلة االنفصال العإ وصول العالقة بين الزوجين مهماً فيوراً العوامل التي تلعب د تحديد -

 يساعد في عالج بعض المشكالت األسرية.

 السعودي لمجتمعا العاطفي فياالنفصال قلة الدراسات التي تناولت موضوع  -

 التربوية.المهتمين بالنواحي  واضحة لدىبناء والتي كانت غير لدراسة بعض السلوكيات لدى بعض األتفسر هذه ا -

 .االجتماعية من المشكالت التي تعتبر مشكلةية سراألقات من العال اً خفي اهذه الدراسة جانب تبرز -

 :همية العمليةاأل -0

رة في وضع ساأل بشؤون المهتمين تساعد التيسرة ووظائفها ة في بناء األرؤثالم ذه الدراسة في تحديد العوامله تسهم -

 .تجاوز مثل هذه المشكالت تساعد على برامج عالجية

 .ة وما توفره من بيانات في إعداد برامج ما قبل الزواجاالستفادة من نتائج هذه الدراس -

 تثقيفية صحية.دراج برامج إفي  (فحص ما قبل الزواج)توجيه أنظار القائمين على برنامج  -

األسرة والجمعيات  بشؤونيتوقع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة المؤسسات االجتماعية ومراكز البحوث المختصة  -

     األسرية المختلفة.

 أهداف الدراسة: 

منه وينبثق  ،نفصال العاطفي بين الزوجينااللى العوامل المؤدية إ على بعضلى التعرف تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إ 

 الفرعية:هداف من األ مجموعة
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 .الكشف عن العوامل الصحية وعالقتها باالنفصال العاطفي -0

 .في االنفصال العاطفيالتعرف على االختالف العمري بين الزوجين ودوره   -5

  .بناءال العاطفي على األلالنفص ثار السلوكيةالتعرف على اآل -3

 .وعالقته باالنفصال العاطفي بين الزوجين لألبناءالمستوى العمري  -4

 .المستوى االقتصادي في االنفصال العاطفي ورالكشف عن د  -5

 .ينلطالق بين الزوجالتعرف على االنفصال العاطفي كبديل ل -6

 .باالنفصال العاطفي التعامل بين الزوجين وعالقتهسوء  عن الكشف  -7

 .التعرف على االختالف الثقافي بين الزوجين وعالقته باالنفصال العاطفي -8

 

 تساؤالت الدراسة:

 هل العوامل الصحية لها عالقه باالنفصال العاطفي؟ -0

 ؟ال العاطفيفي االنفص ختالف العمري بين الزوجين له دورهل اال -5

 بناء؟ما اثر االنفصال العاطفي في سلوك األ -3

 االنفصال العاطفي بين الزوجين؟ما عالقة المستوى العمري لألبناء  ب -4

 نفصال العاطفي؟في اال  قتصادي دورللمستوى اال هل -5

 هل يعتبر االنفصال العاطفي بديالً عن الطالق بين الزوجين؟ -6

 بين الزوجين؟ ةاملاطفي نتيجة لسوء المعالع هل يعتبر االنفصال -7

 ؟قة باالنفصال العاطفي بينهماهل االختالف الثقافي بين الزوجين  له عال -8

 

 مفاهيم الدراسة:

هي تعريفات يضعها الباحث لمصطلحات تكرر ذكرها في الدراسة، لذا وجب وضعها في إطار محدد بحيث ال يلتبس على 

ويشار إليها في الهامش، أو تكون من بنات أفكار الباحث  ،كون مستخرجة من اإلنتاج الفكريالقارئ فهم معناها، ويمكن أن ت

 ويشار إليها بمصطلح "تعريف إجرائي".

     االنفصال العاطفي: 

وجودهما في منزل واحد، ويعيشان في انعزال عاطفي،  بالرغم من بعضعن حالة يعيش فيها الزوجان منفردين بعضهما        

العالقة بين  عنوينتج عنه برود الحياة الزوجية وغياب الحب والرضا  نهما عالمه الخاص البعيد عن الطرف اآلخرولكل م

حد ف وانه يكون أحياناً من طرإ المأل( بلغير المعلن على  )الطالق كما يعرف على أنه  (.437، ص 5105، )هادي .الزوجين

لف خطورة هذا الطالق باختالف أسبابه وان إمكانية إصالحه تتعلق مباشرة ن يجهله كلياً، وتختفي حين يمكن للطرف اآلخر إ

 (.56، ص 0995، طويال. )النابلسييقتضي الوقوف عنده  جدية األسباب المؤدية إليه مما بمدى
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 د اآلخرافتقار العالقة العاطفية بين الزوجين للمودة والسكن النفسي بحيث ال يشعر أحدهما بوجو)نه كما يعرف أيضاً على أ

  (44، ص 5105، )عباس .(عيشهم في بيت واحد لكنهما منفردين ومنعزلين عن بعضهمامن غم بالر

 ومن ثميؤثر سلباً في التواصل،  في التوازن وسوء العدالة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، وما )اختاللاالنفصال العاطفي 

 (.315، ص 5108 وعبد الرحمن،)الشواشرة  (فتور المشاعر بين األزواج

في  تراكم التناقضاتمع ما يضاف من أو أو خفوتها إلى درجة متقدمة، ( الجنسالعاطفة )الحالة من انطفاء عالقة  )تلكهو ف

كة في تحقيق األهداف على حد سواء، ومع هذا اروالشالتوقعات يبدو الرباط الزوجي وكأنه قد استنزف على صعيد العاطفة 

وتتقلص منطقة التقاطع بين دائرتي الرباط الزوجي، وتتباعد هاتان الدائرتان مما ينشأ عنه عالمان  يناالستنزاف يتزايد التبا

 -051، ص5111)حجازي  (مختلفان، حيث   يبدأ كل من الزوجين التحرك في فلك خاص به على مختلف الصعد واالهتمامات

050. )    

م هجراً في المحادثة وفقدان المودة والسكن أفي العالقة العاطفية  ارهجكان أالزوج لزوجته سواء  )هجر كما يعرف على أنه

خرى كالنفقة وتامين السكن بحيث يظهر للناس استقامة العالقة الزوجية األالنفسي بين الزوجين مع قيام الزوج بالحقوق الزوجية 

 .(56، ص 5103)الحقباني  (والواقع على خالفه

والتي بمقتضاها يصل بين الزوجين نتيجة لعدة عوامل  عاطفي وجسدي )انفصالأنه على هذه الدراسة  إجرائياً حسبيعرف 

 .(بناءالمعلن والذي يهدف إلى رعاية األغير الزوجان إلى هذا القرار 

 الدراسات السابقة والنظرية الموجهة للدراسة: الفصل الثاني

 الدراسات السابقة: أوالً:

 (:0202هبة حبيب ابو دقن ) -1

بأم درمان واختالف الطالق العاطفي على طفي وسط معلمي المرحلة الثانوية لى التعرف على الطالق العاإسة تهدف الدرا

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  .النفسية ،سبابواألحسب الجنس وسنوات الزواج بين الزوجين واختالف الحالة االقتصادية 

 .خذت بالطريقة العشوائية من عدة مدارس ثانوية بمنطقة أم درمانأومعلمة  ا( معلم53تكونت عينة البحث من )و التحليلي

لى مجموعة من النتائج منها: توجد فروق ذات داللة إحصائية في الطالق العاطفي وفقاً لمتغير الجنس، توجد إتوصلت الدراسة 

داللة إحصائية في الطالق توجد فروق ذات  ،فروق ذات داللة إحصائية في الطالق العاطفي تبعاً لمتغير سنوات الزواج

 توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاُ لمتغير العالقة العاطفية. ،لمتغير الحالة االقتصادية العاطفي تبعاً 

 :(0212ن )الرحمعبد هبة  دراسة الشواشرة و -5

عينة وتكونت  وجين،المتزعقالنية لدى غير ال لكشف عن مستوى االنفصال العاطفي وعالقته باألفكارإلى ا هدفت الدراسة 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس االنفصال العاطفي المطور ومقياس  المتزوجين،من األفراد  545من  الدراسة

 عقالنية وقد تم التحقق من صدق وثبات األدوات.غير الاألفكار 
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من )المستوى المنخفض ( حيث أظهرت عقالنية جاء ضغي ال أظهرت النتائج أن مستوى االنفصال العاطفي ومستوى األفكار

ومن ثم لمجال  ،ثم يليه العزو الداخلي للفشل ،الذات السلبي تقويمعقالنية كانت لمجال غير ال نتائج الدراسة أن أبرز األفكار

ي قوة كذلك أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف ،االعتمادية

عدد سنوات الزواج( بينما وجدت فروق و ،العالقة االرتباطية بين االنفصال العاطفي واألفكار الالعقالنية وفقا )لمتغيري الجنس

 ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير المستوى التعليمي ولصالح حملة درجة الماجستير فأعلى ثم تاله البكالوريوس.

 :(0212)دراسة نهاد احمد مقابله  -3

على العالقة بين االنفصال العاطفي وإشباع الحاجات النفسية لدى المعلمين المتزوجين في محافظة التعرف  إلى هدفت الدراسة

طفي والحاجات النفسية التي ، وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنفصال العا)األردن( جرش

تم اختيارهم من  ا ومعلمةعلم( م353وامها )الدراسة على عينة ق طبقت ،ومدة الزواج ات الجنس والعمرن تعزى لمتغيريمكن أ

ن مستوى إشباع الحاجات النفسية كان مرتفعا أظهرت نتائج الدراسة أالقصدية،  بالطريقة) األردن( مدارس محافظة جرش 

إشباع الحاجات )ثم  (مانباع حاجات السالمة واأل)اشومن ثم  (الذاتإشباع حاجات تقدير : )بعاد التابعة لها بالترتيباأل توجاء

يضاً وجود عالقة  ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االنفصال العاطفي وإشباع الحاجات النفسية، (، من النتائج أاالجتماعية

صال العاطفي ن من االنفيعاني المعلمو ل العاطفي يعزى لمتغير الجنس، إذوجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى االنفصا

لة إحصائية لالنفصال العاطفي تعزى لمتغير العمر ومدة الزواج، وجود فروق الد ذات أكثر من المعلمات، عدم وجود فروق

وجود الحاجات النفسية لدى المعلمين المتزوجين يعزى لمتغير الجنس لصالح المعلمين الذكور، عدم  إلشباعذات داللة إحصائية 

 عزى لمتغيرات العمر ومدة الزواج.الحاجات النفسية ي إلشباع فروق ذات داللة إحصائية

 (:0212 ) رجبدراسة ريهام  -4

المرحلة الثانوية ومستوى توافقهم الشخصي  بناء في بين الطالق العاطفي كما يدركه األلى التعرف على العالقة إسة هدفت الدرا

)مقياس الطالق العاطفي  ، استخدمت الباحثةبمصر افظة الدقهليةمحطالبة من  055و اً طالب 055واالجتماعي، تكونت العينة من 

يوجد فروق  أنه ال ( من إعداد الباحثة، أسفرت النتائج عنمقياس التوافق الشخصي واالجتماعي) و، من إعداد الباحثةالمدرك( 

صائية بين روق ذات داللة إحيوجد ف ال ناث على مقياس الطالق العاطفي،الذكور واإل درجاتذات داللة إحصائية بين متوسط 

ناث على مقياس التوافق الشخص واالجتماعي، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور متوسط دجات الذكور واإل

قة ذات داللة إحصائية بين درجات على مقياس التوافق الشخص االجتماعي، توجد عال على مقياس الطالق العاطفي ودرجاتهم

 على مقياس التوافق الشخص واالجتماعي ودرجاتهماس الطالق العاطفي ناث على مقياإل

 (:0215 )براهيم العبيديدراسة عفراء إ -5

فروق في لى التعرف على الطالق العاطفي  لدى الطلبة المتزوجين في جامعة بغداد، فضال عن التعرف على الالبحث إهدف 

اناث( وكذلك وفق متغير مدة الزواج والحالة االقتصادية والفارق  –ة وفق متغير الجنس )ذكور الطالق العاطفي لدى الطلب

 المتزوجين، وطالبة من ( طالباً 051العمري بين الزوجين، تكونت عينة البحث من )
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ن طلبة الجامعة يعانون من الطالق العاطفي، كذلك بينت عد تطبيق مقياس البحث وتحليل اإلجابات كشفت نتائج البحث أوب 

لصالح  ،سنوات( والحالة االقتصادية 5من قل ، ولصالح )أد فروق في الطالق العاطفي وفق متغير مدة الزواجالنتائج وجو

بينما لم تظهر النتائج وجود فروق في الطالق العاطفي  .سنوات( 5والفارق العمري ) أكثر من  الحالة االقتصادية غير الجيدة

 بين الجنسين.

 (:  0214دارسة مروة مجدي ) -6

( 05)الدارسة شملت عينة  ،التنشئة االجتماعية في المجتمع الحضري فيت الدارسة التعرف على الطالق العاطفي وأثره هدف

دليل المقابلة ودليل دارسة الحالة واستبيان عن  كانت أدوات الدارسة طنطا.عانين من الطالق العاطفي في مدينة يزوجة ممن 

بحاالت إصابة أبناء المطلقين عاطفيا  ،دة أعداد المطلقين عاطفيا في العصر الحاليإلى زيا :توصلت الدارسة. التفكك األسرى

 .مشكالتهمحل بنشغال اآلباء ال ،سلوك األبناء النفسي، وانحرافاالضطراب  من

 :(0214دراسة الرا الصطوف )  -2

كما يدركه المراهقون وبين االكتئاب  ،هدف البحث إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين االنفصال العاطفي بين الزوجين

إناث(، والتخصص  -باإلضافة إلى بيان الفروق في االكتئاب والقلق لدى عينة البحث تبعا لمتغير الجنس ) ذكور ،والقلق لديهم

 من المجتمع األصلي ولقد تم %5فرداً في مدينة دمشق، وهم يمثلون  541أدبي(، وتكونت عينة البحث من  -الدراسي) علمي 

استبيان االنفصال العاطفي بين الزوجين )الباحثة المقياس العاطفي المتمثل في  واستخدمتاختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة 

 :أظهرت نتائج الدراسة ما يلي من إعداد الباحثة. (كما يدركه األبناء المراهقون

( مرتفع %55( منخفض الشدة )%51.74)شدة متوسط ال :تاليك ،ون يدركون االنفصال العاطفي بين والديهمهقاالمر -

 (%54.56الشدة )

ذات داللة إحصائية بين االنفصال العاطفي لدى الزوجين كما يدركه األبناء المراهقون وبين  عالقة ارتباطيةتوجد  ال -

 قلق الموت.

 (  0210) دراسة  أنوار هادي  -2

تكونت عينة  ، ومدة الزواج.متغير الجنس وفق:سر العراقية هدفت الدراسة الى التعرف على أسباب الطالق العاطفي لدى األ

مقياس الطالق العاطفي المكون من الجانب  ةالباحث تستخدمفي مدينة بغداد، ا ( زوجاً وزوجة من الموظفين051البحث من)

، )االقتصاديمجاالت  ة، النفسي، الحب(، والجانب التعبيري والذي يتضمن ثالث)الجنسيالتعبيري والذي يتضمن ثالثة مجاالت 

مجال  االمجاالت ماعد في تبعاً لمتغير الجنس في كلظهرت النتائج أنه ال يوجد فروق أسباب الطالق العاطالمهني، االجتماعي( أ

بين  المجاالت بينما توجد فروق داله روق دالة للمجموعات الثالثة في كلوال توجد ف ،الذكور فروق لصالحالحب، فقد وجد 

 في المجال الجنسي. لثالثالمجموعات ا
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  (:  0212 نوار هادي)أ  دراسة -9

لى التعرف على الطالق العاطفي وعالقته بفاعلية الذات لدى األسر في مدينة بغداد، وهي دراسة ميدانية لعينة إهدفت الدراسة  

 طفي تبعا لنظرية التبادل االجتماعي،وقد قامت الباحثة ببناء مقياس الطالق العا ،من أسر الموظفين والموظفات في مدينة بغداد

تناولت األسباب التي تؤدي إلى الطالق العاطفي والمراحل التي يمر بها الطالق العاطفي وقد اختارت عينة مقصودة تكونت من 

 الزواج.مدة  ،الحالة االقتصادية ،الجنس التالية:موظف وموظفة موزعة بالتساوي وفقا للمتغيرات  311

    يلي:يه الباحثة ما أهم ما توصلت إل

   وذكوراً. اً وجود طالق عاطفي لدى األسر في مدينة بغداد لكال الجنسين إناث -

وكلما  ،الطالق العاطفي االقتصادية قلفكلما ارتفعت الحالة  ،يتناسب الطالق العاطفي عكسيا مع الحالة االقتصادية -   

  العاطفي.انخفضت الحالة االقتصادية زاد الطالق 

 الزواج.زداد الطالق العاطفي كلما قلت مدة الزواج ويقل كلما زادت مدة ي -

 (:0212دراسة العباسي والعبيدي ) -12

لى التعرف على مستوى الطالق العاطفي لدى المتزوجين ومعرفة الفروق في الطالق العاطفي بين المتزوجين إهدفت الدراسة 

 وجود إلىزوجة. توصلت الدراسة  51و ازوج 51ن حديثاً( تكونت العينة من قديماً والمتزوجي الزواج )المتزوجينتبعاً لمدة 

على من مستوى الطالق العاطفي أن المتزوجين قديماً كان مستوى الطالق العاطفي لديهم وأالطالق العاطفي في عينة البحث 

 لدى المتزوجين حديثاً.

  :(0229 )عايدة منصور دراسة  -11

جهة نظر من و لمترتبة عليهر اآلثاواجين ولزالعاطفي بين ل االنفصاافي ة لمؤثرامل العواعلى لى التعرف إالدراسة هدفت  

سيدة متزوجة من مختلف المستويات االجتماعية والتعليمية واالقتصادية  ( 51) عينة الدراسة من الزوجات في األردن. تكونت

 لجمع البيانات. الحظة والمقابلة سلوبي الم. تم استخدام أيعشن انفصاالً عاطفياً 

زوجية، والعنف اللفظي، والجسدي، ال متغيرات )الخيانةنفصال العاطفي تتلخص في أسباب اال نأ لىإشارت نتائج الدراسة أ

، والصفات الشخصية للزوج( عدم التكافؤ االقتصادي والتعليمي واالجتماعي بين الزوجين، وتدخل األهل، والزواج المبكرو

لى تناول الكحول إواللجوء  ،تدني تقدير الذات :لى وجود آثار سلبية لالنفصال العاطفي منهااسة إوكذلك أشارت نتائج الدر

نفصال العاطفي منها قيام الزوجة المنفصلة عاطفياً ن هناك بعض الجوانب اإليجابية لالوالفزع، إضافة الى الخيانة الزوجية. ولك

 عمال التطوعية.األ والمشاركة فينوادي الرياضية تحاق بالنتاج وااللل دراستها واالنخراط في العمل واإلبإكما
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 (  Kiencacd and Caldwell  1995وكالدويل  : ) ينكاكددراسة ك  -05

من وطبقت الدراسة على عينة تكونت  ،اهدفت الدراسة إلى البحث عن مسببات االنفصال العاطفي بين الزوجين والتعامل معهم

 واستخدمتألولى من الزواج انفصلوا خالل األشهر األربعة والعشرين التالية من دون طالقهم، وزوجة في السنة ا ( زوجا51)

 التالي:عن الدراسة مقياس مسببات االنفصال، وأسفرت النتائج 

 المحبة،فقدان )، (اإلساءة العاطفية)وتبعته  ،في ترسيخ فكرة االنفصال مهم على أنه عامل (صعوبة االتصال)حدد المشاركون  -

 .(المرض) هواقل العوامل أهمية  وكان

ج وأدركثاني األسباب  (اإلساءة العاطفية)وأدرجت الزوجات  ،كسبب رئيسي لالنفصال (مشكالت االتصال)ين الجنسذكر كال  -

 .(اإلساءة العاطفية، ومن ثم )رئيسية لالنفصال ابوصفها أسباب (انعدام الحب)و (،الطلبات الزائدة)األزواج 

 .تعليق على الدراسات السابقةالثانياً: 

من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة، وجد أن دراسته الحالية قد اتفقت مع بعض الدراسات في بعض الجوانب من 

 ناحية، واختلفت مع بعض الدراسات في بعض الجوانب من ناحية أخرى. 

  :أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة -1

 .)الجنس، العمر، المستوى التعليمي(ات م بعض متغيرات الدراسات السابقة مثل متغيراتخداس -

 .مع بعض الدراسات السابقة (كال الزوجين)استخدامها عينة الدراسة، وهي  -

 .)مع دراسات سابقة( متغيرات سنوات الزواج والحالة االقتصادية استخدامها -

 :لدراسات السابقةأوجه االختالف بين الدراسة الحالية وا -0

 .للطالق العاطفي كبديلالتي تناولت االنفصال  ،على حد علم الباحث ،الدراسة الحالية الدراسة الوحيدة -

كال الجنسين مع  إجراؤها علىالى االنفصال العاطفي، حيث تعتبر الدراسة الحالية أول دراسة يتم  ةالعوامل المؤديتناولها  -

 .النفصال العاطفيلها دور في ا ية التيالصحالتطرق الى بعض النواحي 

  .والذي يتمثل في الثقافة الجنسية وعالقتها باالنفصال العاطفي في العالقة بين الزوجين امهم االدراسة لم تغفل جانب -

 ي.النفصال العاطفودوره في ا اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في التركيز على المستوى العمري لألبناء -

 نظرية الدراسة: :رابعاً 

 الجتماعي:دل التباانظرية  -1

ظهرت نظرية التبادل االجتماعي كإحدى االتجاهات النظرية التي تبلورت في أوائل الستينات من القرن العشرين، نتيجة         

 لما نشأ من رأي حول إخفاق البنائية الوظيفية في تطوير نظرية تعكس الواقع اإلمبريقي،
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السلوك اإلنساني في مستوياته المختلفة .فجاءت المحاولة األولى لتعتمد تفسير السلوك بناء على عوامل نفسية بحتة، وتفسر  

ترتبط في بعض مضمونها بعوامل بيولوجية .أما المحاوالت الالحقة، فقد حاولت تجاوز اختزال السلوك اإلنساني برده للعوامل 

االجتماعي والثقافي .وبالرغم من هذا التباين بين أصحاب التبادلية، إال أنه يمكن االستفادة  النفسية بإدخال ارتباط السلوك بالبناء

الجانب الثاني  التفاعل. وأمامن الجانبين. األول في دراسة عملية التفاعل، وما يمكن أن تتضمن من تأثيرات متبادلة بين طرفي 

األولية إلى بحث مستويات التنظيمات معقدة التركيب والمستوى  لفترتكز أهميته في إمكانية االنتقال من مستويات التفاع

 (5101ابراهيم عثمان، المجتمعي. )

 ليها نظرية التبادل االجتماعي:أهم المبادئ التي تستند إ -0

باااااين شخصاااااين أو فئتاااااين أو  مناااااافعخاااااذ وعطااااااء أي تباااااادل الجتماعياااااة التاااااي نعيشاااااها هاااااي عملياااااة أإن الحيااااااة ا      

أو الجماعااااااة األخاااااارى هااااااو الواجبااااااات  دمااااااه الفاااااارد أو الجماعااااااة للفاااااارد،العطاااااااء الااااااذي يق، وتمعااااااينجماااااااعتين أو مج

 يتمتاااااع بهااااااالملقااااااة علاااااى عاتقهماااااا، بينماااااا األخاااااذ الاااااذي يحصااااال علياااااه الفااااارد مااااان الفااااارد اآلخااااار هاااااو الحقاااااوق التاااااي 

ذ والعطاااااااء تتعماااااق وتسااااااتمر وتزدهااااار إذا كاااااان هناااااااك ثماااااة موازناااااة بااااااين األخاااااوالعالقاااااات  .بعاااااد أدائاااااه للواجبااااااات

وتتااااااااوتر العالقااااااااات أو تنقطااااااااع أو تتحااااااااول إلااااااااى  ،أي بااااااااين الحقااااااااوق والواجبااااااااات المناطااااااااة بااااااااالفرد أو الجماعااااااااة

 زن باااااااين األخاااااااذ والعطااااااااء باااااااين الطااااااارفينإذا اختااااااال مبااااااادأ التاااااااوا ،فاااااااي أحسااااااان األحاااااااوال ،عالقاااااااات هامشاااااااية

  المتفاعلين.

لعالقة جذباً مستمراً للبقاء فيها، أو عند وجود عوائق للخروج تتنبأ هذه النظرية بأن الزواج سوف ينتهي عندما ال تعطي ا      

أو وجود بدائل خارج العالقة أقوى من االستمرار فيها. وعندما ال يتقبل الزوجان الخسارة النفسية يتحول  ،من عالقة ضعيفة

من الزوجين حسم الصراع، فإنه تفاعلهما معاً إلى حلقة من الصراع، ويسعى كل منهما إلى هدم اآلخر، وعندما ال يستطيع أي 

 ،يضطر إلى مهادنة الزوج اآلخر كي ال يتعرض لخسائر مادية أو نفسية إن انفصل عنه أو توقف عن التفاعل الزواجي معه

 .(Wilson, & Waaddoups, 2002 وهذا ما يؤدي إلى االنفصال العاطفي )

 اإلطار النظري: الفصل الثالث

 الطالق العاطفياوالً: 

مل لمعظم الشباب من الجنسين وذلك لما يحققه من التوافق وأوله اهمية كبيرة  ،الزواج نقطة البداية لتأسيس األسرة         

ن هدف المجتمع المحافظة على كيانه من خالل تحقيق احتياجات المجتمع وكذلك احتياجات وأ ،النفسي واالجتماعي لديهم

من  هميةأساسي للجنسين لما له من أفالزواج مطلب  ،ينتج عن ذلك عالقة وثيقةال عن طريق الزواج وإوذلك ال يتأتى  ،فرادهأ

التوتر من وعبر مراحل متعددة ال بد ان يتخللها نوع  هذه العالقةأن  والشك ،حياة الفرد والمجتمع على مستوى الناحية الشرعية

لى الشعور بالوحدة و عدم إشباع ألوقات إطرفين والتي ربما تؤدي في بعض امشاعر كال ال واالضطرابات التي تؤثر في 

 للنواحي العاطفية  بين الطرفين.
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بروز حالة من التصدع  إزاء احتمالط الزواجي حين يقوم على أسس غير متينة توفر له الصحة واالستمرار، تكون ابفالر

 راجعها ألسباب متنوعة، و تأ تدني صيانة الحياة الزوجيةالخفي، الذي يتشكل نتيجة 

حيث يبدو أحد  ،ومع هذا التراكم يتزايد التباين والتباعد المناسبة.لى تراكم التناقضات التي لم توجد لها الحلول يؤدي إمما 

الطرفين غير قادر على تلبية متطلبات الطرف اآلخر، إال أن االعتبارات االجتماعية أو سواها تحول دون فك الرباط الزوجي، 

 (055، 050، ص 5111حجازي، المضمون )طار فارغ من وبه تتحول الحياة الزوجية إلى إ

الن تحت سقف واحد، وهو الترك اكونهما ال يز والمحبة والرغبة بين الزوجين بالرغم من ن الفقدان التدريجي للشعور بالمودةإ

بها وفقدان  ترك الرجل لزوجته وعدم االهتمام -واالمتناع عن التواصل و التقاطع والتهاجر  ،وهو ضد الوصل ،والتباعد

هما بيت واحد لكنه يتطور عن جمك الفجوة ويقع التباعد العاطفي وإينشأ نتيجة لذل ،المشاعر العاطفية بينه وبين زوجته بدرجات

 (8،9، ص 5103، والحليبي)السدحان  .ن لم يقع الطالق الشرعيإلى أن يصبح في شكل طالق وإ

تحت سقف واحد لسبب  لتين ترتكز عليهما الحياة الزوجية. تتواصل عالقتهمااالنفصال العاطفي يعني انعدام المودة والرحمة ال

معنى الكالم أنه لم يعد يوجد أي تواصل عاطفي بين  فيماما؛ قد يكون األطفال، أو الحفاظ على الشكل االجتماعي أمام العائلة، 

 يش تحت ظل جو متوتر.األسرة فتع قد يؤثر سلبا فيو االهتمام مما أو الحنان أالزوجين سواء العطف 

 العاطفي  المقدمات التي تسبق االنفصالثانياً: 

وتحمل المسؤوليات والتغييرات في  ،العاطفي نتيجة الضغوط المتتالية لألعمال المختلفة ضمن الحياة الزوجيةيحدث االنفصال 

استقرار الزواج وإجهاده ي الذي يؤثر في ل االتصال االيجابطبيعة العالقة الجنسية عادة ما تكون أقل كمية وأقل عدداً مع تآك

 العاطفي منها:  ت تحدث قبل االنفصالهناك مقدما خفاض أو قطع كامل لالتصال الجنسي.مصحوباً بانا ما يكون كثير والذي

 تهدد حياته. بها والتيالشريك الذي ال يبوح بتطورات األمراض التي يصاب  -

 لى الطرف اآلخر.مشكالت ال يتحدث بها إي لديه ديون ثقيلة أو هموم والشريك الذ -

 مستمتع جنسياً.الغير الشريك  -

 مشروعةالغير أو سلسلة من العالقات الجنسية  وجود عالقة جنسية سرية -

المعلومات والدليل بشكل  ، ويعتقد فيأو يشك فيما يحدث ،في االمثلة السابقة يوجد شريك غافل عما يجري لدى الطرف اآلخر

 (.Peter, 2001, P229قاطع )

 :   أسباب االنفصال العاطفي ثالثاً:

من هذه  ،لى أخرىأن هذه األسباب تختلف من حالة إ وال شك، لى االنفصال العاطفيك اسباب متعددة تؤدي في النهاية إهنا

 األسباب:
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 خر.ل طرف بمصالحه على حساب الطرف اآلاألنانية واهتمام ك -

 االختيار الخاطئ لشريك الحياة. -

 .بين الزوجين واالهتمامات المشتركةف الميول اختال -

 الملل والفتور والروتين المتكرر ألحد الزوجين أو كليهما. -

 .غياب الرومنسية وفقدان الحب في العالقة الزوجية -

 الصمت الزواجي وسلبية التواصل بين الزوجين. -

 العنف المتبادل بين الزوجين -

 .(455، ص 5108)منال طه،  ية نحو شريك الحياةووجود اتجاهات سلب ،فقدان الثقة بين الزوجين -

 مراحل االنفصال العاطفيرابعاً: 

من انتشار الخالف والنزاعات بين الزوجين، ومن ثم  اً لى وجود مراحل لالنفصال العاطفي بدءأشارت كثير من الدراسات إ

مرحلة االنفصال  لىالحترام إلى أن يصل إ، وفقدان اوشعور كل من الزوجين بعدم الرغبة في التواصل ،االنتقادات المتبادلة

 وتتلخص هذه المراحل ،لى االنفصال العاطفيتمر بعدة مراحل ومحطات حتى تصل إ فالعالقة الزواجية العاطفي والجسدي.

 فيما يلي: ليها دراسة الكرادشةكما أشارت إ

والرومانسية  ،والحب العنيف ،الزوجية هي مرحلة يعيش فيها الشريكان في بداية حياتهما الزوجية حلم السعادة الحلم: -

 المزيفة.  

بالضغوط  المليءبواقع الحياة  ناويصطدم ،تبدأ هذه المرحلة عندما يفشل الزوجان في تحقيق توقعاتهما: خيبة األمل -

وقد  ،التوافق الزواجي، فيحققا واإلحباطات وقد ينجح الزوجان في التعايش مع واقع الحياة الزوجية بطرق إيجابية

 يفشالن في ذلك فيزيد لديهم الشعور بالقلق والتوتر واإلحباط مع تجدد المواقف الصادمة في الحياة الزوجية.

 .شباع للحاجة للحب من الطرف اآلخرأحد طرفي العالقة الزوجية بعدم إ تبدأ هذه المرحلة مع شعور الخذالن واليأس: -

 حساب احتياجات شريك حياته. فيشبع احتياجاته على اً وعندما يكون أحد األطراف أناني

مما يبعدهم عن حياتهم  ،شباع احتياجاته بعيدا عن الطرف اآلخرينشغل كل طرف في تحقيق أهدافه وإ التباعد: -

 الزوجية واألسرية.

، ويفقدان عن بعضبعضهما  كنهما ينفصالن نفسياً وعاطفياً ل ،في هذه المرحلة يعيش الزوجان معا جسدياً  االنفصال:   -

 التواصل واالتصال النفسي والمعنوي.أساليب 

وقلة االحترام واالحتقار بين  ،تبدأ مرحلة الخالف ،االنفصال العاطفي والنفسي بين الزوجين مع طول مدة الشقاق: -

الزوجين. في هذه المرحلة تصبح ممارسة العالقة الجنسية عمال روتينياً أشبه بأداء وظيفة خالية من أي مشاعر حميمة 

 نفسي مما يؤدي إلى االنفصال الجسدي. ودون إشباعع ودون استمتا

بعض وكأنهما من بعضهما تحت سقف واحد لكنهما متباعدان في هذه المرحلة يعيش الزوجان  الطالق العاطفي: -

 واحد. تحت سقفغريبان يعيشان 
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 جراءاتهاوإمنهجية الدراسة : الفصل الرابع

الخطوات التي سيتبعها و اإلجراءات كل توضيح يتم من خاللها، إذ ألي دارسة تمثل اإلجراءات المنهجية محورا أساسياً          

 وحدودها،وكذلك مجتمع الدارسة  فيها،والمنهج العلمي المتبع  الدارسة،وسيتم في هذا الفصل تحديد نوع  دارسته،الباحث في 

تحديد أساليب المعالجة  اً روأخي وثباتها،دقها وكيفية التحقق من ص الدارسة،إضافة إلى تحديد األداة المستخدمة لجمع بيانات 

 النتائج.اإلحصائية المستخدمة في تحليل 

 :ومنهجها الدراسة نوع

البحوث )مما يجعلها تنتمي إلى قائمة  ،على تساؤالت سابقة تقوم هذا الدراسة بعرض خصائص مشكلة البحث بناءً         

من أنسب المناهج من واقع أنه  (المسح االجتماعي بالعينةمنهج )تخدم الباحث فقد اس مع نوع البحث الحالي شياً اتمو. (الوصفية

غير  العينة بشكل والتواصل مع البحث،وهو )جمع البيانات من عينة من المبحوثين تمثل مجتمع  الدراسات،لمثل هذا النوع من 

 .قننة(مباشر من خالل استمارة تحتوي على أسئلة م

 :وعينتها مجتمع الدراسة

فصاح ونظراً إلى أن هذه المشكلة ناتجة عن عالقة خفية يصعب اإل التي لديها انفصال عاطفي، ،الدراسة األسرمن مجتمع يتض

التي تعاني من االنفصال العاطفي وقد تم  من تلك األسر عينة عشوائيةعلى  اتم توزيعه لكترونيةم استمارة إاستخدا فقد تم اعنه

 أسرة. 55 عينة قوامها االستمارات من جمع

  الدراسة: حدود

  عاطفي.عينة من األسر التي لديها انفصال  البشري: الحد -

 المملكة العربية السعودية.  ،مدينة جدة المكاني:الحد  -

 هــ0445من العام 05شهر  الزمني: الحد -

 أداة الدراسة:

سابقة، وإجراء بعض المقابالت مع بعض على دراسات سئلة الدراسة باالعتماد وأأداة الدراسة )االستبانة( وفقاً ألهداف  إعدادتم 

 تشمل أداة الدراسة األجزاء اآلتية: إذلصياغة الفقرات المتعلقة بموضوع الدراسة،  المهتمين بشؤون االسرة

الخصائص الديموغرافية وتشمل )النوع، المؤهل العلمي، العمر، الحالة الوظيفية، مستوى الدخل، نوع وملكية  الجزء األول:

 السكن(. 

 من الفقرات تمثل بعض العوامل المؤدية الى االنفصال العاطفي. عدد الثاني:الجزء 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:

 تساؤالت الدراسة. واالجابة عن، وعينتها وتحديد خصائصها الدراسةتم استخدام النسب المئوية والتكرارات لوصف مجتمع 

من ( 55وقد بلغ عدد الردود ) .ف البحث والفئة المستهدفةاهدألى مع اإلشارة إلكتروني إاستبانة الدراسة بشكل  وقد تم توزيع

وضح توزيع أفراد العينة وفقاً التالية ت لالجداوو ،نات التي تم جمعهالالستبا، وتم إجراء التحليل اإلحصائي زوج وزوجة

، والحالة الوظيفية ومستوى الدخل، ونوع وملكية والمؤهل العلمي، والعمر للخصائص الديمغرافية والتي تتمثل في )النوع،

 الدراسة.الجداول التي لها عالقة بتساؤالت  (، يليهاسكنمال

 

 

هم من االزواج في  %1وبنسبة ( فقط 1ن )إذ أوضحت النتائج أ ،النوع الخاصة بعينة الدراسة( الى بيانات 0يشير الجدول رقم )

نفصال العاطفي مقارنة هم من الزوجات وهذه النتيجة توضح أن النساء هم أكثر معاناة من اال %011( وبنسبة 55مقابل )

 بالرجال.

 البيانات العمرية: (0جدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى العمري

 %0.9 0 53 إلى 08من 

 %5.6 3 59إلى  54من 

 %08.5 01 35إلى  31من 

 %55.9 04 40إلى  36من 

 %04.8 8 47إلى  45من 

 %30.5 07  53 إلى 48من 

 %0.9 0 فأكبر 54

  

 %0.9فراد عينة الدراسة وبنسبة ، فقط من أن وأحدبيانات العمرية لعينة الدراسة إذ أوضحت النتائج أ( ال5يوضح الجدول رقم )

سنة  54لعمرية الفئة ا الدراسة فيأيضاً تقع مفردة واحدة من عينة  سنة، بالمقابل 53سنة إلى  08مرية من فئة العيقع في ال

من  %04.8( وبنسبة 8) أن سنة، بينما نجد 59إلى  54( من أفراد عينة البحث تقع في الفئة العمرية من 3أن )فأكثر، ونجد 

 %08.5فراد عينة البحث وبنسبة ( من أ01سنة، في حين نجد أن ) 47 إلى 45 العمرية منالفئة  منتقع ضفراد عينة الدراسة أ

 سنة، 35إلى  31تقع ضمن الفئة العمرية من 

 النسبة التكرار النوع

 % 1 1 زوج

 %011 55 زوجة

 بيانات النوع (1جدول رقم )
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من افراد  (07) نجد أنسنة، بينما  40إلى  36تقع ضمن الفئة العمرية من  %55فراد عينة البحث وبنسبة ( من أ04) بينما نجد 

هناك عالقة ما بين سنوات ن سنة، هذه النتيجة توضح أ 53إلى  48تقع ضمن الفئة العمرية من  %30.5عينة الدراسة وبنسبة 

 االنفصال العاطفي. دور مهم في الزوجة لهللزوج او  التقدم في العمر إذ إن ،الزواج واالنفصال العاطفي

 الحالة التعليمية (: بيانات3جدول رقم )

 النسبة التكرار لمستوى التعليميا

 %0.8 0 ابتدائي

 %5.6 5 متوسط

 %50.8 05 ثانوي

 %06.4 9 دبلوم

 %47.3 56 جامعي

 %6.5 5 ماجستير

 %5.5 3 دكتوراه

 

صل فراد عينة الدراسة حافقط من أ اً وضحت النتائج أن واحدة ألفراد عينة الدراسة، فقد أ( الحالة التعليمي3يوضح الجدول رقم )

 أثنان من أفراد العينة حاصالنالمتوسطة و  على الشهادة النفراد العينة حاصاثنين من أ أن في حين على الشهادة االبتدائية،

 هم درجة الدكتوراه،فراد العينة لديالماجستير، في حين أن ثالثة من أ على درجة

ممن  %50.8فراد العينة وبنسبة ( من أ05بينما نجد ) على الدبلوم،ممن حصلوا  %06.4بنسبة ( من أفراد العينة 9نجد أن )و 

ممن يحملون المؤهل  %47.3فراد عينة الدراسة وبنسبة ( من أ56) نجد ان، في مقابل ذلك حصلوا على المؤهل الثانوي

في، وبالرجوع إلى قة باالنفصال العاطو الحالة التعليمية ليس لها عاللنتائج نجد ان المستوى التعليمي أمن خالل هذه ا .الجامعي

ن من عينة الدراسة من النساء وهم األكثر معاناة من االنفصال العاطفي على الرغم م %011ن البيانات الخاصة بالنوع نجد أ

 الدرجة العلمية التي يحملونها.

 البيانات الوظيفية: (4جدول رقم )

 النسبة التكرار الحالة الوظيفية

 %31.9 07 موظف أو موظفة قطاع حكومي

 %55.5 04 موظف أو موظفة قطاع خاص

 %5.5 3 أعمال حرة

 %0.8 0 متقاعد أو متقاعدة

 %36.4 51 ال يوجد وظيفة
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اد عينة الدراسة ممن تم فرفقط من أ اً لى أن وأحدراد عينة الدراسة، إذ تشير النتائج إ( الحالة الوظيفية ألف4يوضح الجدول رقم )

فراد عينة ( من أ04) أن فراد عينة الدراسة يعملون باألعمال الحرة، بينما نجدأن ثالثة من أ لى التقاعد، في حين نجدإحالتهم إ

يعملون بالقطاع  %31.9( من افراد العينة وبنسبة 07بالقطاع الخاص، في حين نجد أن ) يعملون %55.5الدراسة وبنسبة 

دول لى الجهم وظيفة. من خالل هذه النتائج وبالرجوع إليست لدي %36.4فراد العينة وبنسبة ( من ا51الحكومي، بينما نجد ان )

لها الحالة الوظيفة والحالة العمرية  ألفراد العينة، نجد أن والبيانات العمريةبيانات النوع  ( اللذين يشيران إلى5( و)0رقم )

 عها االقتصادي والعمري.لى االنفصال العاطفي كبديل للطالق، نظراً لوضعالقة باالنفصال العاطفي، إذ إن المرأة تلجأ إ

 بيانات الدخل: (5جدول رقم )

 النسبة التكرار مستوى الدخل

 %57.3 05 لاير 5111 لاير إلى أقل من 3111من 

 %59.0 06 لاير 01111لاير إلى أقل من  5111من 

 %9.0 5 لاير 05111قل من لاير إلى أ 01111من 

 %9.0 5 لاير 51111قل من لاير إلى أ 05111من 

 %5.5 3 لاير 55111قل من لاير إلى أ 51111ن م

 %3.6 5 لاير 55111أكثر من 

 %06.4 9 ال يوجد دخل

 

فراد عينة ( فقط من أ5راسة، إذ أوضحت النتائج أن )(  البيانات الخاصة بمستوى الدخل ألفراد عينة الد5يوضح الجدول رقم )

لاير إلى أقل  51111فراد العينة مستوى دخلهم من ( من أ3نجد أن )لاير، بينما 55111من الدراسة مستوى الدخل لديهم أكثر 

 05111لاير و  أقل من  01111فراد عينة الدراسة مستوى الدخل يقع ما بين ( من أ5) أن لاير، في حين نجد 55111من 

(  9لاير،  بينما نجد ) 51111لاير و أقل من  05111فراد العينة مستوى الدخل يقع ما بين ( من أ5ان )ايضاً نجد  لاير، بينما

لديهم  %57.3فراد عينة البحث وبنسبة ( من أ05) ال يوجد لديهم دخل، في حين أن  %06.4من أفراد عينة البحث وبنسبة 

الدخل مستوى  %59.0فراد عينة البحث وبنسبة ( من أ06لاير، بينما هناك ) 5111 لاير إلى أقل من 3111دخل يقع ما بين 

الجدول رقم توضح الناحية االقتصادية ألفراد العينة، استناداً إلى  هذه النتائج لاير. 01111لاير إلى أقل من  5111يقع ما بين 

نفصال ن العامل االقتصادي والمتمثل في الدخل له دور مهم في اال، نجد ألعينة الدراسة م تحديد النوعت ه( والذي من خالل0)

مل المؤثرة في من العوا يالً عن الطالق، إضافة إلى ذلك، فإن العامل االقتصادي يعدالمرأة بد العاطفي والذي ربما تلجأ إليه

 العالقة األسرية. 

 نوع المسكن: (2جدول رقم )

 النسبة التكرار نوع المسكن

 1 1 بيت شعبي
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 %38.5 50 فيال

 %60.8 34 شقة

  

أوضحت النتائج أنه ال يوجد أحد من أفراد  راسة، فقدالمسكن ألفراد عينة الد ( البيانات الخاصة بنوع6يوضح الجدول رقم )

( من أفراد 34تسكن بفيال، بينما نجد ) %38.5( من أفراد العينة وبنسبة 50عينة الدراسة يسكن ببيت شعبي، في حين نجد )

 نوع المسكنن فض للمرأة إال اتسكن بشقة. من خالل هذه النتائج وعلى الرغم من مستوى الدخل المنخ %60.8العينة وبنسبة 

ما بين الزوجين على التعاون  اً يجة ربما تعطي مؤشرلدخل الزوج، هذه النت اً جيد اً وهو يعطي مؤشر لألسرة مناسب جداً وفر المت

 ل توفير المسكن المناسب لهم.   لى توفير الرعاية لألبناء من خال. وهذا يهدف إوجود حالة االنفصال العاطفي بينهما بالرغم من

 ة المسكنبيانات ملكي: (2)جدول رقم 

 النسبة التكرار ملكية المسكن

 %55.7 59 ملك

 %47.3 56 إيجار

 

 العينة تسكنمن أفراد  %47.3( وبنسبة 56ن )بيانات الخاصة بملكية المسكن، فقد أوضحت النتائج أ( ال7يوضح الجدول رقم )

 ه، هذه النتيجة ربما تكون متقاربةك المسكن الذي تقيم فيمن أفراد العينة تمل %55.7( وبنسبة 59أن )باإليجار، بينما نجد 

 اً ن ملكية المسكن قد تكون دافعالعاطفي إذ إهذه النتيجة ربما تساعد على تحليل واقع االنفصال و بخصوص ملكية السكن،

رة من أفراد عينة الدراسة قد المسكن الذي تقيم فيه خصوصاً أن هناك نسبة كبيعلى العالقة الزواجية حتى ال تف لمحافظة المرأة

في بعض المشكالت التي  اً الجانب اآلخر ربما تكون التكلفة االقتصادية على األسرة نظير ما تدفعه من إيجار سبب تسكن في فيال.

 االنفصال العاطفي بين الزوجين. حصولت إلى دفع

 البيانات الخاصة بمدة الزواج: (2جدول رقم )

 النسبة التكرار مدة الزواج

 %5.5 3 سنوات 4قل من أ

 %06.4 9 سنوات 9إلى  سنوات 4من 

 %08.5 01 سنه 05سنوات إلى    01من 

 %53.6 03 سنه 51إلى سنة  06من 

 %51 00 سنة 55سنه إلى  50من 

 %06.4 9 سنة 56أكثر من 
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من عينة الدراسة كانت مدة الزواج فقط  (3زواج، حيث أوضحت النتائج أن )( الى البيانات الخاصة بمدة ال8يشير الجدول رقم )

سنوات،  (9( سنوات و )4ة الزواج تقع ما بين )مد  %06.4(  من أفراد العينة وبنسبة 9) أن أقل من أربع سنوات، في حين نجد

عينة ( من أفراد ال01سنة، في حين نجد أن ) 56مدة الزواج كانت أكثر من  %06.4( من أفراد العينة وبنسبة 9بينما نجد أيضاً )

من أفراد العينة مدة  %51بنسبة (  أي 00، بينما نجد أن )سنة 05سنوات إلى  01مدة الزواج كانت من  %08.5وبنسبة 

سنة  06لزواج كانت من مدة ا %53.6( من أفراد العينة وبنسبة 03) أن سنة،  في حين نجد 55سنة إلى  50الزواج تقع ما بين 

العاطفي ن االنفصال وحسب النتائج فإ ،يحدث في سنوات متأخرة من الزواج ال العاطفياالنفص إلى أنسنة. هذا يشير  51إلى 

مرور عشر  الزواجية بعد وفتور العالقةم على تربية األبناء ز األيلى تركذلك إبعد عشر سنوات من الزواج، وربما يعود  يحدث

 سنوات على الزواج.

 البيانات الخاصة بعدد االبناء: (9جدول رقم )  

 النسبة التكرار األبناءعدد 

 %7.4 4 واحد

 %7.4 4 اثنان

 %35.5 09 ثالثة

 %55.5 05 أربعة

 %57.8 05 خمسة فأكثر

 

 من افراد العينة (4وقد أوضحت النتائج أن ) ،بناء ألفراد عينة الدراسة( إلى البيانات الخاصة بعدد األ9يشير الجدول رقم )

من األبناء، بينما نجد  اثنانمن أفراد عينة الدراسة لديهم  %7.4 ( بنسبة4ء، وهناك )ديهم واحد فقط من األبنال %7.4وبنسبة 

 %57.8 الدراسة وبنسبة( من أفراد عينة 05في حين نجد أن ) بناء،لديهم أربعة أ %55.5بنسبة ( من أفراد عينة الدراسة و05)

لديهم ثالثة أبناء، من خالل هذه النتيجة  %35.5ة وبنسبة ( من أفراد عينة الدراس09لديهم خمسة أبناء فأكثر، بينما نجد أن )

إلى  وعدم اللجوءعاطفي بين الزوجين وهذا يفسر وجود حالة االنفصال ال ينة الدراسة لديهم ثالثة أبناءنجد النسبة األعلى من ع

الزوجة بهم  في انشغال اً ن سببوجود ابناء لدى األسرة ربما يكونجد أن ومن جهة أخرى  .بناءالطالق للمحافظة على رعاية األ

 ويترك تباعداً عاطفياً بينهم.العالقة بين الزوجين  في مما يؤثر الزوج وهذااب على حس

 البيانات الخاصة باألبناء الذكور الذين يعملون: (12جدول رقم )

 النسبة التكرار أبناء ذكور يعملون هل يوجد

 %74.5 40 نعم

 %55.5 04 ال
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فراد العينة وبنسبة أ ( من04لى البيانات الخاصة باألبناء الذكور الذين يعملون، أوضحت النتائج أن )( إ01) يشير الجدول رقم 

لديهم أبناء ذكور يعملون،  %74.5 الدراسة وبنسبة( من أفراد عينة 40لديهم أبناء ذكور يعملون، بينما نجد ) ليس 55.5%

 ن يعملون من الناحية االقتصادية.بناء الذياطفي من خالل اعتماد األم على األعأبناء ذكور يعملون يدعم حالة االنفصال ال فوجود

 البيانات الخاصة بالعوامل الصحية: (11جدول رقم )

 النسبة التكرار ؟هل العوامل الصحية لها عالقة باالنفصال العاطفي

 %35.7 08 نعم

 %67.3 37 ال

 

الدراسة فراد عينة ( من أ08) النتائج أنة باالنفصال العاطفي، فقد أوضحت مل الصحي( الى عالقة العوا00يشير الجدول رقم )

 %67.3بنسبة ( من أفراد العينة 37ما نجد أن )ن العوامل الصحية لها عالقة باالنفصال العاطفي، بينبأ أفادوا %35.7بنسبة  إي

واالنفصال على وجود عالقة بين العوامل الصحية هذه النتيجة تؤكد  عالقة باالنفصال العاطفي. الصحية لهاال ترى أن العوامل 

 من أفراد عينة الدراسة. %35.7بين الزوجين وهي تمثل ما نسبته  العاطفي

 البيانات الخاصة بأهم األعراض المرضية: (10جدول رقم )

 النسبة التكرار ؟ماهي أهم األعراض المرضية

 %51.7 6 مرض السكري

 %01.3 3 أمراض القلب

 %37.9 00 خفاض ضغط الدمارتفاع وان

 %51.7 6 الضعف الجنسي

 %37.9 00 أمراض وراثية

 

فراد العينة ( من أ3ن )أوضحت النتائج أ لها عالقة باالنفصال العاطفي، فقدالتي أهم األمراض  (  الى05يشير الجدول رقم )

( من أفراد العينة 6اطفي، في حين نجد أن )ترى أن أمراض القلب  من األسباب التي لها عالقة باالنفصال الع  %01.3وبنسبة 

( من أفراد العينة 6لى االنفصال العاطفي، بينما نجد أن )مرض السكري من العوامل التي أدت إترى أن  %51.7وبنسبة 

ة ( من أفراد العين00حين نجد أن ) لى االنفصال العاطفي، فيلضعف الجنسي من االسباب المؤدية إترى أن ا %51.7 وبنسبة 

ترى أن ارتفاع وانخفاض ضغط الدم من األمراض التي لها دور مهم  في االنفصال العاطفي،  بينما نجد أن  %37.9وبنسبة 

ي ظل وجود تجد أن األمراض الوراثية لها دور مهم في االنفصال العاطفي، خصوصاً ف %37.9( من أفراد العينة وبنسبة 00)

 هم في وصول العالقة بين الزوجين إلى حالة االنفصال العاطفي.ض لها دور مأن األمرا فال شك صلة قرابة بين الزوجين.

 عالقة باالنفصالمن أفراد عينة الدراسة تؤكد على ان العوامل الصحية لها  %35.7( نجد أن 00لى جدول رقم )وبالرجوع إ

 العاطفي.
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 الفارق العمري بين الزوجين: (13جدول رقم )

 النسبة التكرار ؟ينهل يوجد فارق عمري بينكم كزوج

 %45.5 55 نعم

 %5445 31 ال

 

فراد عينة الدراسة وبنسبة أ ( من55الفارق العمري بين الزوجين، فقد أوضحت النتائج أن ) ( الى03يشير الجدول رقم )

د فارق بعدم وجو تفيد %54.5( من أفراد عينة الدراسة وبنسبة 31بينما نجد أن ) ،وجود فارق عمري بينهماتفيد ب 45.5%

ذا كان الفارق العمري في االنفصال العاطفي خصوصاً إمهم ن الفارق العمري له دور إلى أ ، هذ النتيجة تشيرعمري بينهما

 بين الزوجين. اً كبير

 دور الفارق العمري في االنفصال العاطفي: (14جدول رقم)

 النسبة تكرارال ؟هل يعتبر الفارق العمري من األسباب التي أدت الى االنفصال العاطفي

 %75 08 نعم

 %58 7 ال

 

ن الذين م %75( وبنسبة 08ن )الزوجين في االنفصال العاطفي إذ نجد أ دور الفارق العمري بين ( إلى04يشير الجدول رقم )

 ( وبنسبة7هذا الفارق كان من األسباب التي أدت إلى االنفصال العاطفي، بينما نجد أن ) أن يوجد بينهم فارق عمري، ترى

هذه النتيجة تؤكد على عالقة  له عالقة باالنفصال العاطفي. الفارق ليس، ترى أن هذا عمرييوجد بينهما فارق  ممن 58%

 باالنفصال العاطفي. الفارق العمري

 

 تأثر النوحي السلوكية لألبناء بسبب االنفصال العاطفي بين الزوجين: (15جدول رقم )

 النسبة التكرار تيجة لالنفصال العاطفي بينكم كزوجين؟هل تأثرت النواحي السلوكية لألبناء ن

 %54.5 31 نعم

 %45.5 55 ال

 

( من 31أوضحت النتائج أن ) النفصال العاطفي بين الزوجين، فقدلى مدى تأثر األبناء سلوكياً بسبب ا( إ05يشير الجدول رقم )

االنفصال العاطفي بين الزوجين، في حين نجد أن نتيجة، تأثر األبناء سلوكياً  إلى تشير %54.5أفراد عينة الدراسة وبنسبة 

تشير الى عدم تأثر األبناء سلوكياً بسبب االنفصال العاطفي. هذه النتيجة تفسر  %45.5( من أفراد عينة الدراسة وبنسبة 55)

 واقع العالقة بين الزوجين ومدى تأثر األبناء نفسياً وسلوكياً.
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 وكية لألبناءأهم المظاهر السل: (12جدول رقم )

 النسبة التكرار ؟ماهي أهم المظاهر السلوكية لألبناء

 %53.3 7 التنمر

 %51 6 العنف

 %06.7 5 السهر خارج المنزل

 %3.3 0 السرقة

 %3.3 0 تعاطي المسكر

 %53.3 7 الكذب

 %3.3 0 تعاطي المخدرات

 %56.7 8 االنعزالية

 %31 9 تدني المستوى الدراسي

  

أوضحت النتائج  النفصال العاطفي بين الزوجين، فقدا والناتجة عن( إلى أهم المظاهر السلوكية لألبناء 06رقم )يشير الجدول 

ن ، في حين نجد أ%56.7اءت بنسبة ، يليه االنعزالية والتي ج%31أن تدني المستوى الدراسي جاء في المرتبة األولى وبنسبة 

، في حين نجد %51، بينما نجد ان العنف جاء في المرتبة الرابعة وبنسبة %53.3ة الكذب والتنمر جاء في المرتبة الثالثة وبنسب

 ،وتعاطي المسكر ،السرقةكال من ن ، وأخيراً نجد أ%06.7امسة وبنسبة أن السهر خارج المنزل جاء في المرتبة الخ

أن  من من توتر أو صراع ألبد ابهيصي ن العالقة بين الزوجين وما. إ%3.3ي المرتبة األخيرة وبنسبة جاءت ف ،والمخدرات

الناحية التربوية والسلوكية على مستوى االبناء، ومن ثم تظهر لنا بعض المظاهر السلوكية السلبية لألبناء نتيجة  اً فيترك أثري

 لذلك.

 استقالل األبناء اقتصادياً وعالقته باالنفصال العاطفي: (12جدول رقم )

لهم اقتصادياً من االسباب التي لها عالقة باالنفصال هل تعتقد ان كبر االبناء واستقال

 ؟العاطفي

 النسبة التكرار

 %55.5 07 نعم

 %74.5 38 ال

 

( من أفراد عينة 07ن )النتائج أ إذ أوضحتالعاطفي،  اقتصادياُ باالنفصالبناء ( الى عالقة استقالل األ07ل رقم )يشير الجدو

( من أفراد عينة 38) ي االنفصال العاطفي، بينما نجدبناء اقتصادياً كان له دور فترى أن استقالل األ %55.5الدراسة وبنسبة 

ن استقالل األبناء اقتصادياً إاالنفصال العاطفي. ستقالل األبناء اقتصادياً وترى أنه ال يوجد عالقة بين ا %74.5الدراسة وبنسبة 

 ليس لها دخل ثابت تعتمد عليه، إذغير موظفة وكانت جة ن الزوالنفصال العاطفي وخصوصاً في حال أفي ا امهم اً يلعب دور

 تعتمد على االبناء من الناحية االقتصادية.
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 مدى تأييد األبناء للقرارات التي تم اتخاذها: (12جدول رقم )

 النسبة التكرار ن للقرارات التي قمت باتخاذها؟مؤيدوبناء األهل 

 %54.5 31 نعم

 %45.5 55 ال

 

( من أفراد 31أوضحت النتائج أن ) ي تم أتخاذها من كال الزوجين، فقدتأييد األبناء للقرارات التمدى ( 08)يوضح الجدول رقم 

ال تؤيد هذه  %45.5( من أفراد العينة وبنسبة 55بينما نجد أن ) ،تؤيد القرارات التي تم أتخاذها %54.5العينة وبنسبة 

هذا  %94م من الزوجات وبنسبة غلب المشاركين هيانات النوع نجد أن أ( والخاصة بب0القرارات، بالرجوع الى الجدول رقم )

وخصوصاً في  بها لخاصةا لتي من خاللها تشاركهم في المشكالتوا وتأثرهم بها بناء باألميعطي مؤشراً لمدى عالقة األ

 .دعم القرارات التي تقوم باتخاذهاور في بناء له دومدى قرب األم من األ شك أن التنشئة االجتماعيةوال القرارات التي تتخذها، 

 عالقة المستوى االقتصادي باالنفصال العاطفي: (19جدول رقم )

 النسبة التكرار ؟هل للمستوى االقتصادي دور في االنفصال العاطفي

 %55.7 59 نعم

 %47.3 56 ال

 

( من أفراد عينة الدراسة 59نتائج أن )أوضحت ال قتصادي باالنفصال العاطفي، فقد( عالقة المستوى اال09يوضح الجدول رقم )

( من أفراد عينة الدراسة وبنسبة 56عالقة باالنفصال العاطفي، بينما نجد أن ) االقتصادي لهبان المستوى  تفيد %55.7وبنسبة 

 في.ترى أنه ال يوجد عالقة بين المستوى االقتصادي واالنفصال العاط 47.3%

العالقة الزواجية في  مل االقتصادي والذي ربما يؤثر فياطفي متعددة ومن ضمنها العالى االنفصال العإن العوامل المؤدية إ 

 ودخل ثابت للزوجة. وجود وظيفةظل عدم 

 األسباب االقتصادية التي لها عالقة باالنفصال العاطفي: (02جدول رقم )

 ةالنسب التكرار ؟ماهي األسباب االقتصادية التي كان لها أثر في االنفصال العاطفي

 %03.5 5 اإلحالة الى التقاعد

 %54.3 9 الخسارة في التجارة وتدني الدخل

 %01.8 4 حصول المرأة على وظيفة

 %35.0 03 تخفيض المصروف المخصص للزوجة

 %37.8 04 كبر األبناء وزيادة متطلباتهم المالية

 %5.4 5 خارج المنطقة الزوج إلىنقل عمل 

 %5.7 0 بناء اقتصادياً استقالل األ
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كبر  )أوضحت النتائج أن لها أثر في االنفصال العاطفي، فقدلى أهم األسباب االقتصادية التي كان ( إ51يشير الجدول رقم )

( تخفيض المصروف المخصص للزوجة)، بينما جاء %37.8بنسبة ( جاء في المرتبة األولى األبناء وزيادة متطلباتهم المالية

، %54.3بنسبة ( جاء في المرتبة الثالثة الخسارة في التجارة وتدني الدخل)، في حين نجد أن %35.0بنسبة في المرتبة الثانية 

فقد جاء في المرتبة  (يفةحصول المرأة على وظ)، أما %03.5بنسبة ( جاء في المرتبة الرابعة لى التقاعد)اإلحالة إبينما نجد أن 

،  بينما %5.4بنسبة ( جاء في المرتبة السادسة ى خارج المنطقةنقل عمل الزوج إل)، في حين نجد أن %01.8بنسبة الخامسة 

العامل االقتصادي له دور مهم في العالقة إن  . %5.7بنسبة  جاء في المرتبة األخيرة (استقالل األبناء اقتصادياً )نجد أن 

ليها سابقاً والتي تتعلق ة إائج التي تم االشاروحسب النت ،األسرية بشكل عام وعلى مستوى العالقة بين الزوجين بشكل خاص

 نتائج هذا الجدول تتفق مع نتائج الجداول السابقة.  نجد أن ،أو الحالة الوظيفة ،أو عدد األبناء ،بسنوات الزواج

 االنفصال العاطفي وعالقته بالطالق: (01جدول رقم )

 النسبة التكرار ؟هل يعتبر االنفصال العاطفي بديالً عن الطالق بين الزوجين

 %63.6 35 نعم

 %36.4 51 ال

 

( من أفراد عينة 35أوضحت النتائج أن ) وعالقته بالطالق بين الزوجين، فقدلى االنفصال العاطفي ( إ50يشير الجدول رقم )

 ترى أن االنفصال العاطفي يعتبر حالً بديالً عن الطالق بين الزوجين، %63.6الدراسة وبنسبة 

البديل عن الطالق بين  ال ترى ان االنفصال العاطفي هو الحل %36.4لدراسة وبنسبة ( من أفراد عينة ا51بينما نجد أن ) 

 لى االنفصال العاطفي ألسباب عديدة منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو تربوي.اً من األزواج ربما يلجؤون إن كثيرالزوجين. إ

 عن الطالقلى االنفصال العاطفي بديالً األسباب التي يلجأ فيها إ: (00جدول رقم )

 النسبة التكرار الً عن الطالقيلى االنفصال العاطفي بديك ماهي األسباب التي يلجأ فيها إفي رأ

 %65.7 35 تربية األبناء

 %55.5 03 للزوجة الحاجة االقتصادية

 %35.3 08 المكانة االجتماعية لألسرة المحافظة على

 %09.6 01 سنوات العشرة بين الزوجين في ظل مرض أحد الزوجين

 %5.9 3 أو الزوجة للطالق أسرة الزوجعدم تقبل 

 

( الى أهم األسباب التي يلجأ فيها إلى االنفصال العاطفي بديالً عن الطالق، حيث أوضحت النتائج أن 55يشير الجدول رقم )

لألسرة جاء في المرتبة  ماعية، بينما نجد أن المحافظة على المكانة االجت%65.7تربية األبناء جاء في المرتبة األولى وبنسبة 

، أما سنوات العشرة %55.5بنسبة للزوجة جاء في المرتبة الثالثة  ، في حين نجد أن الحاجة االقتصادية%35.3بنسبة الثانية 

 ،%09.6بنسبة جين فقد جاء في المرتبة الرابعة الزو أحدبين الزوجين في ظل مرض 
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ن بعض العالقة الزواجية الخفية . إ%5.9بنسبة فقد جاء في المرتبة األخيرة الق أما عدم تقبل أسرة الزوج أو الزوجة للط 

 تحكمها بعض العوامل والتي تساعد على استمرار هذه العالقة لتحقيق بعض االهداف وذلك بالتراضي بين الزوجين.

 باالنفصال العاطفي وء المعاملة بين الزوجين وعالقتهس: (03جدول رقم )

 النسبة  ؟لعاطفي نتيجة لسوء المعاملة بين الزوجينهل يعتبر االنفصال ا

 %85.5 47 نعم

 %04.5 8 ال

 

( من أفراد 47أوضحت النتائج أن ) وء المعاملة بين الزوجين وعالقته باالنفصال العاطفي، فقدس ( إلى53يشير الجدول رقم ) 

من أفراد عينة فقط ( 8) صال العاطفي، بينما نجدواالنف ن هناك عالقة بين سوء المعاملةأ ترى %85.5عينة الدراسة وبنسبة 

ن سوء المعاملة يجة تؤكد على أال ترى أن هناك عالقة بين سوء المعاملة واالنفصال العاطفي. هذه النت %04.5الدراسة وبنسبة 

 باالنفصال العاطفي بين الزوجين. عالقة له

 بين الزوجين أهم السلوكيات التي تعبر عن سوء المعاملة: (04جدول رقم )

 النسبة التكرار ؟ماهي أهم السلوكيات التي تعبر عن سوء المعاملة بين الزوجين

 %55.4 00 قضاء وقت طويل خارج المنزل

 %65.3 35 عدم االحترام

 %51.4 01 أسقاط الكلمات البذيئة

 %34.7 07 عدم تحمل المسئولية

 %04.3 7 اإلهمال في النظافة الشخصية

 %06.3 8 ة جنسيةثقاف عدم وجود

 

االحترام ( إلى أهم السلوكيات التي تعبر عن سوء المعاملة بين الزوجين، حيث أوضحت النتائج أن عدم 54يوضح الجدول رقم )

، في حين نجد %34.7بنسبة مسئولية جاء في المرتبة الثانية ، بينما نجد أن عدم تحمل ال%65.3بنسبة جاء في المرتبة األولى 

المرتبة  ، بينما نجد أن أسقاط الكلمات البذيئة جاء في%55.4بنسبة جاء في المرتبة الثالثة  طويل خارج المنزلأن قضاء وقت 

في النظافة  بينما اإلهمال، 06.3، أما عدم وجود ثقافة جنسية فقد جاء في المرتبة الخامسة وبنسبة %51.4بنسبة الرابعة 

هما العالقة فيما بين في أثرالزوجين تتعدد وهي تترك . أن سوء المعاملة بين %04.3بنسبة األخيرة  الشخصية جاء في المرتبة

 ثم تؤدي الى االنفصال العاطفي. العاطفية ومنلى فتور العالقة والتي تؤدي في النهاية إ
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 االختالف الثقافي وعالقته باالنفصال العاطفي: (05جدول رقم )

النفصال هل االختالف الثقافي بين الزوجين له عالقة با

 العاطفي

 النسبة التكرار

 %75.7 41 نعم

 %57.3  05 ال

 

( من 41أشارت النتائج إلى أن ) النفصال العاطفي بين الزوجين، فقدلى عالقة االختالف الثقافي با( إ55يشير الجدول رقم )

 ترى أن االختالف الثقافي له دور في االنفصال العاطفي، %75.7أفراد عينة الدراسة وبنسبة 

ن الف الثقافي واالنفصال العاطفي، إال ترى أن هناك عالقة بين االخت %57.3( من أفراد عينة الدراسة وبنسبة 05بينما نجد ) 

نسانية بشكل عام وعلى مستوى األسرة بشكل ، له دور مؤثر في العالقة اإلبما يحتويه من عادات وتقاليد ،االختالف الثقافي

 الفروقات الثقافية بين الزوجين. عالقة بين االنفصال العاطفي ووجود ، وهذه النتيجة تؤكد خاص

 أهم أوجه االختالف الثقافي بين الزوجين: (02جدول رقم )

 النسبة التكرار ؟ماهي أهم أوجه االختالف الثقافي بين الزوجين

 %04.9 7 المستوى التعليمي

 %57.4 57 االختالف في العادات والتقاليد

 %07 8 ة الجنسيةاختالف في الثقاف

 %57.7 03 االختالف في القيم

 

التقاليد أوضحت النتائج ان االختالف في العادات و الختالف الثقافي بين الزوجين، فقد( إلى أهم أوجه ا56يشير الجدول رقم )

، في حين نجد أن %57بنسبة في المرتبة الثانية  ، بينما نجد أن االختالف في القيم جاء%57.4بنسبة جاء في المرتبة االولى 

يمي فقد جاء في المرتبة ، أما االختالف في المستوى التعل%07بنسبة الجنسية جاء في المرتبة الثالثة االختالف في الثقافة 

. من خالل هذه النتائج نجد ان العادات والتقليد واختالفها بين الزوجين له دور مهم على العالقة األسرية %04.9بنسبة األخيرة 

الى ذلك االختالف في القيم حيث تعتبر المحدد الرئيس للسلوك بين الزوجين، وهذه النتيجة تؤكد على عالقة االنفصال يضاف 

 .العاطفي بمضمون الثقافة لدى الزوجين

 مناقشة النتائج : الفصل الخامس

نتائج تمكننا من ال جموعة منأظهرتها الدراسة، فقد تم التوصل الى م من التحليل الوصفي للبيانات التيفي ضوء ما سبق 

 تساؤالت الدراسة. اإلجابة عن
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 (؟هل العوامل الصحية لها عالقة باالنفصال العاطفينتائج المتعلقة بالتساؤل األول )أوالً: ال

 فراد العينة تؤكدمن أ %35.7الزوجين إذ وجد أن ثبتت الدراسة أن العوامل الصحية لها عالقة باالنفصال العاطفي بين أ     

األمراض )والذي جاء في المرتبة األولى، يليه  (ارتفاع وانخفاض ضغط الدم)على هذه العالقة، وأهم هذه االمراض تتمثل في 

 .(أمراض القلب)لى مرض السكري ومن ثم باإلضافة إ (الضعف الجنسي)و (الوراثية

 (؟االنفصال العاطفين له دور في هل االختالف العمري بين الزوجينتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني )ثانياً: ال

دور في  ن هذا الفارق العمري لهراسة تؤكد على وجود فارق عمري، وأعينة الد من أفراد %45.5ضحت نتائج الدراسة أن أو

لى االنفصال العاطفي. سباب المؤدية إأن الفارق العمري يعتبر من األ العينة ترىمن أفراد  %75 االنفصال العاطفي، إذ إن

 ودراسة عفراء العبيدي.  ،النتيجة تتفق مع دراسة نهاد مقابلةوهذه 

 ما أثر االنفصال العاطفي على سلوك األبناء(.)لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث ثالثاً: ا

ه االنفصال عاطفياً كان ل لىبين الزوجين إ ةمن أفراد عينة الدراسة ترى أن وصول العالق %54.5ن تؤكد نتائج الدراسة أ     

وأهم هذه المظاهر السلوكية تتمثل في  على سلوكيات األبناء بشكل سلبي،والذي بدوره انعكس  ،بناءأثر في دور الوالدين تجاه األ

، وبعض الحاالت القليلة تتمثل في (السهر خارج المنزل)، (الكذب)، (االنعزالية) ،(العنف)، (التنمر)، (تدني المستوى الدراسي)

 موسى. ي. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة مروة أب(خدراتتعاطي المسكر والم)

 )ما عالقة المستوى العمري لألبناء باالنفصال العاطفي( رابعاً: النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع

النوعية أوضحت النتائج المتعلقة بالبيانات  ء له عالقة باالنفصال العاطفي فقدتؤكد الدراسة على أن المستوى العمري لألبنا      

 يضاً النتائج، وتشير أ%95فصال العاطفي وبنسية فيما يخص االن العمرية لعينة الدراسة أن الزوجة هي أكثر معاناه من الزوجو

سنة، هذا  53 -48المستوى العمري ما بين  تي في مراحل متقدمة من الزواج إذزواج يأإلى أن االنفصال العاطفي بين األ

صادياً، وهو ما يساعد ستقل اقتراحل عمرية متقدمة، والبعض منهم ااألبناء والذين قد بلغوا مالمستوى العمري ينعكس على 

جتمع العربي ن واقع العالقة األسرية بالمفي عالقتها الزواجية، باإلضافة إلى ذلك فإ تخاذ بعض القرارات المهمةالزوجة في ا

( نجد أن األبناء 08ل رقم )الى ذلك ومن خالل نتائج الجدو بناء من األم أكثر من األب. باإلضافةالسعودي يثبت قرب األ

 وخصوصاً تجاه العالقة الزواجية.األم للقرارات التي اتخذتها  مؤيدون

 هل للمستوى االقتصادي دور في االنفصال العاطفي(.تائج المتعلقة بالتساؤل الخامس )خامساً: الن

فراد العينة على دور العامل من أ %55.7 أن نسبة ادي باالنفصال العاطفي إذاالقتص تؤكد نتائج الدراسة على عالقة العامل     

، (كبر األبناء وزيادة متطلباتهم المالية) :في االنفصال العاطفي فياب االقتصادية التي كان لها أثر االقتصادي، وتتمثل أهم األسب

ول حص)، (لى التقاعدإحالة اإل)، (النسبة الزوجب الخسارة في التجارة وتدني الدخل)، (تخفيض المصروف المخصص للزوجة)

. هذه (استقالل األبناء اقتصادياً )لى (، باإلضافة إلى خارج المنطقة)نقل عمل الزوج إ، (اقتصادياً المرأة على وظيفة واستقاللها 

 نوار هادي، ودراسة عايدة منصور.، ودراسة أودراسة عفراء العبيدي ،النتيجة تتفق مع دراسة هبة حبيب
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 هل يعتبر االنفصال العاطفي بديالً عن الطالق بين الزوجين() سادساً: النتائج المتعلقة بالتساؤل السادس

ن ما بعيداً عن الطالق إذ إ، نسب الستمرار العالقة بين الزوجينأن االنفصال العاطفي هو الحل األ تؤكد نتائج الدراسة      

نفصال لى االى ذلك، ومن خالل النتائج نجد أن من األسباب التي يلجأ فيها إعل من أفراد عينة الدراسة تؤكد %63.6نسبته 

الحاجة االقتصادية للزوجة ، على المكانة االجتماعية لألسرة بناء، المحافظةتربية األ العاطفي كبديل عن الطالق الحرص على

الزوج أو لزوجين، عدم تقبل أسرة مرض أحد اسنوات العشرة بين الزوجين في ظل ، خصوصاً أذا لم يكن لها دخل ثابت

 الزوجة للطالق.

 ؟ (هل يعتبر االنفصال العاطفي نتيجة لسوء المعاملة بين الزوجينسابع )سابعاً: النتائج المتعلقة بالتساؤل ال

من  %85.5نجد أن ما نسبته  ن وعالقته باالنفصال العاطفي، إذوء المعاملة بين الزوجيتؤكد نتائج الدراسة على عالقة س      

عدم االحترام، عدم  :لمعاملة بين الزوجين فيعبر عن سوء اوتتمثل أهم السلوكيات التي ت فراد عينة الدراسة تؤكد على ذلك،أ

ثقافة  عدم وجودسقاط الكلمات البذيئة، اإلهمال في النظافة الشخصية، إتحمل المسؤولية، قضاء وقت طويل خارج المنزل، 

 مع دراسة عايدة منصور.جنسية. هذه النتيجة تتفق 

 (؟ العاطفيلزوجين له عالقة باالنفصال ن اثامناً: النتائج المتعلقة بالتساؤل الثامن: )هل االختالف الثقافي بي

فراد عينة الدراسة على من أ %75.7تؤكد ما نسبته  ف الثقافي باالنفصال العاطفي إذتؤكد نتائج الدراسة على عالقة االختال     

العادات والتقاليد، االختالف في القيم، المستوى التعليمي، الثقافة  :م أوجه االختالف الثقافي بين الزوجين يتمثل فيذلك، وأه

 ، ودراسة عايدة منصور.عبد الرحمنالجنسية. تتفق هذه النتيجة مع دراسة الشواشرة وهبة 

 :نتائج الدراسة

أظهرت نتائج  فقد . سنة 48من تجاوز عمرها ، وخصوصاً لمن الزوجاة من االنفصال العاطفي  كثر معانأ  الزوجة تعتبر -0

 .سنة من الزواج 06كثر من بعد أ الزوجين يحدثاالنفصال العاطفي بين  الدراسة أن

 الضعف :من ضمنها ،مجموعة من األمراضويتمثل ذلك في  ،العوامل الصحية واالنفصال العاطفيهناك عالقة بين  -5

 وبعض األمراض االخرى. ،والسكري ،وأمراض القلب ،الجنسي

 باالنفصال العاطفي.   له عالقة الفارق العمري بين الزوجين  -3

تدني المستوى  مظاهر السلوكية السلبية من ضمنها:تمثل ذلك في بعض اليبناء سلوكياً من االنفصال العاطفي وتأثر األ -4

 زل لوقت طويل.السهر خارج المنو والعنف، واالنعزالية، ،الدراسي، والتنمر

تبدأ مرحلة االنفصال العاطفي في وقت متأخر من  النفصال العاطفي بين الزوجين، إذبا له عالقة المستوى العمري لألبناء -5

 . اقتصاديااألبناء ويستقلون  ، يكبر فيهالعمر
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صروف المخصص للزوجة، : تخفيض المومن أهم مظاهر ذلك ،االقتصادي باالنفصال العاطفي بين الزوجينعالقة العامل  -6

يؤدي  ء وزيادة متطلباتهم المالية ممابنا، كبر األاقتصاديالى التقاعد، حصول الزوجة على وظيفة واستقاللها إحالة الزوج إ

 الى نوع من  التوتر والصراع داخل األسرة.

والمحافظة على  ،بناء: تربية األفي االنفصال العاطفي بين الزوجين يعد من الحلول البديلة للطالق، والهدف من ذلك يتمثل  -7

 الحاجة االقتصادية للزوجة.وعدم تقبل أسرة الزوجة للطالق، والمكانة االجتماعية لألسرة، 

عدم  :لى االنفصال العاطفي، ومن أهم السلوكيات التي تعبر عن سوء المعاملةإن سوء معاملة الزوج من األسباب التي أدت إ  -8

 البذيئة، عدم وجود ثقافة جنسية، عدم تحمل المسؤولية. االحترام، اسقاط الكلمات

 ،العادات :ويتمثل االختالف الثقافي في، لى االنفصال العاطفيمن األسباب المؤدية إ الثقافي بين الزوجين االختالف -9

 والثقافة الجنسية، والمستوى العلمي. ،والقيم ،والتقاليد

 :توصيات الدراسة

 يوصي الباحث بما يلي:

 التقليل من ظاهرة  االنفصال العاطفي. لدى األزواج لما له من تأثير في رفع المستوى الثقافي -1

 األبناء من الناحية النفسية والسلوكية. سباب االنفصال العاطفي وآثاره فيرامج إرشادية للتعريف بأتفعيل ب -5

  إعداد برامج إعالميه متنوعة موجهة لألسرة تهتم بالعالقات األسرية. -3

ت التي تؤدي والصراعامن مواجهة ضغوط الحياة ومشكالتها وتحد من التوترات عمل برامج للمقبلين على الزواج تمكنهم  -4

 الطالق.إلى االنفصال أو 

 صالح واإلرشاد الزواجي في المؤسسات الجامعية.تعليمية التي تهتم  بالتوجيه واإلإدراج بعض المواد ال -5

من خالل تحفيز الباحثين االجتماعيين  ،ثية ذات العالقة المزيد من االهتمام بهذه المشكلة االجتماعيةأن تولي المراكز البح -6

 بسبر أغوار المشكلة والمساهمة في  ايجاد الحلول الناجعة  للتقليل من الظاهرة.

 :المراجع

  أوالً: المراجع العربية:

لمرحلة الثانوية بأم درمان، رسالة ماجستير، كلية التربية، ( الطالق العاطفي وسط معلمي ا5151ابودقن، هبة حبيب ) -

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

 021 الطالق العاطفي لدى األسر العراقية وفق بعض المتغيرات، مجلة األستاذ، العدد (: أسباب5105هادي، أنوار) -
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ت لدى األسر في مدينة بغداد، رسالة ماجستير، الجامعة (: الطالق العاطفي وعالقته بفاعلية الذا5101هادي، أنوار) -

 المستنصرية، العراق

 (: الصحة النفسية، المركز الثقافي العربي، المغرب 5111حجازي، مصطفى) -

( دليل االرشاد األسري، مشكلة الطالق العاطفي وكيف يتعامل معها المرشد النفسي، إعداد 5103الحقباني، سعد ) -

 لمختصات، مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية.نخبة من المختصين وا

( دور التضحية في التنبؤ بنوعية العالقة الزواجية والطالق العاطفي، المجلة المصرية 5108)عبد المنعم طه، منال  -

 ، جامعة القاهرة، مصر4العدد  6لعلم النفس اإلكلينيكي واإلرشادي، مجلد 

في االنفصال العاطفي بين الزوجين واألثار المترتبة عليه من وجهة نظر  (: العوامل المؤثرة5119الكرادشة، عايدة ) -

 عينة من المتزوجات في األردن، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن

(: الطالق العاطفي وأثره على التنشئة االجتماعية في المجتمع الحضري، رسالة ماجستير، 5104ابو موسى، مروة) -

 لية اآلداب، جامعة القاهرة، مصر.ك

النفسية لدى المعلمين المتزوجين في محافظة  وإشباع الحاجات(: العالقة بين االنفصال العاطفي 5107مقابلة، نهاد ) -
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 (0202)رؤية المملكة  وأثرها على التنمية المستدامة حقوق المواطن السعودي دستوريا  

The Constitutional Rights of the Saudi Citizen and Their Impact on Sustainable 

Development (Kingdom’s Vision 2030( 

 حسين حامد محمود عمر/ إعداد الدكتور

 المملكة العربية السعودية، جامعة جازان، كلية الشريعة والقانون، أستاذ القانون العام المساعد

husseinhamed461@gmail.commail: -E 

  البحث:ملخص 

وأهداف التنمية المستدامة التي  0202يتعلق البحث ببيان حقوق المواطن السعودي دستوريا ومدى توافقها مع رؤية المملكة 

ة الدولحيث نتناول نصوص النظام األساسي للحكم التي تشير للشرع اإلسالمي كأساس لنظام  المتحدة؛أوصت بها األمم 

يتعلق أولهما بحقوق المواطن السعودي المتنوعة والمتعددة  مباحث؛ث إلى ثالثة وقد قسم هذا البح اإلنسان.وحقوق  واألنظمة

بحث وحقي التعليم وال للعلوم واآلداب والثقافة،ورعاية الدولة  العمل،وحق  الملكية،والتي وردت بالنظام األساسي للحكم كحق 

يفة والحق في الوظ ،في الحياة الخاصة المسكن والحقوتوفير األمن وحرمة  البيئة، والمحافظة علىوالرعاية الصحية  العلمي،

يتعلق أما المبحث الثاني ف الحنيف.ونتناول أيضا ضوابط هذه الحقوق السابقة في ظل مبدأ المشروعية والخضوع للشرع  العامة.

قانوني  دامة كمصطلححيث ظهر مصطلح التنمية المست اإلسالمي؛بماهية التنمية المستدامة في كل من الفقه االقتصادي والشرع 

وقد تم إنشاء لجنة التنمية  ،م 2990 يونيةفي مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية " قمة األرض " المنعقد في ريودي جانيرو في 

دة ثم أعقب هذا المؤتمر ع شعوبها.تساعد الدولة على الوصول للتنمية من أجل رفاهية  األسس والمعايير التيالمستدامة لوضع 

في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة  عشر المحددةاختتمت بتوصية األمم المتحدة باألهداف السبعة  ؛مراتمؤت

أما مفهوم التنمية في الشرع اإلسالمي  ،م 0221/  9/  01" من جدول األعمال الصادر في  221 ،221السبعون " البند 

وأخيرا يتعلق المبحث الثالث بواقعية حقوق المواطن  الدولة.اإلنسان أو  فيتلخص في القضاء على الفقر سواء على مستوى

 وأبعادها ومأسستها وكيفيةحيث تناولنا رؤية المملكة الطموحة وأهدافها وبرامجها ومستوياتها  ؛0202السعودي ورؤية المملكة 

  ودي.السعتوافقها مع أهداف التنمية المستدامة وحقوق المواطن  وأخيرا مدى تنفيذها.

  .0202رؤية المملكة  ،مية المستدامةالتن، حقوق المواطن السعوديالكلمات المفتاحية: 
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The Constitutional Rights of the Saudi Citizen and Their Impact on Sustainable 

Development (Kingdom’s Vision 2030( 

Abustract: 

The research relates to the statement of the constitutional rights of the Saudi citizen and their 

compatibility with the Kingdom's Vision 2030 and the sustainable development goals 

recommended by the United Nations; Where we deal with the texts of the Basic Law of 

Governance that refer to Islamic law as the basis for the state system, regulations, and human 

rights. This research has been divided into three sections; The first relates to the various and 

varied rights of the Saudi citizen, which are mentioned in the Basic Law of Governance, such as 

the right to property, the right to work, the state's sponsorship of science, literature, and culture, 

the rights to education and scientific research, health care, environmental preservation, the 

provision of security and the sanctity of housing, the right to private life, and the right to a public 

job. We also deal with the controls of these previous rights in light of the principle of legality 

and submission to the actual Sharia. The second topic is related to the nature of sustainable 

development in both economic jurisprudence and Islamic law. Where the term sustainable 

development appeared as a legal term at the United Nations Conference on Environment and 

Development "Earth Summit" held in Rio de Janeiro in June 1992 AD, and the Commission on 

Sustainable Development was established to lay the foundations and standards that help the state 

to reach development for the welfare of its people. Then this conference was followed by several 

conferences; It concluded with the United Nations' recommendation of the seventeen goals 

specified in the resolution of the United Nations General Assembly at the seventieth session 

"item 115, 116" of the agenda issued 9/25/2015 AD. or the state. Finally, the third topic relates to 

the realism of the rights of the Saudi citizen and the Kingdom's Vision 2030; Where we dealt 

with the Kingdom's ambitious vision, goals, programs, levels, dimensions, institutionalization, 

and how to implement them. Finally, its compatibility with the goals of sustainable development 

and the rights of the Saudi citizen.              

Keywords: Saudi citizen rights, Sustainable Development, Kingdom Vision 2030. 
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 :مقدمة

النص على حقوق المواطن السعودي الشرع اإلسالمي وأن  –دستور وأنظمة ولوائح  -الحقيقة أن أساس التنظيم في المملكة 

حقوق المواطن في هذه الدراسة والحق في أن  والحقيقة الثانية  الدستورالسعودي ينبع من من هذا األساس الشرعي .في 

أن غاية الشرع اإلسالمي  الثالثة والحقيقة البحث.التنمية المستدامة هما وجهان لعملة واحدة على نحو ما سنفرده علميا في هذا 

عكس وإن هذه الغاية ت ؛تتمثل في الحفاظ على الدين والنفس والمال والعرض والعقل الخمس التيهي تحقيق المقاصد الشرعية 

  رأيه.وملكات فكره  وأخيرا في ،اإلنسان في عقيدته ونفسه وملكيته وماله وشرفه وعرضه وحقوقه الخاصة مدى االعتناء بحق

وإن ضمانات  ؛هي الوجه اآلخر لحقوق اإلنسان –غاية الشرع اإلسالمي  –أن تحقيق المقاصد الشرعية  لرابعةا والحقيقة

 .      (0202المملكة  )رؤيةامتدادا أو انعكاسا للتنمية المستدامة  المواطن تعد السعودي لحقوقرعاية الدستور 

 إشكالية البحث: 

 توافق بين حقوق المواطن دستوريا وتحقق أهداف التنمية المستدامة )رؤية المملكة تأتي إشكالية البحث بوصفها محاولة إليجاد

0202.) 

 ضابط البحث: 

ال يخرج البحث عن استعراض نصوص الدستور السعودي في مجاالت حقوق المواطن وتحقق أهداف التنمية المستدامة )رؤية 

 (.0202المملكة 

 أهمية البحث: 

في مجاالت حقوق المواطن واثبات ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة )رؤية المملكة  بيان نصوص الدستور السعودي 

0202.) 

 أسباب البحث: 

 (.0202البحث محاولة إليجاد ارتباط بين حقوق المواطن السعودي دستوريا وأهداف التنمية المستدامة )رؤية المملكة  

 هدف البحث: 

 (0202اطن السعودي دستوريا وأهداف التنمية المستدامة )رؤية المملكة البحث محاولة إلثبات ارتباط حقوق المو 

 فروض البحث: 

تقوم فروض البحث على بيان كل من ماهية حقوق المواطن السعودي دستوريا، وماهية وأهداف التنمية المستدامة، وأخيرا بيان 

 .  0202واقعية حقوق المواطن السعودي ورؤية المملكة 
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 منهج البحث: 

وصفي استنباطي يعتمد على مبادئ الشرع الحنيف ودراسة األصول القانونية الواردة في الدستور السعودي في مجاالت حقوق 

 (.0202االنسان وأثرها على تحقق اهداف التنمية المستدامة )رؤية المملكة 

   البحث:تقسيم 

 دستوريا.حقوق المواطن السعودي  األول:المبحث       

 المستدامة.ماهية التنمية  الثاني:المبحث        

 .0202واقعية حقوق المواطن ورؤية المملكة  الثالث:المبحث        

 خاتمة.           

 حقوق المواطن السعودي دستوريا   :المبحث األول

لى ع انعكسحة؛ وهو األمر الذي أشرنا في مقدمة البحث إلى أن الشرع اإلسالمي أساس التنظيم في المملكة دستورا ونظاما والئ

حقوق المواطن السعودي سواء التي أشير لها في النظام األساسي للحكم مباشرة أو التي احيلت لألنظمة واللوائح في تنظيمها 

  بها.ونفاذها دون إفتئات أو مساس 

  المبحث:تقسيم 

 الشرع اإلسالمي أساس التنظيم دستورا وحقوقا. األول:المطلب 

  المواطن.التنظيم القانوني والالئحي لحقوق  الثاني:المطلب 

 

 الشرع اإلسالمي أساس التنظيم دستورا وحقوقا: المطلب األول

 تشير إلى كون شريعتنا اإلسالمية السعودي التينتناول بداية في هذا المطلب العديد من النصوص الواردة في الدستور  أوال:

  :هي أساس االنظمة واللوائح طبقا لما يأتي

 للحكم:نصوص النظام األساسي  – 1

صعععلى   عليه -وسعععنة رسعععوله  -تعالى-العربية السععععودية دولة ............. و دسعععتورها كتاب    " المملكة :األولى المادة – أ

 . ................  "  -وسلم

يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس ....... وأبناء األبناء .. ويبايع األصلح منهم للحكم على كتاب   وسنة  " :ب/  5 المادة – ب

 " .-صلى   عليه وسلم -رسوله 

 الطاعة في العسر و اليسر والمنشط السمع ووعلى  ،يبايع المواطنون الملك على كتاب   و سنة رسوله " :السادسة المادة – ج

 والمكره . " 

ن وسنة رسوله . .  وهما الحاكما -تعالى-يسعتمد الحكم في المملكة العربية السععودية سعلطته من كتاب    " :الساابعةالمادة  –د 

  الدولة.على هذا النظام وجميع أنظمة 
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السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفقا للشريعة اإلسالمية . " يقوم الحكم في المملكة العربية  :المادة الثامنة  -هـاا 

  " 

والء من ال تفتضيهاألسرة هي نواة المجتمع السعودي .. ويربي أفرادها على أساس العقيدة اإلسالمية وما  " :التاساعة المادة – و

 ..."  وتنفيذه و الطاعة هلل ولرسوله وألولي األمر .. واحترام النظام 

 " يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده  :المادة الحادية عشر – ز

 بحبل   و..."

 " يهدف التعليم إلى غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس النشء و.........."  :المادة الثالثة عشر –ح 

وهي حقوق  ،الكيان االقتصعععادي واالجتماعيالملكية ورأس المال والعمل مقومات أسعععاسعععية في "  عشااار:المادة الساااابعة  –ط 

 " .  اإلسالمية.خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة 

 . وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية ....".واللوائح ...تختص السلطة التنظيمية بوضع األنظمة "  والستون:المادة السابعة  –ي 

ل وأن أعما ،وأننا جميعا متسععاوون في النشععأة والعبودية ،-عز وجل-المولي وننوه في البداية إلى أن حقوق اإلنسععان منح من      

 ،وأن لكل حق واجب سععععععواء في حق الفرد أو حق الوطن ،-تعالى-مطلع عليها من قبل    –ومنها حقوقهم وواجباتهم  -البشععععععر

هناك مسعععاءلة النفس ويحكمها الضعععمير وأن لكل عمل جزء ظاهر أمام الناس وآخر باطن يعلمه   أيضعععا وأن المسعععاءلة تتنوع ف

 .  يوأخيرا المساءلة أمام   طبقا لخاصية الجزاء الدنيوي واألخرو ،ومساءلة الظاهر ويحكمها الناس والمجتمع

وذلك ألن المؤمن التقي  ،والمتعارضععععععة أحيانا ،فإن األيمان باهلل خير ضععععععمانة لحقوق اإلنسععععععان المتداخلة والمترابطة وعليا   

هذا المؤمن يعلم في مجال الحقوق واألعمال أن من يعمل  ،إنه يراهالمحسععععععن العذي يعبعد   كعأنعه يراه فإن لم يكن يراه فهو يعلم 

انل أَْلَزْمنَاهُ طََئَِرهُ فِ  -تعالى-يعلم أخيرا قوله و ،مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شععععرا يره ي ُعنُقِِه َونُْخِرُج لَهُ )َوُكلَّ إِنسععععَ

 .  21 )(1)اْقَرْأ َكتَابََك َكفي بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا 20يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِكتَابًا يَْلقَاهُ َمنُشوًرا 

 القانوني؛م للتنظي والتي احيلتالنصوص الدستورية الخاصة بحقوق اإلنسان التي نص عليها في النظام األساسي للحكم  :ثانيا

 :اإلسالمي على نحو ما سلف أساسها الشرعإنطالقا من أن 

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصعععة حرمتها .. وال ينزع أحد من ملكه إال للمصعععلحة العامة على أن "  :المادة الثامنة عشااار – 1

 " .  عادال.يعوض المالك تعويضا 

 " .  قضائي.وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم  ،العامة لألموال تحظر المصادرة"  :المادة التاسعة عشر – 0

وم وتق المنكر.وتنهى عن  وتأمر بالمعروف وتطبق شععععريعتهتحمي الدولة عقيدة اإلسععععالم .. "  :المادة الثالثة والعشاااارون – 0

 " . .-تعالى-بواجب الدعوة إلى   

الدولة بإعمار الحرمين الشععععريفين وخدمتهما .. وتوفر األمن والرعاية لقاصععععديهما بما تقوم "  :المادة الرابعة والعشاااارون – 4

 " .  وطمأنينة.يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر 

 وتدعم ،والمرض والعجز والشيخوخة الطوارئفي حالة  ،تكفل الدولة حق المواطن و أسرته"  :المادة السابعة والعشرون – 5

 اعي و ...... " . الضمان االجتم

                                                           
 .21، 20( سورة األسراء آية 1)
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 تيسر الدولة مجاالت العمل لكل قادر عليه ........ " "  :المادة الثامنة والعشرون – 6

 ترعى الدولة العلوم و اآلداب والثقافة .. وتعني بتشجيع البحث العلمي وتصون ........" . "  :المادة التاسعة والعشرون – 7

 " . األمية.التعليم العام .. وتلتزم بمكافحة توفر الدولة "  :المادة الثالثون – 8

 " . مواطن.تعني الدولة بالصحة العامة .. وتوفر الرعاية الصحية لكل "  :المادة الحادية والثالثون – 9

 " .  عنها.تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث "  :المادة الثانية والثالثون – 12

 " يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية . "   :والثالثون الخامسة المادة - 11

 تو فر الدولة األمن لجميع مواطنيها والمقيمين على اقليمها .."  "  :المادة السادسة والثالثون – 10

  ." .للمساكن حرمتها .. وال يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ."  :المادة السابعة والثالثون – 10

 المراسالت ... والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل االتصال مصونة ...." ."  :المادة األربعون – 16

 :التعليق على النصوص  

الحقيقة أن التنظيم المطلق للدسععتور جاء لفظا في النص فقط . لكن حقيقة األمر أن غالبية هذه الحقوق وضععماناتها تتدخل فيها   -أ 

تطلب ألن تداخل البشر في القيام بحقوقهم ي ،تشريعيا وتنفيذيا من أجل تنظيمها أو إعادة تنظيمها أو تفصيل مجملها سلطات الدولة

 الناس.حتى تتحقق المساواة بين  ،وهذا يتطلب وجود قانون أو الئحة بينهم.صراحة تنظيما وتنسيقا 

وعدم المسععععاس به إال بحكم قضععععائي . والحقيقة أن هذا الحق  الملكية( السععععالف ذكرهما إلى حق  29 ،21تشععععير المادتان )  -ب 

 ؛ودليل ذلك أن المادتين أشععارتا إلى نزع ملكية هذا الحق ومصععادرته بحكم قضععائي أنظمة؛الحياتية  هاسععتخداماتيتطلب في جميع 

 بنظام.وهذا ال يتأتى إال 

 ،-تعالى-هلل  والدعوةاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( السععالف ذكرهما إلى عقيدة اإلسععالم و 01 ،00تشععير المادتان )   -ج 

وإعمعار الحرمين؛ حيعث أحعد أركعان اإلسععععععالم وهي الحج؛ وهي أمور تتطلعب تعدخال تنظيميعا وتنفيعذيعا من قبل سععععععلطات الدولة 

 المختلفة. 

( حيث  02 ،09والمادتان )  ،( حيث حق العمل 01والمادة )  ،( حيعث حق التكعافعل االجتماعي 02وعلى الترتيعب المعادة )   -د 

( حيث حق  01والمادة )  ،( حيث حق في رعاية صععحية وبيئة نظيفة 00 ،02والمادتان )  ،حق التعليم والبحث العلمي وغيرهما

( حيث حق األمن وحرمتي المسعععكن والحق في الحياة الخاصعععة .. وجميعها تتطلب  12 ،02 ،01المواد )  ،المواطنة والجنسعععية

  عليها.السلطتين التنظيمية والتنفيذية بالمملكة لتفعيلها والقيام تدخل كل من 

 

                                                                                                                                             التنظيم القانوني والالئحي لحقوق المواطن: المطلب الثاني

 :النصوص الدستورية التي تحيل حقوق اإلنسان وضماناتها لتنظيم قانوني أو الئحي :أوال

نظم تنظيم حقوق اإلنسععان في ضععوء الضععوابط والحدود التي وضعععها الدسععتور نتناول هنا النصععوص الدسععتورية التي تحيل للم 

                                                                                                                  سععععععبق.وهعععذه الضععععععوابط والحعععدود في النظعععام السعععععععودي يراعى فيهعععا الشععععععرع اإلسععععععالمي على نحو معععا  السعععععععودي.

 :النصوص الواردة بالنظام األساسي للحكم –أ 
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من ذلك نظام نزع الملكية الصعععععادر  ؛التي تنظم حق الملكية وعدم نزعها أو مصعععععادرتها إال بنظام (19 ،18 ،17) المواد – 1 

 هـ. 2101لسنة  21بالمرسوم الملكي في 

( اللتان تنظمان حق العبادة وحرية العقيدة ومنها على سععععععبيل المثال قرار مجلس الوزراء الذي يحدد  04 ،00)  الماادتان -0  

ونظام األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصععادر  ،2121لسععنة 21922عبادة الحج كل خمس سععنوات الصععادر بالمرسععوم رقم 

 .    2102لسنة  019بقرار مجلس الوزراء رقم 

االجتماعي الضععععمان  والشععععيخوخة ودعمتكفل الدولة المواطن في حالة المرض والعجز  التي والعشاااارون ةالسااااابع المادة – 0

 لسنة 11 رقم مبالمرسوم الملكي  الصادر

      .2102لسنة  210والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم  2102 

والمعدل بالمرسعععوم  2101لسعععنة  12رقم م تنظم حق العمل بالنظام الصعععادر بالمرسعععوم  التي والعشااارون التاساااعة المادة – 1  

                    2101لسنة  01الملكي رقم م 

اللتان تنظمان حقي التعليم والبحث العلمي طبقا لوثيقة سععععياسععععة التعليم المعتمدة بقرار مجلس الوزراء  (02 ،09) المادتان – 5

  2019لسنة  229رقم 

لسنة  22اللتان تنظمان رعاية الصحة العامة للمواطن والحفاظ على البيئة ومنع التلوث بالنظام رقم   م  (00، 01) المادتان – 6

                   2100لسنة    21رقم والنظام  2100

والمعدل      2021لسععععععنة    1رقم تنظم حق الموطنة والجنسععععععية بقرارمجلس الوزراء  التي والثالثون الخامسااااااة المادة – 7

 .2101لسنة  11لمرسوم الملكي رقم م با

ا أو يجوز تقييد تصععرفاتهما أو توقيفهم وأنه ال والمقيمين،توفر الدولة حق األمن للمواطنين  التي والثالثون السااادسااة المادة – 8

   النظام.حبسهما إال بموجب أحكام 

وال تفتيشععععها إال في  ،وعدم جواز دخولها بغير إذن صععععاحبها ،التي تنص على حرمة المسععععكن  والثالثون السااااابعة المادة - 9 

 الحاالت التي يبينها النظام .

 تنص على أن األصل في اإلنسان البراءة وال جريمة وال عقوبة إال بنظام.  التي والثالثون الثامنة المادة – 12

حيث  ؛اللتان تقرران حرمة وصون الحق في الحياة الخاصة وعدم مصادرتها أو اإلساءة لها إال بنظام (42، 09) المادتان – 11

 ذلك.ورد في هاتين المادتين صراحة أن النظام يبين 

 الدولية.التي تقرر حق اللجوء السياسي طبقا للنظام واالتفاقات  واألربعون الثانية المادة – 10

 به.التي تنظم الوظيفة العامة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الخاصة  نوالخمسو التاسعة المادة – 10

" ال يخعل تطبيق هعذا النظعام بمعا ارتبطعت به المملكة العربية السعععععععودية مع الدول والهيئات  :الماادة الحاادياة والثماانون – 14

 ".من معاهدات واتفاقيات  والمنظمات الدولية

  :التعليق على النصوص -ب 

ل من خال ،الحقيقة أن المنظم الدسعععتوري يحيل في غالبية نصععععوص حقوق اإلنسعععان  أمر تنظيمها  وضععععماناتها إلى القانون  - 1

                             :المصطلحات الدارجة التي تأتي بنصوص الدستور مثل
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وهو األمر الذي يمنح  القانون.أو االحوال التي يحددها سواء بقانون أو حدود القانون أو بناء على قانون أو وفقا الحكام القانون 

  ؛التنظيمالمنظم مرونة وحرية التقدير واالختيار لوضع تلك النصوص موضع 

 

مساس العدم  إال شرط ،لسلطته التقديرية ودون أن يفرض عليه إطارا معينا على نحو ماجاء في النصوص السالف ذكرها وفقا

  السعودى.من الدستور  (01المادة )على نحو ماورد بنص الحق أو االنتقاص منه  بهذا

حق المنظم في التدخل وفقا لسلطته التقديرية في تنظيم هذه الحقوق يقف عند التنظيم الذي يبيح ممارسة كل انسان للحق  أن - 0

أو الحرية بما ال يتعارض مع استعمال االخرين لهذا الحق طبقا للشرع اإلسالمي .. ومن ثم فان هذه السلطة التقديرية ليست 

دون مصادرة الحق أو اإلنتقاص منه أو وضع قيود وشروط تمس االنتفاع بهذا الحق أو بل تخضع لضوابط وقيود تحول  ،مطلقة

   أخرى.تكون لفئة من المواطنين دون 

 ؛يزيد من مرونة وحرية التقدير للمنظم عند سن األنظمة واللوائح  تداخل بعض نصوص حقوق اإلنسان مع بعضها البعض - 0

ومتابعة وسائلها أو وسائل االتصال االجتماعي الحديثة بسبب عدم  ،ة الخاصةوحرمة الحيا ،من ذلك النص على حق العمل

 التعدي على حقوق الغير أو بسبب التطرف واالرهاب .

 :( من النظام األساسي للحكم06االفتئات أو المساس بحقوق المواطن طبقا للمادة ) ضوابط عدم :ثانيا

من  (06)للمادة  الضمانات طبقاالتنظيم القانوني لهذه الحقوق أو هذه ضوابط أو معايير لهذا  الجزئية وضعندرس في هذا  

 :الدستور السعودي

" . وهذه  اإلسالمية.تحمي الدولة حقوق اإلنسان .. وفق الشريعة "  :من النظام األساسي للحكم على أن( 06) المادة تنص

ليها إ وإجراءات اللجوءوكيفية  ،الحماية تتطلب تنظيم تشريعي ذي ضوابط وحدود معينة تحدد كيفية هذه الحماية ونوعيتها

          بها.وغيرها من األمور التي تفيد صونها لحقوق اإلنسان دون مساس  عليها،واألجهزة القائمة 

  :والضوابط األتية نفتتح هذه الجزئية بالمبادىء الدستورية  -أ 

 والقانون.مبدأ المشروعية أومبدأ سيادة الشرع  – 2

 الدستور.مبدأ سيادة الدستور أو سمو  – 0  

 درجة.التأسيسية أعلى  وكون السلطةمبدأ تدرج القواعد القانونية  – 0

 بوظيفتها.حيث اختصاص كل سطة من سلطات الدولة  ؛مبدأ التخصص – 1

  للدستور.مبدأ خضوع السلطة التنظيمية  – 1

وليس ألي سععلطة التدخل في هذه الحقوق أو الحريات أو التعرض لها في ضععوء  ،في الحقوق والحريات هو اإلباحة األصاال - ب

ون إرادة كحيث يجب أن ت ،هذه اإلباحة إال بالتنظيم القانوني القائم على الشعععععرع دون أن تمتد سعععععلطتها إلى تقييدها أو إنتقاصعععععها

 ،المنظم عند تنظيمه الحقوق والحريات متطابقة ومنفذه إلرادة المنظم الدسعععععتوري طبقا لمبدأي سعععععمو الدسعععععتور والهرم القانوني

 واحترام القاعدة األدنى للقاعدة األعلى .

المنظم الدسعععتوري أو السعععلطة التأسعععيسعععية منح السعععلطة التنظيمية مرونة وحرية التقدير واالختيار لوضعععع تلك  الحقيقة أن  -ج 

ظيمها ثم يحيل على المنظم  أمر تن ،بناء على اكتفائه بالنص على الحرية أو الحق اإلنساني ؛الحقوق والحريات  موضعع التشعريع

مفاضععععلة بين عدة بدائل أو حلول ليختار المنظم من بينها أقلها تقييدا لهذه الحقوق حيث حرية االختيار وال ؛وفقا لسععععلطته التقديرية
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رق غ" أن السععلطة التقديرية للمشععرع تكاد تسععت :والحريات عند تنظيمه لها . ويؤكد ذلك قول الفقيه الكبير عبد الرزاق السععنهوري

 . 2النشاط التشريعي برمته  .. "

 

( دسععععتور وجه المنظم بان حقوق االنسععععان تنظم بنظام أو الئحة طبقا 01سععععتوري طبقا للمادة )أن المنظم الد :األول الضااااابط - د

 للشرع االسالمي .

تحقق مبدأ المشروعية الدستوري يترتب عليه النظر في  أساس تدخل المشرع في ضوء العالقة بين النص   :الثاني الضابط - هـاا

ومع ذلك   ؛حيث التطابق بين النصععععععين أو االطالق للمنظم ،من حيث التقييد الدسعععععتوري والنص القانوني المنظم للحق أو الحرية

فان المنظم ليس مطلق التقدير عند ممارسعة اختصاصه في ضوء مبدأ المشروعية، للنظر ايضا في كون هذه السلطة التقديرية قد 

امة بدون مسعععاس بها في ضعععوء نص حققت هدف أو اهداف الدسعععتور وغاياته أو مقاصعععده عند النص على الحقوق والحريات الع

 ( .01المادة )

أن قيم المجتمع السعععياسعععية واالجتماعية واالقتصعععادية وإعالنات الحقوق ونصعععوص الدسعععاتير المقارنة التي  :الضاااابط الثالث -و 

   :تتماشى مع اإلسالم تعد قيدا على المنظم طبقا لآلتي

ابقة سععواء كانت هذه القيم تنعكس على الوضععع عند وضععع النصععوص تسععتمد السععلطة التأسععيسععية قوتها من قيم المجتمع السعع – 2

 ومنها نصوص حقوق اإلنسان.  ،الدستورية

( من النظام األسعععععاسعععععي 12على نحو ما جاء في المادة ) ،لها المملكة ملزمةإعالنات ومواثيق حقوق اإلنسعععععان التي وقعتها  – 0

 للحكم.

 الدستوري.للمنظم  استرشاديهسان كنصوص نصوص الدساتير المقارنة الخاصة بحقوق اإلن – 0

 

 ماهية التنمية المستدامة في االقتصاد والشرع: المبحث الثاني

 يتطلب معرفة التنمية المستدامة بيان ماهيتها في كل من االقتصاد والشرع االسالمي طبقا للتقسيم التالي: 

 المطلب االول: ماهية التنمية المستدامة في االقتصاد.

  االسالمي.المستدامة في الشرع  ماهية التنميةالمطلب الثاني: 

 ماهية التنمية المستدامة في االقتصاد: المطلب االول

يرجع أصل كلمة التنمية إلى الفعل "نمى"، ويعني الزيادة واالنتشار، ويعني النماء االزدياد  :تعريف التنمية المستدامة :أوال

 .(3)ونما الزرع، أي تراكم وكثر" التدريجي، ولذلك يقال نما المال

                                                           
 21االنحراف في السلطة التشريعية بحث نشر بمجلة مجلس الدولة ص  –عبد الرزاق احمد السنهوري   2

 .   911ص  0ج   -م  0221/  2101مجمع اللغة العربية الطبعة الرابعة  –( المعجم الوسيط 3)
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وتعرف منظمة األمم المتحدة التنمية بأنها:" العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسععععععين االحوال 

قدمها تاالقتصععادية واالجتماعية والثقافية والبيئية في المجتمعات المحلية، والمسععاعدة على إدماجها في حياة األمة والمسععاهمة في 

 بأقصى قدر مستطاع "

أما كلمة "مسععععععتدامة" فترجع إلى فعل "دوم" وهو ذو معان عديدة، منها التأني في الشععععععيء، أو طلب دوامة، أو المواظبة 

 .(4) عليه

التنمية المسعععتدامة بأنها التنمية التي تجيب على حاجات  2912الند  ؛ عرفت لجنة برانت(5) الدوليوفي اصعععطالل القانون 

الحاضععععععر دون تعريض قدرات االجيال القادمة للخطر واالسععععععتجابة الحتياجاتهم. ويقترب من التعريف السععععععابق تعريف األمم 

نمو متسعععععاو مع الحاجات  " ضعععععرورة تنفيذ الحق في التنمية بحيث تتحقق على:م بأنها2990المتحدة في مؤتمر ريو دي جانيرو 

 ألجيال الحاضر والمستقبل".  والبيئيةالتنموية 

دقيق في  دولي قانوني مصااطلح ظهرك Sustainable Development(S.D) والحقيقة أن تعريف التنمية المسااتدامة

ذهب المؤتمرون فيه إلى  ؛ حيث2990 يونيةمؤتمر األمم المتحعدة للبيئعة والتنميعة "قمة األرض" المنعقد في ريودي جانيرو في 

 إنشاء لجنة التنمية المستدامة لوضع األسس والمعايير التي تساعد الدول على الوصول للتنمية من أجل رفاهية شعوبها. 

وأعقعب هعذا المؤتمر ععدة مؤتمرات دوليعة تتعلق بعالتنميععة وكيفيعة تطبيقهعا على مسععععععتوى العدول، منهعا مؤتمر كوبنهععاجين 

م، ومؤتمر القمة االليمة للتنمية المسععععتدامة في جوهانسععععبرج عام 0222تحدة بشععععأن االلفية في سععععبتمبر م، وقمة األمم الم2991

م، وغيرها من 0221م، الذي أشععار على الدول اسعععتكمال عمل االسععتراتيجيات المتعلقة بالتنمية المسعععتدامة فيل حلول عام 0222

 ( المحددة في قرار الجمعية العامة لألمم 22المستدامة ) المؤتمرات الدولية المتتابعة التي اختتمت بأهداف التنمية

( بعنوان " تحويل 22/2) 01/9/0221" من جدول األعمال الصععادر في 221، 21المتحدة في الدورة السععبعون " البندان 

 " .  0202عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 

عالن العالمي لحقوق اإلنسععععان، والعهدين الدوليين لحقوق ( السععععابقة يأتي أسععععاسععععها من اإل22والحقيقة أن هذه األهداف )

 -القانوني على نحو  ما ذهب المنظم السععععودي في المبحث األول  -اإلنسعععان. وأن الحق في التنمية المسعععتدامة بعيداً عن التنظيم 

من  بين المواطنين والدولة ينبعالملزم يكتنفه الغموض واإللزام، حيث سعععبق أن تعلمنا أن أسعععاس االلتزام والمسعععاواة في التعامل 

الشععععععرع و القانون. وأن التنمية االقتصععععععادية الملزمة من خالل التنظيم القانوني تكون في إطار خطة طويلة ومتوسععععععطة االجل، 

  للدولة.ويعقبهما خطة قصيرة األجل في إطار الموازنة العامة السنوية 

 بصورة مستمرة". 

 

                                                           
 . 021( المرجع السابق، ص 4)

العام  -كلية الحقوق والعلوم السياسية   –جامعة محمد خيضر بسكرة  –رسالة ماجستير  –التنمية المستدامة في الخليج  –اسعماعيل  ( أ. سعايحي5)

منشعععورات الجمعية العلمية لالقتصعععاد  –تطور مفهوم التنمية المسعععتدامة  –وكذلك د . محمد فتحي عبد الغني  12ص 0222/  21الجامعي 

 وما بعدها . 121ص  0202/  9/  21خ قبول النشر والتجارة بمصر  تاري
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 :ثانيا : خصائص التنمية المستدامة

 عملية مستمرة متصاعدة شاملة ذاتية الصنع، وليست حالة أو نظرية وقتية تعتمد على الخارج أو الغير.  -أ

 عملية مجتمعية تسهم فيها كل فئات المجتمع وسلطات الدولة. -ب

 عملية واعية ذات تخطيط وتزايد منتظم يعود على الوطن والمواطن بالنفع والفائدة. -ج

 عملية موجهة بموجب إدارة للتنمية سواء في المجال االجتماعي أو االقتصادي أو الثقافي أو البيئي. -د

 عملية ذات آثار وتحوالت هيكلية في كل من الشئون السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية. -ه

االستخدام األمثل للمصادر والثروات الطبيعية واألساليب  عملية تحقق الرفاه المتوازن والشامل للوطن والمواطن من خالل-و

 الحديثة المتاحة. 

 عملية تتطلب تشريعات وسلطة تنفيذ تساير وتتماشى مع متطلبات عجلة هذه التنمية المستدامة. -ز

 :(6) المستدامةثالثا : مبادئ التنمية 

 يتطلب تنفيذ عملية التنمية المستدامة توافر عدة مبادئ؛ تتمثل فيما يأتي: 

 مبدأ استخدام التنظيم القانوني الشامل السابق على إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.  -2

 مبدأ المشاركة الشعبية حيث ديمقراطية التكوين والتأسيس واالستمرار في عملية التنمية ذاتها.  -0

  معا.مبدأ المسئولية المشتركة من حيث الشعب والحكومة  -0

 مبدأ االحتراز البيئي والتوظيف األمثل للموارد.  -1

 مبدأ التخطيط السليم القائم على تشريعات تنظيم وتخص التنمية المستدامة.  -1

 مستدامة. مبدأ البرنامج الحكومي الصادق الشفاف الملتزم طبقاً للتخطيط والتشريعات الخاصة بالتنمية ال -1

 :(7) وأبعادهامؤشرات التنمية المستدامة  :رابعا

تتطلب التنمية المسعتدامة مؤشععرات لقياس مدى تحققها وتناسعبها الزماني والمكاني للدولة، وذلك في ضععوء أبعاد اقتصععادية 

 واجتماعية وبشرية وبيئية وتكنولوجية تقوم عليها. 

 :مؤشرات التنمية-أ

  :تتمثل في اآلتي ؛مؤشرات اقتصادية -1

   منخفض.متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني اإلجمالي؛ وهذا يختلف من دولة ذات دخل مرتفع أو متوسط أو      

                                                           
وما بعدها والتنمية المستدامة وحقوق  21جامعة قصدي مربال ص  –عصباني خديجة  –( اشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، بحث للباحثة 6)

 وما بعدها . 11ص  -مرجع سابق  -االنسان 

 وما بعدها . 00ص  -مرجع سابق  –وما بعدها. وانظر التنمية المستدامة وحقوق االنسان  02ص( التنمية المستدامة في الخليج، مرجع سابق 7)
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 مؤشر نسبة العاملين باألنشطة األولية سواء في الحرف األولية أو االنتاج الغذائي المؤثر في إنتاج واقتصاد الدولة. 

خمسععععة مسععععتويات، تبدأ بالدول المتقدمة ذات  إلىوارتفاعاً؛ حيث تنقسععععم دول العالم  مؤشععععر اسععععتهالك الطاقة انخفاضععععا

  المرتفع.االستهالك 

 مؤشر نسبة صادرات السلع المصنعة والتقنيات الراقية، حيث تعكس نسبة الصادرات المرتفعة مدى تقدم الدولة. 

 نتجات المختلفة لسكان الدولة المتقدمة. مؤشر األمن االقتصادي حيث يفترض االكتفاء الذاتي من السلع والم

 مؤشر الواردات من السلع والخدمات. 

 مؤشرات ديمغرافية:  - 0

وغيرها مما يرتبط  ،ونسععبة صععغار السععن وأمد الحياة ،ونقص وفيات الرضععع ،مؤشععر النمو السععكاني حيث معدل المواليد        

 بعوامل أخرى كالصحة والرعاية االجتماعية. 

 :  اجتماعية مؤشرات - 0

 ،والقدرة على القراءة والكتابة ونسعععععبة األمية ومتوسعععععط عدد الطالب بالفصعععععول ،والتعليم ،وهي التي تعتمد على نوعية الغذاء  

وقلة  ،وخدمات البنية األسععاسععية والصععحة والرعاية الصععحية ،كنسععبة البطالة ؛وغيرها من القياسععات ،ونسععبة التسععرب التعليمي

ومدى تحقق مبدأ المسعاواة بين الجنسين. وغيرها من  ،اه ونوعية الحياة وتمكين المرأة من حيث حقوقها ومعاملتهاوالرف ،الوفيات

 األمور التي يقاس بها مدى تحقق المؤشرات السابقة. 

  :(8) المستدامةأبعاد التنمية  :خامسا

أبعاد اقتصادية تقوم على حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعة، وإيقاف تبديد الموارد الطبيعية، وتقليص تبعية البلدان -2

النعاميعة في ظعل العولمعة واالنفتعال العدولي، ومعدى تحقق مسععععععئولية البلدان المتقدمة عن التلوث وكيفية معالجته. وما موقف 

 تنمية المستدامة. البلدان الفقيرة من عملية ال

أبعاد بشععرية واجتماعية تقوم على االسععتعمال الكامل للموارد البشععرية وأهمية توزيع السععكان والصععحة والتعليم، وغيرها من  -0

 األبعاد االجتماعية التي تحقق الرفاه والحياة المثلى . 

وتدير الغطاء النباتي والمصععععايد، وحماية الموارد أبعاد بيئية تقوم على مدى صععععالحية التربية الزراعية واسععععتعمال المبيدات  -0

الطبيعيعة وصععععععيعانعة الميعاه وتقليص مالجل األنواع البيولوجيعة، وحماية المناس من االحتباس الحراري وغيرها من األمور 

 البيئية. 

 طور. أبعاد تكنولوجية تقوم على التحول إلى تكنولوجيات أنظف وأكفأ تنقل المجتمع إلى عصر الحداثة والت-1

                                                           
 وما بعدها. 12( المرجع السابق، ص8)
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 :(9) المستدامةأهداف التنمية  :سادسا

بنيويورك قرارها الخاص  221، 21البندين  ؛م في دورتها السععبعين0221سععبتمبر  01أصععدرت منظمة األمم المتحدة في 

 (، عدد سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة، وهي: 0202بـ )تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 

 أنواعه في كل مكان. القضاء على الفقر بجميع -2

 ..و.القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي  -0

 الصحة الجيدة والرفاه. -0

 ..و.ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع  -1

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. -1

 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي... -1

 على خدمات الطاقة الحديثة...ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة  -2

 تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع.  -1

 إقامة بنية تحتية قادرة على ... -9

 الحد من انعدام المساواة... -22

 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة  -22

 واإلنتاج المسؤوالن.االستهالك  -20

 اتخاذ اإلجراءات العاجة للتصدي لتغير المناس وآثاره.  -20

 حفظ المحيطات والبحار و... -21

 حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها...  -21

التشععععجيع على إقامة مجتمعات مسععععالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية  :أي ،السععععالم والعدل والمؤسععععسععععات -21

 المستدامة...

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. -22

 

 ماهية التنمية المستدامة في الشرع االسالمي : المطلب الثاني

   :مفهوم التنمية :أوال

درجات أعلى من السيطرة على الموارد المتاحة من قبل   تعالى،  –من خالل عملية  -تفهم التنمية على أنها تحقيق اإلنسان

بمععا يعني تحقيق مسععععععتوى أعلى في دخععل الفرد وقعدرة الععدولعة على إشععععععبععاع  ،وذلعك لتحقيق النفع الععام ومتطلبعات العيش الكريم

 ى جانب االزدهار االقتصادي لها.  الحاجات األساسية لغير القادرين إل

                                                           
 ، وما بعدها. 11( المرجع السابق، ص9)
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وأن التنميععة فرض في نظر اإلسععععععالم، إذ إنهععا عبععادة أو تتوقف عليهععا العبععادة، وتقوم على دعععامتين: اإلنتععاج الجيععد الحالل 

 والتوزيع العادل، فهي نشعاط موجه للهدف، ويحقق الفضعيلة، ويستلزم مشاركة اإلنسان والدولة لتحقيق الحد األقصى من التكريم

 . (10) العالمالمعيشي اإلنساني في كل مظاهره، وإلى بناء قوة مدنية وحضارية إسالمية تقوم بدورها في 

أو هي: عملية تهدف لتحقيق زيادة متوسععععط الدخل للفرد لدى البلدان النامية بإصععععالل هياكلها االقتصععععادية واالجتماعية من 

التي تراكمت لدى شععععوب تلك البلدان وإحاللها بأخرى تكون نابعة من خالل القضعععاء على القيم والعادات والسعععلوكيات الفاسعععدة 

 .(11) الحنيفالدين اإلسالمي 

 :(12) التنميةخصائص  :ثانيا

تنمية شعععاملة: ألنها تسعععتهدف النواحي المادية والروحية في اإلنسعععان والدولة من كافة الجوانب، فهي تنمية ترقى بالفرد  -2

 والدولة من حيث العيش الكريم وازدهار الدولة من منطلق تعاليم   تعالى ومراقبته. 

من حيث العيش الكريم وازدهار الدولة من تنميإلنسععععععان والعدولعة من كعافعة الجوانعب، فهي تنميعة ترقى بعالفرد والعدولة  -0

 منطلق تعاليم   تعالى ومراقبته. 

بازدهار الدولة نتيجة للتنمية يعود ذلك على الفرد.  :تنميعة متوازنعة: ألنهعا تتطلعب زيعادة اإلنتعاج مع ععدالعة التوزيع؛ أي -0

 القطاعات.باإلضافة إلى أن من شروط التنمية توجهها لكل 

 دون أن تقتصر على أيهما.  -قرى ومدن -ة وتجارة وتعمير، كما تشمل كل المناطقمن زراعة وصناع - 1

غاية التنمية ووسععيلتها اإلنسععان: وهذه الغاية تنبعث من كون اإلنسععان خليفة في األرض، ومن ثم فإن متطلبات العيش  - 1

 الكريم هدف التنمية ووسيلتها عمل اإلنسان وجهده من خالل التوجيه اإللهي بإعمار األرض. 

 ألنهما مكمالن لبعضهما البعض.  ؛قيام التنمية على تعاون الدولة والفرد - 1

 :(13) تحقيق معيار التنمية ووسائل  :ثالثا

معيار التنمية هو تمام الكفاية، حيث تختلف الكفاية باختالف، األوقاف والحاالت وظروف المجتمع، وهي ملزمة من الفرد 

 أوالً نتيجة لعمله ثم تتكفل به الدولة أو أقاربه لو لم يستطع توفيرها لظروف خارجة عن إرادته. 

ذلك ينطوي على مخالفة ألوامر   بإعمار األرض،  ألن ؛إثموعملية التنمية في اإلسععالم فرض كفاية، وفي عدم القيام بها 

 لبشراومخالفة التنمية تحقيق عدالة التوزيع بين األفراد مع تحقيق أقصى منفعة من الموارد والطيبات التي مّن بها   تعالى على 

(14). 

                                                           
 .01ية ص ( أميرة مشهور، دوافع وصيغ االستثمار في االقتصاد االسالمي، رسالة دكتوراه كلية االقتصاد والعلوم السياس10)

وم ل( حسين أحمد كامل فهمي، ديناميكية النظام االقتصادي )حول نموذج إسالمي في التنمية االقتصادية(، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والع11)

 .91م، ص2121/2911األساسية 

 .210م، ص2912يناير  20( محمد شوقي الفنجري، اإلسالم والتنمية االقتصادي، مصر المعاصرة السنة 12)

 .02( أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص13)

 .01( المرجع السابق، ص14)

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              51  

 ISSN: 2706-6495 

 
 :(15) التنميةوسائل تحقيق  :رابعا

 رفع معدل النمو االقتصادي بتوفير حاجات المجتمع في حدود الموارد المتاحة في إطار تعاليم اإلسالم.  -2

 رفع كفاءة االقتصاد في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة.  -0

 توفير العيش الكريم للجميع.  -0

 تحسين ظروف البيئة وتوفير األمن االقتصادي واألمن الداخلي واألمن الخارجي. -1

 :(16) تحقيقهامحددات التنمية ووسائل  :خامسا

يلزم للتنمية بوصعععععفها عالجاً للمشعععععكلة االقتصعععععادية أن تكون محددة في نطاق معين، وهو ما يطلق عليه بعض الفقهاء محددات 

 التنمية، كما يلزم لتحقيقها اتباع وسائل معينة، طبقاً لما يأتي: 

 محددات التنمية:  (1)

 تتمثل محددات التنمية االقتصادية في األمور التالية: 

اعية إلى جانب التنمية االجتم ؛توفير عناصعر القوة االقتصعادية والحضارية والعسكرية الالزمة لحماية وتأمين المجتمع -أ

فة النواحي في كاأو تنمية الفرد محور التنمية ذاتها، وأسعععععاس ذلك مبادئ الدين الحنيف التي تنادي بتقوية الفرد والدولة 

. ويقول الرسعععععول صعععععلى   عليه وسعععععلم: (17) )وأعدوا لهم ما اسعععععتطعتم من قوة( :المادية والروحية حيث يقول تعالى

 .(18) الضعيف()المؤمن القوي خير وأحب إلى   من المؤمن 

لذي يعني التوزيع وزيادة اإلنتاج، األمر اتحقيق التقدم في مبادئ اإلسالم المتعلقة بالعبادة والخلق الحسن، ويتأثر ذلك بعدالة  -ب

تحقق األمن االقتصععععععادي واألمن العداخلي والخعارجي، وفي ذلعك يقول تعالى: )ولو أن آهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 

 يأتيهامطمئنة . و)وضرب   مثالً قرية كانت آمنة (19) بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون(

 .(20) رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم   فأذاقها   لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون(

التوازن النفسعععععي ألفراد المجتمع نتيجة إلشعععععباع حاجاتهم، وهو ما يؤدي لتحقيق التوازن االجتماعي القائم على  تحقيق -ج        

ترابط المجتمع أفراداً وجماعات، وفي ذلك يقول الرسعول صعلى   عليه وسلم:) مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل 

 .(21) األعضاء بالسهر والحمى(الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي 

                                                           
 .02-02( أميرة مشهور، مرجع سابق، ص15)

 .01-01( المرجع السابق، ص16)

 .12( سورة األنفال، آية: 17)

 .21زهد، وفي ال 22وابن ماجه في المقدمة،  01، رواه مسلم في كتاب القدر، 2122( سبل السالم، الجزء الرابع، ص18)

 .91( سورة األعراف، آية: 19)

 .220( سورة النحل، آية: 20)

 ، )ومسند نعمان بن بشير(.022، ص1( رواه أحمد في مسنده ج21)
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 ما يتطلبوهو  -عدم تعطيل ثروة البالد بسععععوء االسععععتغالل أو التعامالت غير المشععععروعة من ربا وميسععععر وتجارات محرمة -د

تخطيطاً اقتصعادياً سععليماً يقوم على ترشععيد اإلنفاق واسعتغالل الموارد وجهود األفراد للوصععول إلى التنمية الشععاملة المتوازنة 

 القطاعات والمناطق. في كل

 :(22) التنميةوسائل تحقيق محددات  (0)

ثال وم ؛أولويات خطتها -بوصعععف أن التنمية فرض كفاية على الدولة -وضعععع األنشعععطة االقتصعععادية الضعععرورية للدولة (أ)

يُعد توفير الغذاء واجباً أسععععاسععععياً وضععععروريا على الدولة، ومنه القمح، فيكون على رأس خطتها زراعة القمح أو  :ذلك

والتي تأخذ بها دولة البحرين )خطة ورؤية،  ؛اسعععتيراده لكفاية حاجات مواطنيها. وكل ذلك في إطار خطة طويلة األجل

 م(0202

حقيقي الذي يعود بالخير على المجتمع في إطار المعامالت الشععرعية دون اتجاه الموارد االقتصععادية للنشععاط اإلنتاجي ال (ب)

 النظر لتحقيق الربح الربوي أو المشروعات المحرمة التي تدر ربحاً وفيراً. 

 

)ج( رفع كفاءة األفراد تعليمياً وصعععععحياً وتدريبهم؛ مما يعود على االقتصعععععاد بتحقيق معدالت إنتاجية تعود بالنفع على األفراد 

 هم بكفاية حاجتهم والعيش الكريم. ذات

العمل على إيجاد البنية األسععاسععية للتنمية، بتوفير شععبكة الطرق ووسععائل النقل واالتصععاالت ومصععادر الطاقة وغيرها مما  (د)

 يلزم لتوفير الوقت والجهد وتوجيهه للعمل البناء. 

 )خطة طويلة متواصلة(:  التنمية االقتصادية في اإلسالم دائمي  :سادسا

ن آيات ويتضح ذلك م الشرعية.ترتكز التنمية االقتصادية في اإلسالم على تعاليم ومبادئ جاء بها اإلسالم من خالل األدلة 

م وبين كون اإلنسان خليفته في األرض؛ ومن ثم يلتز ،وتسخير نعم الكون لإلنسان ،القرآن الكريم التي ربطت بين إعمار األرض

 لتعدي على حدوده. بطاعة أوامر ربّه تعالى، وعدم ا

ومصععععععطلح اإلعمعار الوارد بعالقرآن الكريم أعم وأشععععععمعل من مصععععععطلح التنميعة ألن اإلعمعار يفيد الدوام والتنوع؛ لقوله 

 .(23) فيها(تعالى:)هو أنشأكم من األرض واستعمركم 

 ويلزم لدوام التنمية في اإلسالم الضمانات التالية: 

فيما آتاك  تغ)وابالربط بين التنمية والعبادة؛ أي: الجمع بين الفائدة الروحية والمادية، فاإلسعععالم منهاج حياة حيث يقول تعالى: -2

 .(24)   الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن   إليك(

                                                           
 .12-12( د. أميرة مشهور، مرجع سابق، ص22)

 .12( سورة هود، آية: 23)

 .22( سورة القصص، آية: 24)
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 راً من عمل يده، وإن نبي   داود كان يأكل من عمل يده()ما أكل ابن آدم طعاماً خي :وقال رسععول   صععلى   عليه وسععلم

 .(26) )إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه( :، وعن عائشة رضي   عنها قال رسول   صلى   عليه وسلم(25)

آخرون )و :حيعث ربطعت الشععععععريعة الغراء بين العمل والجهاد في سععععععبيل  ، حيث يقول تعالى ،الربط بين التنميعة والجهعاد-0

. والضرب في األرض الوارد باآلية هو اإلعمار (27) يضربون في األرض يبتغون من فضل وآخرون يقاتلون في سبيل  (

أو التنمية، وربطه بالجهاد في سععبيل   يعني أن التنمية تتطلب كما يتطلب الجهاد توحيد كل الجهود والهمم بين أفراد الدولة 

 تنمية والتقدم. ومواردها من أجل معركة ال

وذلعك ألن التنميعة ترتبط بعاإلنتعاج، واإلنتعاج يتطلب عمالً وموارد وأدوات إنتاج كاآلالت  ؛الربط بين التنميعة والعلوم الحعديثعة-0

والمنشَت، والعمل يتمثل في جهد اإلنسان وخبراته، فاإلنسان يجب أن يساير التطور بالعمل واالطالع على العلوم الحديثة، 

على كل ما هو حديث في مجاالت التقنية الحديثة، وكذا بالنسععبة ألدوات اإلنتاج يجب أن تسععاير التطور بشععرط أن والتدريب 

تراعي ظروف المجتمع، فال تسععععععتورد اجهزة حعديثعة توفر العمعالعة في مجتمع يععاني البطالة مثالً.  وأدلة الربط بين التنمية 

 .(29) ، )إنا ال نضيع أجر من أحسن عمالً((28) الذين ال يعلمون(والعلم، قوله تعالى: )هل يستوي الذين يعلمون و

الربط بين التنمية ومبادئ االقتصعاد اإلسعالمي؛ حيث تتطلب التنمية زيادة اإلنتاج عن االسعتهالك فالمجتمع الذي يستهلك كل  2

سععتهالكاً اإلنتاج مسععتقبالً تتطلب اومن ثم فزيادة قوى ؛ اقتصععاده سععيتدهورشععيئاً لتجديد قوى اإلنتاج، فإن  ما ينتجه وال يدخر

أقل من اإلنتاج الجاري، وتقليل االسعععتهالك يتطلب ترشعععيده وعدم اإلسعععراف، وهذه األمور وغيرها هي أصعععول ثابتة تحث 

                                          .                 (30) عليها مبادئ اإلسالم؛ حيث يقول تعالى: )والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً(

 .  (31) ويقول تعالى )إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين(

 .(32) ويقول تعالى: )وال تؤتوا السفهاء أموالكم(

 

  0202حقوق المواطن ورؤية المملكة  الثالث: واقعيةالمبحث 

حيث مركز الربط بين قارات ثالثة وقو  ؛حيث وجود الحرمين الشريفين وموقعها الجغرافي ؛يعتبر العمق العربي اإلسالمي

وهو األمر يحقق  ؛التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،0202أدت إلى بناء رؤية المملكة  ،استثمارها مقومات نجال

 للحكم.حقوق المواطن السعودي على النحو الوارد بالنظام األساسي 

                                                           
  البخاري.ورواه  0209باب الحث على المكاسب، برقم  التجارات،( رواه ابن ماجة في كتاب 25)

  0202باب الحث على المكاسب برقم  2، وابن ماجه في كتاب التجارات 1110( رواه النسائي برقم 26)

 .02آية:  المزمل،( سورة 27)

 .9( سورة الزمر، آية: 28)

 .02( سورة الكهف، آية: 29)

 .76سورة الفرقان، آية: ( 30)
 .76، آية: سورة اإلسراء( 31)
 .5سورة النساء، آية: ( 32)

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              54  

 ISSN: 2706-6495 

 
وتخطيط وبرامج تنفيذية لتحقيق أهداف هذه الرؤية  التزاماتتعتمد على ثالثة محاور تقوم على  0202ؤية المملكة ور

 :االتيومحاورها الثالثة التي تتمثل في 

  حيوي.مجتمع 

 اقتصاد مزدهر.

     طموح.وطن 

حيث الوسطية واالعتدال، من خالل بيئة إيجابية وجاذبة  ؛فالمجتمع الحيوي قائم على وطن ومواطن أساسه الشرع اإلسالمي

متي رعاية صحية واجتماعية أسري متين ومنظو في ظل بنيان ،تتوافر فيها مقومات جودة الحياة لكل من المواطن والمقيم

 .ممكنة

ة الفرص وق العمل وتنميعبر منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات س ،فيقوم على توفير الفرص للجميع ؛أما االقتصاد المزدهر 

 لىويعتمد عللجميع من رواد األعمال والمنشَت الصغيرة إلى الشركات الكبرى في ظل استثمار يحقق التنمية االقتصادية 

وذلك من خالل تخصيص الخدمات  للمواطنين.أدوات وبرامج ذات اقتصاد متنوع متطور يخلق فرص عمل وخدمات جيدة 

  النوعية.ل باستقطاب أفضل الكفاءات العالمية واالستثمارات الحكومية وتحسين بيئة األعما

على حكومة فاعلة تعزز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة األداء لتمكين  –وطن طمول  –وأخيرا يقوم المحور الثالث 

أخذ غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم والبيئة الالزمة للمواطنين وقطاع األعمال والقطاع  وتهيلموارد البالد الطبيعية والبشرية 

 33.ي مواجهة التحديات واقتناص الفرصزمام المبادرة ف

 التنفيذية.وهذه المحاور الثالثة تقوم على التزامات واهداف تعتبر مرجعية عند اتخاذ القرارات والبرامج 

والحقيقة أن سرد محاور الرؤية وأهدافها تحتاج إلى مؤلف كبير وعظيم بحجم عظم وكبر هذه الرؤية ال يستوعبها هذا البحث 

ومن ثم سنتناول هذه الرؤية من زاوية البحث الخاصة بحقوق المواطن الدستورية الواردة بالنظام األساسي للحكم على  البسيط.

  الكريم.وبما يحقق حق العيش  ،وء أهداف التنمية المستدامةأسلفنا في المبحث األول وفي ض ما

   :34لالتي والمستهدفات طبقاوأخيرا تحديد مؤشرات األداء  ،وهيكلة األهداف ،أهداف الرؤية وتحليل العالقات :أوال

 ،بوضع جميع أهداف الرؤية في قائمة واحدة تشمل كل من التوجهات وااللتزامات واألهداف ؛حصر األهداف وتحليل العالقات

 األهداف.مع دراسة وتحليل العالقات بين 

 وتنتهي بالمستوى ،العامة ثم األهداف الفرعية باألهدافتبدأ  ،فتعني تحديد ثالثة مستويات من االهداف ،أما هيكلة األهداف

  التفصيلية.ألهداف حيث االهتمام با ؛الثالث

حيث تعيين المستهدف لكل مؤشر من أهداف  ؛خالل الجهات المعنية من والمستهدفاتأخيرا يأتي تحديد مؤشرات األداء و

 بينها.الرؤية بما يضمن الموائمة فيما 

 : 35االتي فيالمستوى األول من األهداف يتمثل في تحقيق ستة أهداف عامة تتمثل 

 حيوي من خالل تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية وتمكين حياة عامرة وصحية . مجتمع -أ

 حيث تنمية وتنويع االقتصاد وزيادة معدالت التوظيف . ؛اقتصاد مزدهر -ب 

                                                           
 20 ص  VISION 2030السعودية  العربية المملكة رؤية 33
 22 ص الرؤية تحقق وبرامج االستراتيجية االهداف – 0202 المملكة رؤية 34
 02 ص السابق المرجع 35
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 . وطن طمول من خالل تعزيز فاعلية الحكومة وتمكين المسؤولية االجتماعية -ج 

 : االتيفي  وصحية(عامرة  )حياةي للمحور األول و تتمثل األهداف الفرعية من الهدف الثان

  صحي.تعزيز نمط حياة  – 0                    الصحية.االرتقاء بالخدمات  – 2

 البيئية.ضمان االستدامة  – 1      السعودية.االرتقاء بجودة الحياة في المدن  – 0

 36بيئة مالئمة لتمكين المواطنين خلق – 1                           والترفيه.دعم الثقافة  – 1

 : 37قتصاد في االهداف الفرعية األتيةوتتمثل تنمية وتنويع اال

 الخاص.األصول المملوكة للدولة أمام القطاع  تحرير – 0تسهيل ممارسة األعمال             – 2

 تطوير السوق المالية  – 1محددة خصخصة خدمات حكومية  – 0

 الخاص.تمكين المؤسسات المالية بدعم ونمو القطاع  – 1

 إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن االقتصادية         – 2 المباشر.جذب االستثمار األجنبي  – 1

  :ما يلي – أيضا-وتشمل األهداف الفرعية لالقتصاد المزدهر 

 الطاقة.تعظيم القيمة المتحققة من قطاع  – 0   الخاص.تنمية مساهمة القطاع  – 2 

 الواعدة.إطالق قدرات القطاعات غير النفطية  – 0

 للنمو.تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات العامة كمحرك  – 1

 النفطية.تنمية الصادرات غير  – 2 عالمي.كمركز لوجستي  ترسيخ مكانة المملكة – 1

 والعالمية.دي في المنظومة اإلقليمية تعميق اندماج االقتصاد السعو – 1

  :االتي فيتتمثل األهداف الفرعية  ،وبالنسبة للتعليم الجيد

 التعليم.تحسين تكافؤ فرص الحصول على  – 0 متكاملة.عمل برامج تعليمية  – 2

 الجامعات.تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية ومنها  – 1     التعلم.تحسين مخرجات  – 0

 األولوية.المجاالت ذات  فيهتوفير معارف نوعية للمتميزين  – 1

 العمل.ضمان المواءمة بين مخرجات التعلم واحتياجات سوق  – 1

 العمل.التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق  –2

 :38والتنمية ةقتصادياالمأسسة العمل لتحقيق رؤية المملكة باستحداث ودمج أجهزة حكومية داخل مجلس الشؤون  :ثانيا  

 :األجهزة  المستحدثة -أ 

 مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية. – 2

 السريع.مركز اإلنجاز والتدخل  – 0

 )أداء(.المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة  – 0

 والتنمية.وحدة التواصل المؤسسي بمجلس الشؤون االقتصادية  – 1

 للترفيه.الهيئة العامة  – 1                للثقافة.الهيئة العامة  – 1

                                                           
 12 ص السابق المرجع 36
 02 ص السابق المرجع 37
 12 ص المملكة رؤية 38
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 االستراتيجية.اللجنة االستراتيجية / مكتب اإلدارة  – 2

 :األجهزة المدمجة -ب 

 واالستثمار.وزارة التجارة  – 2

 االجتماعية.وزارة لعمل والتنمية  – 0

 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية . - 0

 والزراعة.وزارة البيئة والمياه  – 1

 والعمرة.وزارة الحج  – 1

 التعليم.هيئة تقويم  – 1

 :  39يةأبعاد الرؤية وبرامج تحققها وخططها التنفيذ :ثالثا

 :أبعاد الرؤية   -أ 

 :تتمثل أبعاد الرؤية في كل من البعد التنظيمي والبعد االقتصادي والبعد االجتماعي

 :البعد التنظيمي - 1

وإعادة هيكلة  ،يركز البعد التنظيمي على النهوض بكفاءة الخدمات الحكومية من خالل تطوير األنظمة واللوائح اإلدارية

 بإنتاجيتها.األجهزة الحكومية بإنشاء أجهزة جديدة أو دمج أجهزة من أجل تحسين أدائها واالرتقاء 

 :البعد االقتصادي – 0

ة االقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المتوازنة بين القطاعات االقتصادية يركز البعد االقتصادي على دعم القاعد

 .المختلفة مع ترشيد استغالل الموارد المادية والبشرية ورفع إنتاجيتها

 :البعد االجتماعي – 0

 الرفاهية االجتماعية يركز البعد االجتماعي على المحافظة على القيم اإلسالمية وتنمية القوى البشرية وتحسين مستوى

 .للمواطنين من خالل االرتقاء بالجوانب الصحية والتعليمية والثقافية

 :الرؤية وبرامجها وخطط تنفيذها –ب 

 المسؤولية                           المحتوى                               

 الوزراء              اهداف المستوى االول والثاني والثالث  مجلسالرؤية                          

 مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية           وصف الهدف ومؤشراته                    

 

 الشؤون                  خطة تنفيذ البرنامج مجلس رئيسبرامج تحقيق الرؤية      

 ة                            من حيثاالقتصادي                              

 والتخطيطرئيس ولجنة برامج                     الميزانية                           

 تحقيق الرؤية                        الموضوعي والزماني                            

 

                                                           
 20 ص المملكة رؤية 39
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 التخطيط على مستوى كل       الوزارات                خطط الجهات التنفيذية           

 والهيئات                       جهة وكل مرحلة وتنفيذ                                 

 المستهدف                                                                      

 

 :وأهداف التنمية المستدامة (0202)رؤية المملكة  :رابعا

االستعراض الطوعي الوطني األول للمملكة في جاء في كلمة جاللة الملك " سلمان بن عبد العزيز " في افتتاحية تقرير 

   :ما يلي 0221المنتدى السياسي الرفيع المستوى لالمم المتحدة بنيويورك في يوليو 

نعيش مشاكل  والتحديات التي تواجه  ونشترك جميعا في هذه المسؤولية وسنسهم بإذن هللا  ،" نحن جزء من هذا العالم

تمر في وسنس ،ومن ذلك قضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة ،بفاعلية في وضع الحلول للكثير من قضايا العالم الملحة

 40"العمل على ذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين 

 :وجاء في البيان االفتتاحي بهذا التقرير االستعراضي

وصدر أمر  ،" تلتزم المملكة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتضعها في مقدمة أولوياتها بما يتفق مع خصوصيتها وثوابتها

 –قة هات واألجهزة السابالذي تقوم عليه الج –سامي بتكليف وزير االقتصاد والتخطيط بمتابعة ملف أهداف التنمية المستدامة 

مع العمل  ،القائم على المعلومات واإلحصاءات والدراسات من وإلى الجهات ذات العالقة ؛والتنفيذي للتخطيط االستراتيجيطبقا 

كما تتولى الهيئة العامة لإلحصاء مهمة بناء المؤشرات التي  ،على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات المعنية

 .التقدم المحرز في تحقيق األهداف من خالل التوسع في تنفيذ األعمال اإلحصائية لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبةتقيس 

وتوفر الرؤية  ،....وتستند هذه الرؤية إلى ثالثة محاور ،في مجملها مع أهداف التنمية المستدامة 0202تنسجم رؤية المملكة 

األسس التي تدعم إدماج أهداف التنمية المستدامة في عملية  ؛ل برنامج التحول الوطنيعشر مث االثناوبرامجها التنفيذية 

ويعد برنامج جودة الحياة أحد أبرز برامج الرؤية ذات االرتباط المباشر بأهداف التنمية المستدامة ويهدف  ،التخطيط الوطني

وتحرص المملكة على تنفيذ  ،على حد سواءأساسي إلى جعل المملكة أفضل وجهة للعيش للمواطنين والمقيمين  بشكل

اإلصالحات االقتصادية التي تضمنها الرؤية بهدف تحقيق التوازن المالي وإصالل منظومة الدعم في إطار نظام حماية 

.. .ويأتي ضمن هذا السياق برنامج حساب المواطن ،اجتماعية يقي الفئات ذات الدخل المحدود و الضعيفة من تأثيراتها السلبية

 ومن ضمنها االستراتيجية ،كما أعت العديد من من االستراتيجيات والخطط التي تعزز أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر

و  ،واستراتيجية إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض ،واالستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع األحيائي ،الوطنية للبيئة

 .والخطة الوطنية للحوادث الكيميائية ،رث الطبيعية والبحريةالخطة الوطنية لمواجهة الكوا

نظام حوكمة متكامل يتألف من عدد البني المؤسسية التي تشمل مجموعة تضم األطراف الفاعلة من  0202ويدعم رؤية المملكة 

 مهمة التي تتخذ في المملكةال للقراراتويتم اعتماد الرؤية كمرجعية  ،القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات األهلية

مع  واءمتيأو  وبما يتوافق ،للتأكد من مواءمة المشاريع المستقبلية مع ما تضمنته محاور الرؤية وتعزيز العمل على تنفيذها

 41..... ".األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة

 

                                                           
 األول التطوعي التقرير كتيب من 1 ص انظر 40
 21 ص السابق المرجع 41
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 :وسبل تطويرها 0202برامج تحقيق رؤية المملكة  :خامسا

أن المرحلة المقبلة من برامج الرؤية  0202ابريل  01بتاريخ  (0202 – 0221)كتيب إنجازات رؤية المملكة  افتتاحيةجاء في 

ورفع كفاءة  ،0202ستشهد بعض التغييرات التطويرية على برامج تحقيق الرؤية لضمان اتساقها مع مستهدفات رؤية المملكة 

 :42اإلنفاق واالستجابة للمستجدات االقتصادية

فيما تم تسكين بعض البرامج  ،وأنشئت أخرى تماشيا مع متطلبات المرحلة المقبلة ،هيكلة بعض الرامج الحالية" أعيدت 

 .وتحديث أهدافها ومبادراتها والجهات المرتبطة بها

 :البرامج التي تم تمديدها وإعادة هيكلتها – 1

 .برنامج التحول الوطني -أ  

 ـ                                                                                   .برنامج اإلسكان –ب 

 برنامج صندوق االستثمارات العامة  -ج 

 .برنامج التخصيص –د 

 .برنامج التوازن أو االستدامة المالية -هـ 

 .برنامج تطوير القطاع المالي –و 

 .برنامج جودة الحياة –ز 

 .الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية برنامج تطوير –ل 

 .برنامج خدمة ضيوف الرحمن –ط 

 .برنامج تنمية القدرات البشرية –ي 

 :البرامج التي تم إنشاؤها – 0

 .برنامج تحول القطاع الصحي –أ 

 :البرامج التي تم تسكين مبادراتها – 0

 .االستراتيجيةبرنامج الشراكة  –أ 

 .الوطنيةبرنامج ريادة الشركات  –ب 

                                                                                                                                                                                                                                           .برنامج تعزيز الشخصية الوطنية –ج 

 :برنامج جودة الحياة وحقوق المواطن السعودي :سادسا

 يعد برنامج جودة الحياة الذي قام عليه مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية أحد أبرز برامج الرؤية

 عشر ذات االرتباط المباشر بأهداف التنمية المستدامة ويهدف بشكل أساسي إلى جعل  االثني

  :43التاليين رنامج بالجانبينوجهة للعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويعني هذا الب المملكة أفضل

 :تطوير نمط حياة الفرد – 1

                                                           
 21 ص السابق المرجع 42
 2 ص الحياة جودة برنامج 43
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نمط حياة الفرد بعمل منظومة بيئية تدعم وتسهم في توفير خيارات جديدة تعزز  البرنامج بتطويريتعلق الجانب االول من 

 .مشاركة المواطنين والمقيمين في األنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية

  :تحسين جودة الحياة – 0

اة سهم في تعزيز جودة حييقوم الجانب الثاني من برنامج جودة الحياة على تحسين جودة الحياة من خالل تطوير أنشطة مالئمة ت

باإلضافة إلى رفع مستوى مدن المملكة لتتبوأ مكانة متقدمة بين أفضل  ،نويع االقتصادتاألفراد والعائالت وخلق فرص العمل و

 .المدن في العالم

 :44الحياةالمؤشرات التي يقوم عليها برنامج جودة 

دولة حسب جودة الحياة الحضرية من حيث تقييم االستقرار  212حيث تصنيف المدن في  ؛بلية العيشاالعالمي لق التصنيف –أ 

 .البيئية والتعليم والرياضة والبنية التحتيةو والثقافيةوالرعاية الصحية 

مدينة بناء على النقل والبيئة السياسية واالجتماعية والثقافية و  002حيث تصنيف  ؛الحياةلجودة   Mercerمسح  –ب 

الخدمات العامة والصحة والبيئة االقتصادية والمدارس و التعليم والبيئة الطبيعية والسكن وتوفر الوسائل اإلعالمية والمسارل 

 .ودور السينما والرياضات والسلع االستهالكية والمطاعم واالستجمام 

ويقوم التقييم على  .من أفضل المدن للمعيشة في العالم 01تضم  قائمةوهي  :لنمط الحياة  Monocle قائمة مجلة  –ج 

 ...   .االتصال العالمي والبيئة واالماكن الطبيعية والجودة المعمارية والتصميم الحضري والرعاية الصحية

وفقا لمستويات السعادة بناء على محاربة الفساد وحرية االختيار  دولة 211حيث تصنيف  ؛0217 مؤشر السعادة العالمي –د 

 .ومتوسط العمر والمتوقع للناتج المحلي للفرد والدعم االجتماعي والعطاء

 22مؤشر يقوم على مقارنة جودة الحياة بين البلدان بناء على  :مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لجودة الحياة -هـ 

منها األمن والصحة والدخل والوظائف والتوازن بين الحياة والعمل والتعليم ومستوى الرضا والسكن والبيئة جانبا أساسيا 

 .والمجتمع والمشاركة المدنية

وهي مبادرة متميزة من معهد السياسات العامة لقياس جودة الحياة في المجتمعات  :لجودة المعيشة ARRP مؤشر  –و 

 .االمريكية بناء على عدة جوانب منها النقل والصحة واالقتصاد والتعليم واالسكان واالحياء السكنية والبيئة و......   

  :45االتيالت حقوق المواطن السعودي على تقوم جودة الحياة التي تصب في مجا ،وبناء على هذه المؤشرات الستة السابقة

على كل من البنية التحتية والنقل واإلسكان والتصميم  مرضية تقومتهيئة ظروف العيش من أجل حياة  :قابلية العيش – 1

 .الحضري والبيئة والرعاية الصحية والفرص االقتصادية والتعليمية واالمن والبيئة االجتماعية

خيارات للمواطن والمقيم لتكون لديهم حياة ممتعة ورغيدة تقوم على الترفيه والتراث والثقافة والفنون توفير  :نمط الحياة – 0

 .والرياضة والمشاركة االجتماعية

 :على حقوق المواطن السعودي وانعكاسها 0202إنجازات رؤية المملكة  :سابعا

ة الملك " كلمة جالل  - 0202ابريل  01( بتاريخ  0202 – 0221كتيب إنجازات رؤية المملكة )  افتتاحيةأيضا في  -وجاءت 

 :سلمان بن عبد العزيز "

                                                           
 1 ص السابق المرجع 44
 .بعدها وما 22 ص السابق المرجع 45

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              60  

 ISSN: 2706-6495 

 
لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية، وتوظيف " 

من موقع بالدنا وما تتميز به من ثروات وميزات، لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه، مع  امكانات بالدنا وطاقاتها، واالستفادة

 " التمسك بعقيدتنا الصافية، والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته

"  االمير ،وأضاف صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

" طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي  ":بن سلمان بن عبد العزيز محمد 

 ، وبالفرص التي تتال للجميع، والخدمات المتطورة فيوالتأهيلنبنيه معا لن نقبل إال أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم 

 والترفيه وغيره " من سبل العيش الكريم. التوظيف والرعاية الصحية والسكن

ابريل  01بتاريخ  (0202 – 0221)و بالنسبة لإلنجازات التي تتعلق بموضوع البحث جاءت في كتيب إنجازات رؤية المملكة 

 : لالتي م طبقا 0202

 (:0من منجزات الرؤية في المحور األول " مجتمع حيوي " ) –أ 

 .% 12: 0202في ديسمبر  وأصبحت % 12ية الرؤنسبة تملك المواطنين قبل  – 2

 عاما وأصبح االستحقاق فوري  21مدة االنتظار للحصول على الدعم السكني: قبل الرؤية  – 0

 .% 12 وأصبحت % 12أسابيع: قبل الرؤية  1توفير االستشارات الصحية التخصصية خالل  – 0

إلى خروجه:  الطوارئساعات منذ دخول المريض بوابة  1نسبة تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خالل  – 1

 .% 12 وأصبحت % 01قبل الرؤية 

 .02 وأصبحت 02الرؤية ترتيب المملكة في تقرير السعادة العالمي: قبل  – 1

 %20.1وأصبحت  %01.1ألف نسمة: قبل الرؤية  222معدل وفيات حوادث الطرق لكل  – 1

 . % 29وأصبحت  % 20ممارسة الرياضة األسبوعية:  نسبة - 2

 .022 وأصبحت 211عدد األماكن الترفيهية:  –1

 .011وأصبحت  012عدد مواقع التراث القابلة للزيارة:  – 9

 .)إلكترونيا(يوما وأصبحت خمسة دقائق  21مدة الحصول على تأشيرة الحج والعمرة:  – 22

 مليون.  1.0مليون معتمر وأصبحت  1.10: سعة استضافة المعتمرين األجانب – 22

عددا من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين نمط الفرد  0202وفي إطار تعزيز جودة الحياة: وضعت رؤية المملكة 

ز يواألسرة، وتم عمل " الثقافة نمط حياة ". ذلك ألن الثقافة تسهم بجميع أنواعها في نمو االقتصاد ورفاهية الموطنين، وتعز

وزارة مستقلة تسمى " وزارة الثقافة "،  0221مكانة المملكة دوليا والحفاظ على هويتها. وعليه فقد تأسست في شهر يونيه 

هيئة ثقافية مستقلة؛ منها هيئة المتاحف وهيئة المكتبات وهيئة التراث وهيئة األدب والنشر والترجمة  22وتشمل هذه الوزارة 

 وهيئة األفالم و.....     . 

 (: 2من منجزات الرؤية في المحور الثاني " اقتصاد مزدهر ) –ب 

 0202مليار لاير في  019مليار وأصبحت  211اإليرادات غير النفطية: قبل الرؤية  – 2

 .% 19وأصبحت  % 11اتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي: ننسبة ال – 0

 مليار لاير  22.1وأصبحت مليار لاير  1.0بل الرؤية قيمة االستثماراألجنبي المباشر في السعودية: ق – 0
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 مصنعا. 9911مصنعا وأصبحت  2021عدد المصانع: قبل الرؤية  – 1

 .% 1وأصبحت  % 0نسبة التوطين في الصناعات العسكرية: قبل الرؤية  – 1

 02وأصبحت يوميا بمراجعة ثمانية جهات حكومية  21تأسيس الشركات وإجراءات استخراج السجل التجاري: قبل الرؤية  – 1

 دقيقة وبخطوة واحدة إلكترونيا.

 مليون منزل. 0.1وأصبحت مليون منزل  2.0تغطية شبكات األلياف الضوئية: قبل الرؤية  – 2

. وتم رفع نسبة القيادات في سوق العمل %00.0وأصبحت  % 29.1لرؤية مشاركة المرأة في القوة العاملة: قبل ا – 1

  0202في  مديرة 011 قيادية و 012بالتدريب إلى 

 .%00وأصبحت  %20نسبة االلتحاق برياض األطفال: قبل الرؤية  – 9

 بحثا، وقد حازت المملكة المرتبة األولى عالميا. 00111وأصبحت بحثا  21211عدد األبحاث العلمية: قبل الرؤية  – 22

 . % 20وأصبحت  %2.2نسبة العاملين من االشخاص ذوي اإلعاقة القادرين على العمل: قبل الرؤية  – 22

 نجال تجربة التعليم عن بعد: نظرا لتأثر العالم والمملكة بجائحة فيروس كورونا  – 20

ى تدشين منصة " مدرستي " منصة تعليم إفتراضية بأحدث المعايير العالمية؛ المستجد على قطاع التعليم؛ األمر الذي أدى إل

 مليون. 2.2مليون ومعدل متوسط الدروس اليومية بها  211حيث بلغ عدد الدروس اإلفتراضية 

 : 46ي المحور الثالث " وطن طمول "من منجزات الرؤية ف –ج 

من  %12. كما بلغت سرعة االنترنت وتغطية %12.0صبحت وأ %12نضج الخدمات الحكومية الرقمية: قبل الرؤية  – 2

 مدن المملكة.

 .%12وأصبحت  %12: قبل الرؤية الدولي( )للبنكترتيب المملكة في مؤشر الفعالية الحكومية  – 0

 اتحادا رياضيا. 11 وأصبحت 00االتحادات الرياضية: قبل الرؤية  – 0

 رياال للساعة. 02.02لاير/ساعة وأصبحت  2.1: قبل الرؤية   رد()للفالقيمة االقتصادية للتطوع في المملكة  – 1

 أسرة. 10111وأصبحت أسرة  022األسر المنتجة المستفيدة من الحلول التمويلية: قبل الرؤية  – 1

أصبحت و %21التوطين في مهن الصيدلة وطب األسنان واالتصاالت وتقنية المعلومات الهندسية والفنية: قبل الرؤية  – 1

01%. 

 ألف متطوع.    129وأصبحت ألف متطوع  00عدد المتطوعين: قبل الرؤية  – 1

 :47كل هذا ونزيد عليه    

تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد، وتطور التعامالت المالية الحكومية وأتمتة أوامر الدفع، والتوسع في خدمات منصة 

وتسريع انجاز المحاكم باطالق منصة " ناجز " مما رفع تصنيف المملكة  الخدمة،أبشر وتوكلنا وصحتي وغيرها من منصات 

  .في القطاع العدلي

في  الجريءعالميا في مؤشر توفر رأس المال  20المملكة في مؤشر التنافسية العالمية ووصولها للمرتبة  ذلك تقدم ونضيف إلى

مركز  عن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادرضمن أبرز المؤشرات الفرعية في  0202تقرير التنافسية العالمية 

                                                           
 212 ص السابق المرجع 46
 0202 المملكة رؤية انجازات كتيب ذلك في انظر 47

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              62  

 ISSN: 2706-6495 

 
َت " على خلق " منش والمتوسطةويأتي هذا الترتيب المتقدم انعكاسا لحرص الهيئة العامة للمنشَت الصغيرة   .التنافسية العالمية

بيئة تنافسية تشجع دخول منشَت جديدة إلى السوق وتمكينها من النمو والتوسع وايجاد الحلول التمويلية وتوفير فرص 

 .م 0202في  % 01وذلك لرفع مساهمتها في الناتج االجمالي المحلي إلى  .االستثمار

  .م 0202 في ديسمبر تريليون لاير 2.1وهو األمر إلى تعظيم االستثمارات حيث بلغ 

أو الفوت سي، األمر الذي سهل على   MSCIالناشئة وإنضمام السوق المالية السعودية تداول إلى مؤشري األسواق 

 021.0وبحجم استثمارات  %291.9المستثمرين األجانب في االستثمار في المملكة؛ حيث ارتفعت ملكيتهم في السوق بنسبة 

 .من اجمالي قيمة االسهم بالسوق السعودية %20.1ت مليار لاير وبنسبة ملكية بلغ

  .التوظيف وتدريب الموظفين في ظل حكومة فاعلة كفاءة اجراءاتوذلك في ظل رفع 

 .كل هذا في ظل تمكين المسؤولية المجتمعية وتشجيع العمل وتخفيض نسبة البطالة

   .ق المواطن السعودي يفوق مثل هذا البحث البسيطوانعكاسها على مجاالت حقو 0202رؤية والحقيقة أن حجم وعظم انجازات 

 خاتمة 

 أوال: النتائج:

كعلة القياس  تدور-، ومكونات حقوق المواطن الدستورية (0202المملكة  )رؤيةالحقيقة األولي ان أهداف التنمية المستدامة  –أ

 مع حق االنسان في العيش الكريم وجودا وعدما. –الشرعي مع الحكم الشرعي

دامة التنمية المسعععت وأن أهدافالحقيقة الثانية أن حل المشعععكلة االقتصعععادية من منظور إسعععالمي يتمثل في حل مشعععكلة الفقر،  –ب 

 .تصب في عالج مشكلة الفقر وغيرها من مكونات حقوق المواطن السعودي (0202المملكة  )رؤية

حد أسعععباب قيام التنمية المسعععتدامة وأهدافها، تخلص في عدم توافر الحقيقة الثالثة ان مفهوم الفقر في االسعععالم؛ الذي يحتوي أ –ج 

الحد الالئق للمعيشعة، وهو ما يسعمي في الشرع: تمام الكفاية، أو حد الكفاء، أو حد الغني. حيث ان الفقير في االسالم هو من 

لحد أوضعععععح هو عدم توافر ايعيش في مسعععععتوي يفصعععععله عن المجتمع الذي يقيم فيه اختالف متباين ظاهر للعيان، أو بمعني 

 .نحو ما ذهب اليه الماوردي في مؤلفه االحكام السلطانية علىالالئق لحق العيش الكريم مقارنة بمتوسط مستوي حد الغني؛ 

الحقيقة الرابعة ان الكفاية، أو حد الكفاية الالزم لمعالجة الفقر من اسععالمي واجب علي الفرد من خالل حق العمل أحد أهداف  -د 

من أهداف  –الدولة ان تكفله ىأو لشعععيء خارج عن ارادته، فان عل نمية المسعععتدامة، فاذا لم يسعععتطع لمرض أو شعععيخوخةالت

 يسورين.وذلك بعد لجوئه لألقارب الم –التنمية المستدامة أيضا 

ى نحو ما سبق بيانه بهذا بأهدافها وبرامجها ومستويات تنفيذها وحجم انجازاتها عل 0202الحقيقة الخامسة أن رؤية المملكة  -هـعع 

    .البحث المتواضع تفوق أهداف التنمية المستدامة التي أوصت بها األمم المتحدة

 ثانيا التوصيات: 

 .0202الحقيقة أنني ال أجد توصيات في هذا البحث، إال الدعاء بالتوفيق في تحقيق وتنفيذ رؤية المملكة 
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 قائمة المراجع

 القرآن الكريم.  -أ 

 السنة الشريفة: –ب   

 د. ت. –دار صادر ببيروت  –االمام أحمد: مسند االمام أحمد  

 . بإسطنبولم(، سنن ابن ماجه طبعة الكتب الستة بدار الدعوة 2912محمد، ابن ماجه )

 بيروت.  –السيوطي، جالل سنن النسائي )د.ت( دار إحياء التراث العربي 

 دار الحديث.  –تحقيق ابراهيم عصر  –الصنعاني )د.ت(، سبل السالم شرل بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام 

 المعاجم: –ج  

هـ / 2122طبعة دار المعارف بالقاهرة سنة  –اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث  –مجمع اللغة العربية  –المعجم الوسيط 

 دار عمران للنشر.م، والطبعة الثالثة طبعة 2912

 مراجع الفق  والشريعة اإلسالمية:   –د 

طبعة  –هـ 112(، األحكام السلطانية ألبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي المتوفي سنة 2911الماوردي )

 البابي الحلبي. ىمصطف

 المراجع القانونية واالقتصادية: -هـ 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية. –رسالة دكتوراة  –مار في االقتصاد اإلسالمي ( دوافع وصيغ االستث2911مشهور، أميرة )

ية كل –رسالة ماجستير  –م( ديناميكية النظام االقتصادي )حول نموذج إسالمي في التنمية االقتصادية 2911فهمي، حسين )

 االقتصاد والعلوم السياسية. 

كلية الحقوق  –جامعة محمد خيضر بسكرة  –رسالة ماجستير  –الخليج م( التنمية المستدامة في  0222سايحي اسماعيل )

 والعلوم السياسية.

 –ثة الثال السنة-الدولة بحث نشر بمجلة مجلس  –م( اإلنحراف في استعمال السلطة التشريعية  2910السنهوري، عبد الرزاق )

 يناير. 

 جامعة قصدي مربال.  –ة ماجستير رسال –عصباني خديجة، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر 

 . 20بحث نشر بمجلة مصر المعاصرة السنة  –م( اإلسالم والتنمية االقتصادية 2912محمد شوقي الفنجري، محمد )
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منشورات الجمعية العلمية لالقتصاد والتجارة  –م( تطور مفهوم التنمية المستدامة 0202محمد فتحي عبد الغني، محمد ) 

 بمصر.

 والتقارير الحكومية:  االنظمة –و 

 0/9/2120والمنشور بجريدة ام القرى بتاريخ  02/1/2120بتاريخ  92النظام األساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/

 هـ.  

 . VISION 2030رؤية المملكة 

 . 0202 – 0221خطة التنفيذ  –وثيقة برنامج جودة حياة 

المنتدى -وبرامج تحقق الرؤية. االستعراض الطوعي الوطني األول للمملكة  االهداف االسترتيجية – 0202رؤية المملكة 

 م. 0221نيويورك في يوليو -السياسي الرفيع المستوى لألمم المتحدة 

 م. 0202ابريل  01( ونشر في 0202 – 0221) 0202إنجازات رؤية المملكة 

 

 المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.، عمر محمود حامد حسين/ الدكتور ،2021 ©جميع الحقوق محفوظة 

 (CC BY NC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        65 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 هاوأحكام المسؤولية الناشئة عنفي المملكة العربية السعودية  غير المأهولةالطائرات تسيير قواعد 

 (في ضوء الفقه اإلسالمي واألنظمة السعوديةدراسة )

Rules for operating unmanned aircraft in the Kingdom of Saudi Arabia and the provisions 

of liability arising therefrom (a study in the light of Islamic jurisprudence and Saudi 

regulations) 
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 د. محمد عبد القوي عطية عبد هللا
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 ملخص الدراسة:

في األغراض  أظهرت األعداُد اإلجماليةُ والزياداُت المستمرةُ في االعتماد على المنظومات الجوية الصغيرة بدون طيار

أن هذه التكنولوجيا آخذةٌ في االنتشار، وأن هذا النمط من االستخداِم سيكون شائًعا في المستقبل القريب في المملكة العربية  -المدنيَّة 

م منصةً 2019السعودية منذ عام المملكة العربية للطيران المدني ب السعودية وغيرها من دول الخليج؛ حيث أطلقت الهيئةُ العامةُ 

في المجاالت الترفيهية والتجارية،  غير المأهولةإلكترونيةً لألفراِد من أجل الحصول على التصاريح الخاصة بتشغيل طائراتهم 

لة، فضاًل عن دخول المملكة مجاَل التصنيع لهذه المنظوما ت، حتى أصبح لدى الهيئِة آالٌف من تلك المنظومات الجوية المسجَّ

، األمر الذي يدّل على الزيادة المستمرة والتطور لهذه الطائرات والدخوِل في اتفاقياِت تصنيٍع مشتركة مع بعض الدول المنتجة

 .المتسارع في تسيير هذه المنظومات الجوية في البالد
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العربية  داخل المملكةجوية الحث في األطر الشرعية والتنظيمية الحاكمة لعمل هذه المنظومات أردنا في هذه الدراسة أن نب

، ال سيما مع ما يصاحب تسييرها من وأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية التي قد تنشأ عن تسيير هذه المنظومات، السعودية

وما يثار من مخاوف بشأن مخاوف متعلقة باألمن والسالمة المرورية الجوية، ومخاوف متعلقة بسالمة األرواح والممتلكات، 

وقد ركزت الدراسة على بيان موقف الفقه اإلسالمي  مها من قبل المنظمات اإلرهابية واإلجرامية في أعماٍل غير مشروعة.استخدا

من المسائل المعروضة، وبيان األنظمة المعمول بها في المملكة، دون تعرٍض لقوانين غيرها من البلدان إال إذا اقتضت طبيعة 

 الدراسة ذلك.

 المسؤولية والضمان. ،الذكاء االصطناعي ،ذاتية التشغيل ،الطائرات بدون طيار ،الدرونز الكلمات المفتاحية: 

 

Rules for operating unmanned aircraft in the Kingdom of Saudi Arabia and the provisions 

of liability arising therefrom (a study in the light of Islamic jurisprudence and Saudi 

regulations) 
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Abstract: 

The overall numbers and continued increases in the use of drones for civilian purposes have 

shown that this technology is spreading, and that its use will be common in the near future in Saudi 

Arabia and other Arab Gulf states. Since 2019, the General Authority of Civil Aviation in the 

Kingdom of Saudi Arabia has launched an electronic platform for individuals to obtain permits to 
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operate their unmanned aircraft in the recreational and commercial fields.  

Since this time, the authority has had thousands of registered drones, in addition to the 

Kingdom entering the field of manufacturing for these drones. This indicates the continuous 

increase in the operation of these drones in the country. 

In this study, we wanted to clarify the legal and regulatory frameworks governing the 

operation of these unmanned aircraft inside the Kingdom of Saudi Arabia, and the criminal and 

civil liability that may arise from the operation of these drones. Especially with the concerns 

associated with operating these drones from air traffic safety, safety Lives and property, and their 

use by terrorist and criminal organizations in illegal acts. 

The study focused on clarifying the position of Islamic jurisprudence and Saudi regulations 

on issues, without discussing the laws of other countries unless the study required.  

 Keywords: Drones, UAVs, Autonomous Systems, Artificial Intelligence, Liability and 

Warranty. 

 

 المقدمة: 

 ..وبعدالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وآله وأصحابه أجمعين، 

القادمة، ثورة يقوُدها  القليلة السنواتثورةً تكنولوجيةً هائلةً ستغير صورة الحياة ومستقبل البشرية في اليوم  يشهد العالم

 وفروعه المتعددة.الذكاُء االصطناعيُّ بتطبيقاته المختلفة 

الطائراُت بدون طيار المنظومات الجوية الصغير و تلك مؤخرا التي بدأت في االنتشار من بين هذه األنظمة الذكية

Unmanned Aircraft Systems) (UAS) ) ،بسب سماح العديد من الدول  حالياالتي انتشر استخداُمها المدنية والتجارية

لألفراد والشركات بتسييرها في أجوائها لألغراض الترفيهية والتجارية، وما يتوقع لهذه المنظومات في المستقبل القريب من 

كات البريد باستخدامها في السيطرة على مجالي الشحن والتوصيل؛ بعد أن ُسِمَح بالفعل لبعض شركات البيع بالتجزئِة وبعِض شر

مخاوف متعلقة بالمخاطر من  يصاحب تسيير هذه الطائرات غير المأهولة وما ،توصيل البضائع والمراسالت البريدية للمستخدمين

مخاوف  من -أيضا–سالمة األرواح والممتلكات، وما يثار مخاوف متعلقة بمتوقعة على األمن والسالمة المرورية الجوية، وال

تخدامها من قبل المنظمات اإلرهابية واإلجرامية في أعماٍل غير مشروعة، إلى غير ذلك من القضايا التي دفعتنا إلى بشأن اس

  .داخل المملكة العربية السعودية الحديث عن األطر الشرعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير هذه المنظومات

 حدود الدراسة:

المدنيَّة المستخدمة من قبل  بدون طيارالطائرات بتسيير األحكام المتعلقة و واعدالق اقتصر البحث في هذه الدراسة على بيان

، دون التطرق للطائرات العسكرية إال من باب التمثيل فقط األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين في أغراض شخصيٍة أو تجارية

  بط عملها.، فهي خارجة عن حدود دراستنا لما لها من أحكام ونظم قانونية أخرى تضفقط
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كما ركزت الدراسة على بيان موقف الفقه اإلسالمي من المسائل المعروضة، وبيان األنظمة المعمول بها في المملكة العربية 

 السعودية في هذه القضايا، دون تعرٍض لقوانين غيرها من البلدان إال إذا اقتضت طبيعة الدراسة ذلك.

 الدراسات السابقة:

وما يترتب  ،غير المأهولةلطائرات التي عنيت ببحث التنظيم القانوني لعمل ا بمجموعة من الدراساتت هذه الدراسة قَ بِ سُ 

 : تلك الدراسات ما يليومن بين ، قانونية وأخالقية من مشكالت تسييرهاعلى 

دراسة بعنوان "التنظيم القانوني للطائرات الموجهة عن بعد ذات االستخدامات المدنية والتجارية من وجهة نظر منظمة : أوال

" للدكتور عماد الدين أحمد عبد الحي، منشورة بمجلة العلوم القانونية واالقتصادية، بكلية الحقوق، ICAOالطيران المدني الدولي 

 م.2017جامعة عين شمس بالقاهرة سنة 

وهي دراسة مختصة بالبحث في النظام القانوني لعمل هذه المنظومات من وجهة نظر منظمة اإليكاو فقط، بينما تركزت 

 دراستنا على الجانب الفقهي المقارن باألنظمة السعودية.

ي محمد مؤمن، " ، للدكتور طاهر شوقDrones  Les: دراسة بعنوان "النظام القانوني للطائرات بدون طيار الدرونز ثانيا

 .م2016منشورة بمجلة العلوم القانونية واالقتصادية، بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، بالقاهرة سنة 

فيها الحديث عن النظام القانوني لهذه المنظومات الجوية في القانون الفرنسي مع المقارنة أحيانا  قصر المؤلفُ  وهي دراسةٌ 

ا ببيان األطر الشرعية والتنظيمية لتسيير هذه المنظومات من وجهة نظر الفقه اإلسالمي بالقانون اإلماراتي، بينما تختص دراستن

 واألنظمة السعودية خاصة.

دراسة بعنوان: "المشكالت القانونية واألخالقية المثارة بشأن استخدام الطائرات بدون طيار" للدكتور محمد حسن : ثالثا

 م. 2014اديمية شرطة دبي سنة القاسمي، منشورة بمجلة األمن والقانون، بأك

وهي دراسة مختصة بالطائرات بدون طيار المستخدمة في المجاالت العسكرية خاصة، بينما تتركز دراستنا على الطائرات 

 بدون طيار المستخدمة في األغراض المدنيَّة فقط، كـاألغراض الشخصية والترفيهية والتجارية.

 أهداف الدراسة:

 التركيز على عدة أمور، منها:هدفنا في هذه الدراسة 

: إلقاء الضوء على ماهية الطائرات بدون طيار وأنواعها المختلفة، واستخداماتها المتعدَّدة، وإبراز المشكالت الشرعية أوال

 والتنظيمية التي قد تنشأ من تسييرها.

قواعد التشغيلية الضابطة لتسييرها من : بيان األطر الشرعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير تلك المنظومات، وتوضيح الثانيا

 وجهة نظر الشريعة اإلسالمية واألنظمة المعمول بها في المملكة.

: تحديد المسؤولية الجزائية والمدنية التي قد تنشأ عن تسيير تلك المنظومات، وبيان موقف الفقه اإلسالمي واألنظمة ثالثا

 السعودية منها.

 خطة الدراسة:

وخاتمة، أما المقدمة فقد تكلمنا فيها عن أهمية البحث وأهدافه وحدوده  مباحث وستةتملة على مقدمة جاءت خطة الدراسة مش

 على النحو التالي: تفقد جاء المباحثوخطة الدراسة فيه، وأما 

 .)الدرونز( غير المأهولةات الطائربتعريف الالمبحث األول: 
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 وفيه ثالثة مطالب: 

 .(ICAO -وفق منظمة الطيران المدنى الدولى )إيكاو  غير المأهولةتعريف الطائرات المطلب األول: 

 في النظام السعودي. غير المأهولةالمطلب الثاني: تعريف الطائرات 

 .غير المأهولةالمطلب الثالث: المصطلحات الرسمية وغير الرسمية التي يتم إطالقها على الطائرات 

 .ولةغير المأهالمبحث الثاني: استخدامات الطائرات 

 غير المأهولة.األنواع المختلفة للطائرات  المبحث الثالث:

 وفيه مطلبان:

هة والطائرات الطائرات المطلب األول:  .(Autonomous Dronesذاتية التشغيل ) الموجَّ

 بحسب تقسيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي: غير المأهولةأنواع الطائرات المطلب الثاني: 

 .غير المأهولة: المخاطر والمخاوف التي تثيرها الطائرات المدنيَّة الرابعالمبحث 

 في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي.غير المأهولة المدنيَّة الطائرات : قواعد تسيير الخامسالمبحث 

 وفيه ثالثة مطالب:

ل وصالحيته لتسيير الطائرة   .بدون طيارالمطلب األول: أهلية المشغِّ

 والتصريح لها بالتشغيل. بدون طيارسجيل الطائرة المطلب الثاني: ت

 .بدون طيارالمطلب الثالث: إجراءات السالمة وقواعد تشغيل الطائرات 

 .غير الماهولة المدنيَّة الطائرات: المسؤولية الناشئة عن تسيير السادسالمبحث 

 وفيه مطلبان:

 بالمخالفة للنظام. غير المأهولةالمطلب األول: المسؤولية الجزائية الناشئة عن تسيير الطائرات  

 .غير المأهولةالمطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية الناشئة عن األضرار التي تحدثها الطائرات  

 .وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات، وفهرس المراجع

 

 )الدرونز( غير المأهولةالطائرات بتعريف ال: األولالمبحث 

 :(ICAO -منظمة الطيران المدنى الدولى )إيكاو وفق  غير المأهولةأوال: تعريف الطائرات 

فت الطائرات   -من قبل منظمة الطيران المدنى الدولى )إيكاو بدون طيار المنظومات الجوية الصغيرة و غير المأهولةُعرِّ

ICAO :ا بالتحكم الكامل عن بعٍد من مكانٍ  "طائرةٌ بدون طيار يتمُّ ( بأنها سواء من  -آخر نقلها بدون قائٍد طيَّار على متنها، إمَّ

ورد تعريفها في التعريف ، وبقريٍب من هذا (1)مج مسبقا لتسير باستقالٍل تام"ر  بَ أو تُ  -األرض، أو من الفضاء، أو من طائرة أخرى

م، حيث عرفت فيه بأنها: "طائرةٌ تحلِّق في الجوِّ دوَن وجوِد القائِد على متنِها، 2020يوليو عام  القانون اإلمارتي الصادر في

ٍد، والطائرةَ المسيَّرة ذاتِيًّا" هةَ عن بُع   . (2)وتشمل الطائرةَ الموجهةَ بالعين المجردة، والطائرةَ الموجَّ

                                        
)1) (Unmanned Aircraft Systems (UAS), ICAO Cir 328, 2011, p.no.3).  

 (. 2، مادة 2020( لسنة 4قانون تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي رقم )(( 2)
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لتحليق وإن كانت تشترك في صفة عامة تجمعها، وهي إمكانية ا غير المأهولةالتعريفات أن الطائرات هذه ويفهم من 

طريقة نها من حيث والطيران في الجو دون وجود قائد على متنها، ولذلك سميت بالطائرات غير المأهولة، إال أنها تختلف فيما بي

د يتم توجيهه بالعين قض هذه الطائرات االستقاللية في التحليق والذاتية في التشغييل والتوجيه، فبعالتوجيه والتسيير، وإمكانية 

ٍل بشري، وبعُضها طائراتٌ  ٍد من قبل مشغِّ   مستقلةٌ )ذاتيةُ القيادة(،المجردة عن طريق تقنيات معينة، وبعضها يتمُّ توِجيهُهَا عن بُع 

دة؛ لتقوم الطائرةُ بعدئذ بالتحليِق   ٍد خطةَ تحليٍق محدَّ ِخُل فيها الطيَّاُر عن بُع  عن طريق تقنيات الذكاء  بدون توجيٍه إضافيا بذاتهيُد 

  .(1)االصطناعي المختلفة

 في النظام السعودي: غير المأهولةتعريف الطائرات ثانيا: 

هذه الطائرات  (GACAالهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية)بقريب من التعريفات السابقة، عرفت 

دٍ وَ بأنها: "الطائرة التي تُ  بدون طيار ٍد ألداِء مهامٍّ معينة" ،ّجه عن بُع  أو تبرمج مسبقاً للسير على مساٍر محدَّ
(2).  

فتكما  ( بأنها: "طائرةٌ GACARفي "لوائح سالمة الطيران" الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ) ُعرِّ

، وهو التعريف ذاته الوارد في اللوائح الخاصة (3)المباشر من داخل أو على متن الطائرة"يتمُّ تشغيلُها دون إمكانية التدخل البشري 

 . (4) باإلدارة الفيدرالية للطيران في الواليات المتحدة األمريكية

 :غير المأهولةلطائرات التي يتم إطالقها على االرسمية وغير الرسمية  المصطلحاتثالثا: 

يها البعُض غير المأهولة التي يتم إطالقُها على هذه الطائرات وغير الرسميةالرسمية  تعدََّدت المصطلحاتُ  ، فتارةً ما يسمِّ

باسم: "الطائرات بدون طيار"، وتارة ما تسمى بـ: "الطائرات المسيَّرة"، وقد يطلق عليها البعُض أحيانا اسم: "الدرونز" 

(Dronesوهي أسماٌء تطلق على جميع الطائرات غيِر المأهول ،) ِة، والتي ال يوجد طياٌر على متنها، سواٌء استخدمت في أغراٍض

 .(5) عسكرية أو في أغراٍض مدنيَّة

جهات إنفاذ القانون في كثيٍر آثرت  ،في أوساِط عامة الناس وفي وسائل اإلعالم المختلفةهذه األسماء السابقة شيع تبينما و

صطلح: "المركبة الجويَّة من دون طيار" كم، للتعبير بها عن هذه الطائرات من دول العالم استخداَم مصطلحاٍت أخرى مختلفة

(UAV) (Unmanned Aircraft Vehicles)  "أو مصطلح: "منظومة جوية من دون طيار ،Unmanned Aircraft 

Systems) (UAS) "أو: منظومة جوية صغيرة من دون طيار ،)Small Unmanned Aircraft Systems) (Small 

)UAS)(6)( "د هة من بُع  (، وجميعها أسماٌء RPAS( )Remotely Piloted Aircraft Systems، أو: "منظومة جوية موجَّ

 .(7)اصطلح عليها القانونيون والمختّصون في تسمية هذه الطائرات

                                        
 (. 1، ص 2017( )كون، 1)

)الدرونز(".  (، "هيئة الطيران المدني تطلق خدماتها اإللكترونية لتصريح طائراتGACA( ،)2019( الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية )2)

hf01_16600-130119-gacanews-ar_sa-of-sa/news/translation-https://gaca.gov.sa/web/ar . 

)3) (GACAR Part 107, Non-recreational Civil Small Unmanned Aircraft System, 107.3 Definitions, 2016, P.3).  

)4) (FAA's Regulations, Part 107, 2016, Small Unmanned Aircraft Systems, Definitions, 107.3).   

 (. 10، ص 2019( )عبد الوهاب، وخليفة، 5)

كيلوجرام بحسب مجال استخدامها،  600جرام أو أقل إلى  250( وقد وصفت هذه المنظومات الجوية بالصغر؛ ألن أوزانها تتراوح غالبا ما بين 6)

 Mirageصغيرة جدا إذا ما قورنت بالطائرات المأهولة التقليدية، حيث بلغ وزن الطائرة ميراج  وقد يوجد منها ما يبلغ بضعة أطنان، لكنها تبقى

 (.  312،311، ص 2016طنا. )مؤمن،  77يبلغ حوالي  A320طنا على سبيل المثال، ووزن طائرة إير باص  17إلى  2000

(، إطار اإلنتربول لمواجهة حوادث الطائرات المسيَّرة، 2019سنغافورة، ) ( )مختبر األدلة الجنائية الرقمية التابع لمركز اإلنتربول العالمي،7)
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 غير المأهولة استخدامات الطائرات: المبحث الثاني

خداماتها في السنوات طيار في السنوات الماضية، ومن المنتظر أن تتعدَّد استتعدَّدت االستخداماُت الحديثةُ للطائراِت بدون 

 القليلة القادمة، وكان من أبرز مجاالت االستخدام لها حتى اآلن ما يلي:

  األغراض العسكرية: (أ

رت األغراض العسكرية هي األغراض األساسيَّة التي تمَّ من أجلها تطوير هذه الطائرات؛  بمهامِّ لتقوم في األساس وقد طُوِّ

االستطالع والمراقبة والتجسس، بداًل من المخاطرة بالطائرات المأهولة وتعريض أرواح الطيارين للخطر، ثم استمر بعد ذلك 

تطوير هذه الطائرات وتوسيع دائرة استخداماتها العسكرية، حتى تمَّ االعتماُد عليها في كثيٍر من المهاّم العسكرية والقتالية 

لهجومية، كاستهداف المواقع، وضرب األهداف، من خالل تسليِحها وتزويدها بالقنابل والصواريخ، وقد أثبتت كفاءتها في كثيٍر وا

 ؛من الحروب والمعارك العسكرية حول العالم في السنوات الماضية، حتى تسابقت الدول في تصنيعها وتطويرها وامتالكها

ُل نََسَق الحروِب وصورةَ المعارِك في المستقبل، وباتت قوةُ الدوِل اليوَم تقاُس بقوِة باعتبارها المنظومات العسكرية التي س تشكِّ

  .(1) غير المأهولةطائراتها العسكرية 

على الدول فقط، بل باتت الجماعاُت  غير المأهولةلم يقتصر أمُر امتالِك هذه الطائرات العسكرية المؤسف في األمر أنه  لكن

تسعى هي األخرى المتالكها؛ نظرا لما تحققه من ميزات في  ليشياُت العسكرية والجماعاُت المسلحة غير النظاميةاإلرهابيةُ والمي

ية  المعارك العسكرية، وهذه هي إحدى المشكالت التي خلقتها هذه المنظومات الجوية الصغيرة والتي تستلزم تطوير تدابير جدِّ

 .(2) لمواجهتها من قبل أجهزة األمن الحكومية

  ب(: األغراض المدنيَّة الحكومية:

الحكومات في معظم دول العالم حيث اعتمدت عليها  -أيضا–تعد األاغراض المدنية الحكومية من أهم استخدامات الدرونز 

واإلنقاذ، ومجال لقيام بكثيٍر من األعمال المدنيَّة، والخدماِت المهنية، كمجال الدفاع المدني ومكافحة الحرائق، وأعمال البحث في ا

الزراعة ومراقبة المحصوالت، وحماية الحياة البرية، وتتبع الصيد الجائر، وفي مجال الصحة لتتبع أماكن األوبئة وانتشار 

األمراض، ومجال المسح الجيولوجي، والتنبؤ بالطقس، ومراقبة خطوط نقل النفط، وأنابيب الغاز، ومراقبة الحدود، وحماية البنية 

وط الكهرباء واالتصاالت، وبعض األعمال الشرطية كتتبع مهربي المخدرات والبضائع المحظورة ... إلى غير ذلك التحتية لخط

 .(3) من المجاالت

  ج(: األغراض التجارية:

 ٍر من دول العالمُسِمح في كثيلقد بدأت االستخدامات التجارية للدرونز في الظهور بقوة في السنوات القليلة القادمة، حيث 

ي إلنتاج  الطائرات بدون طيار باستخدام ناآل لبرامج الوثائقية افي األغراض التجارية، والمهن غير الحكومية؛ كالتصوير الجوِّ

 ية،والتقارير اإلخبارية، وتغطية األحداث الرياضية، والمسح األرضي والرفع المساحي، ومراقبة المحاصيل الزراع

                                        
 (.   13ص 

 وما بعدها(.  1، ص 2019، منصور، 13، ص 2019، عبد الوهاب، وخليفة، 314، ص 2016( )مؤمن، 1)

 وما بعدها(.   54، ص 2018( )كانون، 2)

 (. 743، ص 2017( )عبد الحي، 3)

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والاألكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال المجلة

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        72 

 ISSN: 2706-6495 

 

وقد توقع المختصون أنه  ريةٌ مسموٌح بها في المملكة العربية السعودية اآلن،والفحص الصناعي، وجميعها استخداماٌت تجا

في السنوات العشر القادمة ستصبح الطائرات بدون طياٍر مستحوذةً على مجال تسليم البضائع والمراسالت البريدية في كثيٍر من 

األمريكية، وشركة "على بابا"  Amazonركة "أمازون" دول العالم، بعد ما تمَّ السماُح بالفعل لشركات البيع بالتجزئة أمثال ش

( وغيرهما من الشركات بتوصيل بضائعها للمستهلكين بواسطة طائرات )الدرونز( بداًل من شاحنات Ali Babaالصينية )

بتوصيل مراسالتها البريدية للمستخدمين عبر هذه الطائرات، وقد جرت أول عملية تسليم  DHLالبضائع، كما ُسِمح لشركة 

 ،(1)م بعد موافقة اإلدارة الفيدرالية للطيران في الواليات المتحدة األمريكية2015تجارية بواسطة هذه الطائرات في يوليو من عام 

األمر الذي ينبئ بسيطرة  والتوصيل في العديد من دول العالم،في مجاالت الشحن أمر تسيير هذه الطائرات حتى تطور بالفعل 

   في المستقبل القريب. هذه الطائرات على مجال الشحن والتوصيل في المملكة وغيرها من دول المنطقة

  د(: األغراض الترفيهية واالستخدامات الشخصية:

يقبل الكثيرون من األفراد حول في االنتشار؛ حيث تعّد األغراض الترفيهية هي األخرى من االستخدامات المهمة اآلخذة 

العالم اليوَم على شراء هذه المنظومات الجوية الستعمالها في أغراٍض ترفيهية وهواياٍت شخصية كاأللعاب الهوائية والتصوير 

يد ثم تنفك وتحلق لتلتقط كاميرات نيكسي التي تعمل بأنظمة الذكاء االصطناعي والتي يتم تثبيتها على الومن أمثلة ذلك: الشخصي؛ 

د وهو استعماٌل سمحت به العديُد من دول العالم، ومنها المملكة العربية السعودية وفق ضوابط ، (2) صورا ولقطات فيديو عن بُع 

  دراسة.ال همحدَّدة يرُد ذكرها في هذ

وكثرة المعروض منها في األسواق وتحتّل هذه الطائرات الترفيهية مكانةً دنيا من حيث المواصفات وانخفاض أسعارها، 

والمتاجر االفتراضية والتقليدية، كما يمكن تجميعها بحسب الطلب؛ بشراء أجزاء مكونات الطائرة من متاجر مختلفة، وتجميعها 

ل ، حتى أضحت هذه المنظومات الجوية في متناول أيدي الناس، بسبب تزايد الشركات المصنعة لها (3) وفقا الحتياجات المشغِّ

 .تجاريةٍ  توفيرها لألفراد في األسواق كسلعٍ عبر العالم، و

 

  غير المأهولة لطائراتالمختلفة لنواع األ: المبحث الثالث

بتنوع استخداماتها إلى طائراٍت  عنوَّ تتفإلى أقساٍم عدة باعتباراٍت مختلفة،  الطائرات المسيرة غير المأهولة يمكن تقسيم

وفقا لطريقة تصميمها إلى أنواٍع عدة، فمنها ما يعمل  -أيضا– تنوعتكما ، -تجاريةً كانت أو ترفيهيةً  - مدنيَّة طائراتعسكرية، و

بعدة محركات ومن دون أجنحة، ومنها ما يعمل بمحرك واحد وأجنحة ثابتة، ومنها ما هو على شكل مروحية، كما تنوعت باعتبار 

عد، إلى أنواٍع كثيرة؛ إذ منها ما ال يمكن التحكم فيها إال في نطاق جعرافي المدى الجغرافي الذي يتّم في نطاقه التحكم فيها عن ب

كما تنوعت باعتبار الحمولة المصممة لحملها، إلى أنواعٍ متعددة، فمنها  ،محدود، ومنها ما يمكن التحكم فيها على بعد آالف األميال

تلك القدرة على نقل األسلحة لغرض توزيعها، وشن هجمات ما تمَّ تصميُمة لحمل كاميراٍت وأجهزة تصوير متطورة، ومنها ما يم

  .(4) بها

                                        
 (.3، ص 2017( )لون، 1)

 (. 63، ص 2017)خليفة،  (2)

 (.15،14، ص 2019( )إطار اإلنتربول لمواجهة حوادث الطائرات المسيَّرة، 3)

 (.19،18( )المرجع السابق، ص 4)
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، إذ منها ما هو كبير الحجم، ومنها ما هو فائق الصغر، وتعرف -أيضا– كما يمكن تنويعها باعتبار حجمها إلى عدة أنواع

َمت (Nano-Drones) باسم "النانو درونز" بغرض عدم كشفها وتعقبها من أجهزة الرصد هذه الطائرات النانو ، وقد ُصمِّ

 .(1) والرادارارت المختلفة

 :ما يليومن التقسيمات المهمة التي تنبي عليها هذه الدراسة 

هة والطائرات ذاتية التشغيل )أوال:   (Autonomous Dronesالطائرات الموجَّ

  :نوعين رئيسينوفقًا آللية التحكم بها إلى  الطائرات بدون طيار تنوعت

 النوع األول:

م فيها من خالل وحدة تحكم أرضية عبر الحواسيب أو األجهزة الذكيةطائرات  ضمن حدود  ، وهي طائرات تقعيتمُّ التحكُّ

م في هذه الطائرات.  مسؤولية الطيار عن بعد المتحكِّ

 النوع الثاني:

ذاتيّة التحّكم والتشغيل بحيث تَُعّد مساراتها ووظائفها مسبقا وفق خوارزميات الذكاء االصطنالعي وال تحتاج إلى طائرات 

رون مؤخرا من تطوير طائراٍت مسيَّرٍة ذاتيِة التشغيل والتوجيه  تدخٍل بشري أثناء تحليقها مطلقا، حيث تمكن المطوِّ

(Autonomous Dronesتعمل بتقنيات الذكاء ا ،) ،الصطناعي، ويتمُّ إشباُعها بخوارزميات التكيّف السلوكي، والتعلم اآللي

(، بحيث تكون مخصصة للكوارث Autonomous Systemsوالتقرير الذاتي، كغيره من األنظمة الروبوتية المستقلة )

ب إلحضار الطعام والدواء، الطبيعية، ومن شأنها أن تكون قادرةً على اكتشاف األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، والذها

 .(2)وطلب المساعدة لهم

وتأتي خطورة هذا النوع من الطائرات في "ذاتية القرار" التي تتمتع بها، ومن ثمَّ تحديد المسؤولية عن األضرار التي قد 

لحروب، أو وقوعها في يد تنشأ عنها، ويزداد األمُر خطورةً إذا تمَّ  استعماُل هذا النوع من الطائرات المستقلَّة في المعارك وا

ُد بمفرَدها العدوَّ  جماعات إرهابية تسيء استخدامها؛ حيث يقوم المختصون اآلن على تطوير طائراٍت عسكريٍة ذاتيِة التشغيل تحدِّ

ر والهدَف المقصود، من خالل إشباِعها بخوارزميات الذكاء االصطناعيِّ والتعلم اآللي المعتمد على صورِ وجوهِ األشخاص، وصو

األسلحة، وتحديد السلوكيات البشرية العدوانية، مما يجعلها قادرةً على استقاللها باتخاذ القرار بإطالق النار على الهدف من دون 

، األمر الذي يثير كثيًرا من المخاوف األخالقية والشرعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير هذه ( 3)الرجوع إلى العنصر البشري

بااللتزامات األساسية المفروضة على الدول بموجب القانون الدولي وقانون الصراعات المسلحة من لزوم  المنظومات، ما لم تفِ 

عن إطالق النار إذا لزم األمر ذلك؛ كاستسالم العسكري، أو كون الهدف المقصود  التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ووجوب الكفّ 

مور، وهو أمٌر شديد الصعوبة ال يعتقد أن تصَل إليه هذه المنظومات مهما بلغت من الفئات المشمولة بالحماية أو نحو ذلك من األ

 .(4)درجة تعلمها

 

                                        
 (.  10، ص 2019( )عبد الوهاب، وخليفة، 1)

 (. 14، ص 2018( )قمورة، وكروش، 2)

 (.   12-9، ص 2019( )عبد الوهاب، وخليفة، 3)

 (.  7، ص 2018والغيطاني، ( )عبد الوهاب، 4)
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 بحسب تقسيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي: غير المأهولةأنواع الطائرات ثانيا: 

لى إ -التجاري والترفيهي المعدَّة لالستخدامقسمت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية الطائراِت المدنيَّةَ بدون طياٍر 

 ثالثة أنواع:

  النوع األول:

 .كيلو جرام أو أكثر 25طائرات من فئة االستخدامات التجارية ذات وزن 

  النوع الثاني:

  زكيلو جرام 25طائرات صغيرة من فئة االستخدامات التجارية، وهي ما يقل وزنها عن 

 النوع الثالث: 

 .(1) والترفيه واالستخدامات الخاصة. ولكل نوع من هذه األنواع ضوابطه وقواعد تشغيله الخاصة بهفئة الهواة 

 

 غير المأهولةالمخاطر والمخاوف التي تثيرها الطائرات المدنيَّة : الرابعالمبحث 

 لتالية:االنقاط  فييمكن تلخيصها تثير طائراُت الدرونز المدنيّة كثيًرا من المخاوف المتعلقة باألمن والسالمة، 

بسبب تشغيلها في أماكن االقتراب النهائي أثناء وجود الطائرات المأهولة في هذه الطائرات الحوادث التي قد تحدثُها  أوال:

م 2018، وقد حدث بالفعل كثيٌر من تلك الحوادث في السنوات الماضية في كثيٍر من دول العالم، ففي ديسمبر (2)مرحلة االقتراب

 مسيرةٌ غير مأذوٍن لها في أجواء المطار في المملكة المتحدة، مما تسبب في حادثة كبرى عطلت حركة المطار لثالثة حلقت طائرةٌ 

م شهد مطار شانغي 2019أيام متتالية، األمر الذي أثَّر على آالف األشخاص وكلَّف الماليين من الدوالرات، وفي يونيو من عام 

رحلة جوية،  65رتين في أسبوع واحد عطلتا العمل بالمطار لعدة ساعات، وأثرتا على قرابة في سنغافورة حادثتين بطائرتين مسيَّ 

تا بكثير من األشخاص م أعلن مطار دبي توقف مؤقت لحركة الطيران بسبب نشاٍط مشبوه 2019، وفي فبراير من عام (3)وأضرَّ

خبارية والقنوات اإلعالمية تضرر عددٍ كبير من مطارات ، وبالجملة، فقد أفادت التقارير اإل(4)لطائرة مسيرة حول محيط المطار

، كمطار سنغافورة، وإنجلترا، وأيرالندا، واسكتلندا، غير المأهولةبسبب حوادث الطائرات  -م2019 -الدول في العام الماضي فقط

 . (5)رويجوكندا، وألمانيا، وإيطاليا، ودبي، والواليات المتحدة األمريكية، والمكسيك، ونيوزالندا، والن

وال تقتصر المخاطر على اإلضرار بالسالمة المرورية الجوية فقط، بل يمكن تعّمد إسقاط الطائرات المدنيَّة المأهولة بالركاب 

 ؛ إذ بمقدور بطاريات الليثيوم وحدها داخل الدرونزغير المأهولةمن خالل األعمال اإلرهابية الموجهة إليها بواسطة هذه الطائرات 

، وهذه إحدى المخاطر الكبرى التي تنشأ من التشغيل العشوائي (6) أن تسبب حريقا في محرك الطائرة المأهولة إذا ما اصطدمت به

 لهذه المنظومات الجويَّة. 

                                        
، هيئة الطيران المدني تطلق خدماتها اإللكترونية لتصريح طائرات "الدرونز"، 2019(، GACA( )الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية )1)

 مرجع سابق(. 

 (. 3المدني الدولي اإليكاو، ص( )ورقة عمل مقدمة من إندونسيا في جدول أعمال الدورة األربعون للجنة الفنية بمنظمة الطيران 2)

 (. مرجع سابق. 13( )إطار اإلنتربول لمواجهة حوادث الطائرات المسيَّرة، ص 3)

 ( http://alrray.org/archives/343650، "تأجيل رحالت في مطار دبي بسبب طائرات مسيرة".  2019( )وكالة أنباء الرأي العام، 4)

 (. مرجع سابق. 14طائرات المسيَّرة، ص ( )إطار اإلنتربول لمواجهة حوادث ال5)

 (. 56، ص 2018( )كانون، 6)
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 بهذا الشأن مرتبطة قضايا بالفعل ظهرت الطائرات، وقد لحوادث تحطّم نتيجةً  وفاتهم أو الماّرة إصابة خطر : زيادةثانيا

 ، األمر الذي يستلزم البحث عن المسؤولية المدنية الناشئة عن هذه األضرار.(1)

: االستخدام غير المأذون فيه وغير المشروع؛ كاستخدام الطائرة المسيرة في انتهاك خصوصية األفراد واالطالع على ثالثا

 في حق المتجاوزين.، وهي مخالفة تحتاج إلى عقوبٍة رادعٍة (2) أحوالهم عبر الكاميرات المزودة بها

: استخدامها من قبل المجرمين والخارجين عن القانون في التجارات المحظورة واألعمال غير المشروعة؛ كتهريب رابعا

المخدرات، ونقل البضائع المهربة إلى أماكن محظورة، كالسجون ونحوها، وقد أفادت التقارير حدوَث كثيٍر من تلك الجرائم في 

، وذكرت األخبار أن اإلدارة الفيدرالية للطيران في الواليات المتحدة األمريكية تلقت وحدها في عاٍم واحٍد (3) السنوات الماضية

 .(4) تقرير حول طائرات بدون طيار منخرطة في أعمال غير مشروعة وأنشطة خطيرة 1800أكثر من 

: التوظيف اإلجرامي لها من قبل المنظمات اإلرهابية والمليشيات المسلحة؛ حيث أفادت التقارير عن استفادة تنظيم خامسا

داعش اإلرهابي من تكنولوجيا الدرونز المدنيَّة المتاحة لألغراض التجارية، وقام بتطويرها لحمل القنابل والمتفجرات، والقيام 

د أكد المختصون أن هذه الطائرات المعدَّة لالستخدام الترفيهي والتجاري بإمكانها حمل ما ، وق(5)بأعمال التجسس ورصد األهداف

، األمر الذي يستلزم فرَض مزيٍد من القيود والمراقبة على تسيير هذه الطائرات، ومما (6)كيلوجرام من المتفجرات 5إلى  4.5بين 

سنتيمتر، حيث بإمكانها  15( التي يقل طولها وعرضها عن Mini Dronesزاد األمُر صعوبةً تطويُر الدرونز صغيرة الحجم )

حمل شحنات صغيرة من المتفجرات يمكنها إلحاق أضرار بالغة باألفراد وبالبنية التحتية في البالد، باإلضافة إلى صعوبة رصدها 

لجميع  -في الوقت نفسه -، مع إتاحتهاأو تعطيلها أثناء تسييرها، وصعوبة التعامل معها إذا ما حلقت فوق أهداٍف مزدحمة بالمدنيين

 .(7)األفراد وسهولة تشغيلها

: المخاوف من استخدامها في االغتياالت والقتل خارج دائرة القانون؛ حيث مكَّنت تقنيات الذكاء االصطناعي اآلن سادسا

 -فضال عن العسكرية -لمدنيَّةمن تعرف اآلالت على الوجوه والبصمات والتمييز بين البشر، وأمكن تزويد الطائرات المسيرة ا

بتلك التقنيات؛ األمر الذي يثير مخاوف كبرى من وقوعها في أيدي المنظمات اإلرهابية والجماعات المارقة واستخدامها في 

 .  (8)االغتياالت وتََصيُّد األشخاص المعينين

 

 يفي الفقه اإلسالمي والنظام السعود غير المأهولةقواعد تسيير الطائرات المدنيَّة : الخامسالمبحث 

زيًدا من على الدول م -لتجارية منها والترفيهيةا- المدنية غير المأهولةفرضت تلك المخاطر المتعلقة بتسيير الطائرات 

 االهتمام والتنظيم والمراقبة، السيما بعد السماح لألفراد والشركات باستخدامها في العديد من الدول، 

                                        
 (. 2، ص 2017( )كون، 1)

 (. مرجع سابق. 25( )إطار اإلنتربول لمواجهة حوادث الطائرات المسيَّرة، ص 2)

 (. 14،13( )المرجع السابق ص 3)

 (.  2، ص 2017( )كون، 4)

 (.  6، ص 2019( )عبد الوهاب، وخليفة، 5)

 (.55، ص 2018)كانون، ( 6)

 (.55، 54( )المرجع السابق ص 7)

 (. 56، ص 2018( )كانون، 8)
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 .(1)، كدولة إيران والعراق وسوريا والمغرب على سبيل المثال في المنطقةةً في بعٍض آخر من الدول حتى اآلنمع بقائها محظور

حت في أوائل العام  وقد كانت المملكةُ حتى وقٍت قريٍب تحظُر تسيير هذه الطائرات لألفراد والمدنيِّين في أجوائها، حتى سم

مع إخضاعها  بتسييرها لألغراض الترفيهية والتجارية وفق ضوابط معينة تعمل على الحّد من التسيير العشوائي لها،  م2019

تاريخ ( و44للمواد النظامية المنصوص عليها في نظام الطيران المدني الصادر في المملكة بالمرسوم الملكي رقم )م/

( ACAR-Safety Regulationsهيئة الطيران المدني السعودي )هـ، وللوائح سالمة الطيران الصادرة عن 18/7/1436

  .م وحتى اآلن2016مارس  1والمعتمدة للعمل من تاريخ 

ل أهم القواعد ، سوف نتناوالمدني السعودي ولوائح هيئة الطيرانالسعودي وفي ضوء الفقه اإلسالمي ونظام الطيران المدني 

 :     التاليةي المطالب واإلجراءات المتعلقة بتسيير هذه الطائرات ف

 بدون طيارأهلية المشغِّل )الطيَّار( وصالحيته لتسيير الطائرة : المطلب األول

األهلية في اللغة تعني: الصالحية لألمر والكفاءة له، فيقال: فالٌن أهٌل لكذا، أي: صالٌح وكفٌؤ له، وتعني في لسان الشرع: 

منه، وقبولِه إياه""صالحيةُ اإلنساِن لصدوِر الشيِء وطلبِه 
(2).  

واألصوليين تنقسم إلى أهلية وجوب وأداء، وما يعنينا من القسمين أهلية األداء التي عرفها الفقهاء  الفقهاء وهي في اصطالح

تدُّ به شرًعا" واألصوليون بأنها: عماِل ، أو: "صالحيةُ الشخِص لممارسِة األ(3)"صالحيةُ اإلنساِن لصدور الفعِل منه على وجٍه يُع 

  .(4)التي يتوقف اعتباُرها الشرعيُّ على العقل"

تًِّعا بأهليِة أداٍء وفي ضوء ذلك تعيَّن في الشريعة اإلسالمية كوُن الشخِص المسؤوِل عن تشغيِل هذه المنظوماِت الجوية متم

جنائيَّة الناشئة عن إساءة استخدام هذه ال للمسؤولية -أيضا- كاملٍة تؤهّله لالعتداد بإقراراته وتعهداته المدنيَّة للغير، وتؤهلُّه

 األهلية. المنظومات، واإلخالل بما توجبه األنظمة في ذلك، وال يصلح لجميع ذلك إال شخٌص بالٌغ عاقٌل خاٍل عن عوارض

 يلي: وقد جاءت أنظمةُ تسيير هذه المنظومات الجوية في المملكِة متوافقةً تمام التوافق مع ذلك، فنصت على ما

( أن يتأكد من أنَّ تشغيل الطائرات بدون Remote pilot: أنه يجب على الطيار المسؤول عن تسيير الطائرة عن بُعد )أوال

طيار يتوافق مع جميع اللوائح المعمول بها في المملكة، كما يجب عليه أن يتمتع بالقدرة على توجيه الطائرة بدون طيار وفق 

 ، ومعلوٌم أن جميع ذلك ال يتأتى إال من شخٍص كامل األهلية.(5) الضوابط واألحكام المطبقة في المملكة

على أن منتهى سن البلوغ للغالم والفتاِة خمس عشرةَ سنة،  -رحمهم هللا -: في اشتراط "البلوغ"، قد نصَّ جمهور الفقهاءثانيا

هـ( 150) -رحمه هللا -، وخالف أبو حنيفة(6)ةوهو مذهب الصاحبين من الحنفية، وقوٌل عند المالكية، والمذهُب عند الشافعية والحنابل

 ،(7)في ذلك، فزاد سن البلوغ في الصبيِّ إلى ثماني عشرة سنة، وفي الفتاة إلى سبع عشرة سنة، وهو القول الثاني عند المالكية

                                        
 (.26( )إطار اإلنتربول لمواجهة حوادث الطائرات المسيَّرة، ص 1)

 (. 164، ص 2، ج 1983( )ابن أمير حاج، 2)

 (. 337، ص 2( )التفتازاني، د.ت.، ج 3)

 (. 786، ص 2004( )الزرقا، 4)

(5) (GACAR Part 107, Non-recreational civil small-unmanned aircraft systems, 107.23). 

، ص 2، ج 1990، الشافعي، 269، ص 1، ج 1999، ابن أبي زيد، 172، ص 7، ج 1986، الكاساني، 328، 9، ج 2000( )السرخسي، 6)

 (. 346، ص 4، ج 1968، ابن قدامة، 122

 (. 269، ص 1، ج 1999بن أبي زيد، ، ا172، ص 7، ج 1986( )الكاساني، 7)
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ولم يخرج المنظِّم في المملكة عن هذه األقوال الفقهية، ففي حين أن القانون الفرنسي أتاح للطفل إذا بلغ ثالث عشرة سنة تسيير  

( الخاص بتسجيل الطائرات 48( من الجزء )7، نصت لوائح الطيران المدني السعودي في المادة )(1)الطائرات المسيرة الترفيهية

ب تسجيل الطائرة الصغيرة بدون طيار من قبل مالِكها باستخدام االسم القانونيِّ لمالِكها، ما لم يكن المالك بدون طيار على أنه: "يج

عاًما ، فيجب أن يتم تسجيل الطائرة الصغيرة بدون طيار من قبل شخٍص ال  18عاًما، فإذا كان عمر المالك أقل من  18أقل من 

( على أنه ال يصير الشخُص أهاًل للحصول على رخصة تسيير 107( من الجزء )56، كما نصت المادة )(2)عاًما" 18يقلُّ عن 

( سنة فأكثر، وأما الطائرة المسيرة لألغراض الترفيهية 18طائرٍة مسيرة لألغراض التجارية  إال إذا بلغ من العمر ثماني عشرة )

، والسبب في ذلك أن (3)سنة أو أكثر 16رها ببلوغ سن واالستخدامات الشخصية، فقد حدَّد المنظُم أهليةَ الطيار المسؤول عن تسيي

ح لها بالطيران في المملكة إال من خالل نوادي طيران مرخص لها من قبل الهيئة، وفي نطاٍق تشرف  الطائرات الترفيهية ال يصرَّ

لألغراض التجارية والتي  ، وذلك بخالف الطائرات المستخدمة-كما سيرد بيانه -وتسيطر عليه تلك النوادي والمنظمات الترفيهية

 من الممكن أن تعمل في أماكن ونطاقات مختلفة ومتعددة في أجواء المملكة.     

ل الطائرة بدون طيار بحالٍة جسديٍة وعقليٍة ثالثا : في اشتراط "االستطاعة البدنية"، ألزمت اللوائح السعودية أن يكون مشغِّ

نُه من تسييرها، كشرٍط طبيٍّ للحصول على ( من لوائح 107( من الجزء )21رخصة تسيير الطائرة، حيث نصت المادة ) تمكِّ

الطيران المدني على أنه: "ال يجوز ألي شخص التالعب بضوابط الطيران لنظام طائرة صغيرة بدون طيار، أو العمل كطيار 

ٍد، أو مراقب بصري، أو مشارك مباشر في تشغيل الطائرة الصغيرة بدون طيار ن يعرف، أو كان لديه سبب لمعرفة إذا كا -عن بُع 

 .(4)أن لديه حالة جسدية أو عقلية من شأنها أن تتداخل مع التشغيل اآلمن لنظام الطائرات الصغيرة بدون طيار"

ٍد على إجازة )رخصة( من قبل الهيئة رابعا : للتأكد من أهلية ُمَسيِّر الطائرة، أوجبت األنظمة السعودية حصوَل الطيار عن بُع 

ة للطيران المدني تشهد بأهليته وصالحيته لتسيير الطائرات المسيَّرة، فنص نظام الطيران المدني على أنه: "يشترط فيمن العام

يعمل عضًوا في هيئة قيادة أيِّ طائرةٍ مسجلة في المملكة، أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته، صادرة 

تؤكد على ضرورة حصول الطيار عن بعد على  107، كما جاءت لوائح الطيران المدني في الجزء (5)ا"عن الهيئة أو معتمدة منه

( من هذا الجزء شروط الحصول على تلك الرخصة 65، وحددت المادة )(6)شهادة طيار صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني

( شروط الحصول على تلك الرخصة بالنسبة 101من الجزء )( 87لتسيير الطائرات التجارية بدون طيار، كما حددت المادة )

 للدرونز المستخدمة في األغراض الترفيهية.

تناول  : وأما فيما يخص عوارض األهلية، فقد حظرت األنظمة واللوائح على طياري المنظومات الجوية المسيرةخامسا

 تسيير الطائرة على الوجه األكمل، المسكرات أو المخدِّرات أو تعاطي ما من شأنه التأثير على قدرته في

                                        
 (. 323، ص 2016( )مؤمن، 1)

(2) )GACAR Part 48, Registration and marking requirements for model aircraft and small unmanned aircraft, 

48.7(. 

(3) )GACAR Part 101, Unmanned balloons, kites, amateur rockets, model aircraft, and unmanned aircraft 

systems, 101.87(.  

(4) )GACAR Part 107.21, Medical condition).  

 (.  92هـ، المادة 18/7/1436( وتاريخ 44( )نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/5)

)6) ) GACAR Part 107.7, 107.13(.  
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وجعلت األنظمةُ ذلك شرطًا للحصول على الرخصة واإلجازة، وشرطًا في استدامتها، حيث نص النظاُم على أنه: "يحظر على  

أي شخٍص أن يقوَد طائرةً أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر، أو مخدر أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته 

(، كما نصت 1على القيام بواجباته على الوجه األكمل، وفي كل األحوال يحظر عليه تناول أيِّ شيء من ذلك طول فترة عمله")

 ( من الالئحة على اشتراط ذلك في الحصول على اإلجازة وفي دوامها.107( من الجزء )65المادة )

 

 والتصريح لها بالتشغيل بدون طيارتسجيل الطائرة : المطلب الثاني

؛ والتقليل من عملت الهيئةُ العامة للطيران المدني بالمملكة على الحدِّ من التشغيل العشوائي لهذه المنظومات الجوية

لِيها حال إساءة استخدامها أو تسببها في أضرار  مخاطرها، واتخذت من اإلجراءات ما يضمن إمكانية الرجوع بالمساءلة على مشغِّ

باري لها، واستصدار م جميع مشغلي الطائرات المسيَّرة بالتسجيل اإلج2019ح أو الممتلكات، فألزمت الهيئة منذ مطلع عام باألروا

ص من قبل تصاريح الستخدامها، سواء استخدمت في المجال التجاري أو الترفيهي، وذلك من خالل الموقع اإللكتروني المخص

عيَّن، أو استخدامها واستصدار موافقة الهيئة على استخدام الطائرة التجارية في موقٍع مالهيئة للتسجيل وإصدار تصريح التشغيل، 

َصة من قبل الهيئة في حالة ما لو كانت الطائرة مستخدمةً للترفيه إللزاُم متوافقا مع نظام اوقد جاء ذلك  ،في نوادي الطيران المرخَّ

ملكة إال بموجبِ ترخيٍص ى أنه: "ال يجوز أليِّ طائرةٍ أن تعمل في إقليم الم( منه عل9الطيران المدني بالمملكة، حيث نصت المادة )

لتسجيل جميع الطائرات  ( من النظام الهيئةَ العامةَ للطيران بإعداد سجلٍّ 52، 51أو تصريحٍ تصدره الهيئة"، كما ألزمت المادتان )

الحية لجميع ( الهيئةَ بإصدار شهادات ص81المادة ) المدنيَّة في المملكة، وإصدار شهادات تسجيل لهذه الطائرات، وألزمت

ات المسيَّرة كما الطائرات المسجلة في المملكة بعد التأكد من صالحيتها للطيران، وال شك أن األمر في جميع ذلك يشمل الطائر

ظم متطلبات تسجيل ملكة لين( من لوائح الطيران المدني بالم48يشمل الطائرات التقليدية المأهولة، وبناًء على ذلك جاء الجزء )

ضا طالطائرات المسيرة بنوعيها الترفيهي والتجاري، ونصت الالئحة على أنه ينبغي لطالب التسجيل أن يكون شخًصا  بيعيا أو مفوَّ

تقدم وألزمته بال ،-و كان التسجيل باسم شركة أو منظمة أو غير ذلك من األشخاص االعتباريينلفي حالة ما  -عن شخص اعتباري

 ما يلي: ب

 )أ( اسم مقدم الطلب، أو اسم الممثل المفوض. 

 )ب( العنوان الفعلي لمقدم الطلب. 

 )ج( عنوان البريد اإللكتروني لمقدم الطلب. 

 )د( اسم الشركة المصنعة للطائرة وطرازها. 

 )هـ( الرقم التسلسلي للطائرة إن وجد. 

 . (2) )و( أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة

ل إعادة الالئحة على أن صالحيةَ التسجيل مؤقتةٌ بثالث سنوات منذ تاريخ اإلصدار، وأنه من المتعيَّن عكما نصت  لى المشغِّ

 تجديد التسجيل بعد انتهاء مدته، كما نصت الالئحة على حاالت إلغاء التسجيل قبل انقضاء مدته؛

 

                                        
 (.106( )نظام الطيران المدني السعودي، المادة 1)

(2) )GACAR Part 48.9(.  
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ل، أو نقل ملكية الطائرة إلى الغير، أو  تحطم الطائرة كلِّيًا أو جزئيا، أو فقدان الجنسية للمواطنين أو  كما في حالة موت المسجِّ

 .(1) انتهاء اإلقامة الرسمية للمقيمين

 الواجب تسجيلها: بدون طيارفئات الطائرات 

، وهي فئة الطائرات التجارية -كما سبق وأن أشرنا -وأما عن فئات الدرونز الواجب تسجيلها في المملكة فتقع في ثالث فئات

كيلو جرام، وفئة الطائرات المسيرة لألغراض  25كيلو جرام فأكثر، وفئة الطائرات التجارية التي تزن أقل من  25تزن التي 

كيلو جرام فيحظر تسييرها  25كيلو جرام، أما الدرون الترفيهية والشخصيَّة التي تزيد كتلتها عن  25الترفيهية التي تقل كتلتها عن 

، واستثنت اللوائح من لزوم التسجيل واستصدار (2)إذن خاصٍّ من رئيس الهيئة العامة للطيرانفي المملكة إال بالحصول على 

جرام، بشرط أالَّ يتّم تسييرها مع غيرها  250التصريح تلك الطائرات الترفيهية المسيرة في الفضاء الخارجي التي تقل كتلتها عن 

، وإال   .(3)استلزم األمر استصدار تصريح من الهيئة بخصوص ذلكمن منظوماٍت جوية صغيرة في صورة تشكيٍل جماعيٍّ

 في المملكة:        بدون طيارنطاق تسيير الطائرات 

ِرف وتَُسي ِطر عليها  وأما عن نطاق التسيير: فقد أوجبت اللوائح عدم تشغييل الطائرات الترفيهية بدون طيار إال في مواقع تُش 

ح لها من قبل الهيئة، وحظرت الالئحة على األشخاص تسييرها خارج ذلك النطاق ، (4)نوادي ومنظمات طيران ترفيهية مصرَّ

يل الطائرات بدون طيار ما لم يتّم وفيما يخص تسيير الدرونز التجارية، فقد نصت الالئحة على أنه "ال يجوز أليِّ شخص تشغ

م خدمات الحركة الجوية المعتمد من قبل  تحديد مناطق العمليات، وتكون داخل المناطق المصرح بها للعمليات التي يحددها مقدِّ

ل ومعلومات اال(5)الهيئة" تصال ، ويتم ذلك بعد تقديم طلٍب للهيئة بالحصول على تصريح تشغيل للدرون يحتوي على اسم المشغِّ

به، ونوع الدرون المطلوب استصدار التصريح لها وخصائصها الفنية، ونسخة من شهادة التسجيل، وشهادة الصالحية للطيران، 

وشهادة الطيارة عن بعد، ووصٍف شامٍل للعملية المقصودة، من حيث نوع العملية والغرض منها، وتاريخ الرحلة، ومدتها، وخط 

هة، والطريق الذي يجب اتباعه، وسرعات التشغيل وغيرها من العناصر الفنية األخرى، وبيان الرحلة، ونقطة المغادرة والوج

ة بالحمولة على الطائرة، وإثبات يدلُّ على كفاية التأمين لتغطية األضرار المحتملة، وتأكيد االمتثال لمعايير األمن في المملكة العربي

، كما ألزمت اللوائح بضرورة تسجيل تلك المعلومات المتعلقة بجميع الرحالت (6)السعودية أثناء التسيير ... الخ تلك االشتراطات

التي قامت بها الطائرة المسيرة في سجالٍت خاصة يجب أن تحتوي على المعلومات الخاصة بكلِّ رحلة، من حيث التاريخ والوقت 

قت الرحلة، ونوع العملية، وقواعد الطيران المعمول واسم الطيار في القيادة، وطاقم الرحلة، ومناطق اإلقالع والهبوط، وإجمالي و

بها، واالنحرافات المحتملة... الخ، وضرورة االحتفاظ بهذه السجالت لمدة ثالث سنوات متتالية، بحيث تكون جاهزة للتفتيش عند 

 .(7)الطلب

 

 

                                        
(1) )GACAR Part 48.13(.  

(2) )GACAR Part 101.85, Operating Limitations).  

(3) (GACAR Part 101.83).  

(4) (GACAR Part 101.83). 

(5) (GACAR Part 101.92, Unmanned aircraft systems, Areas of operation).  

(6) (GACAR Part 101.95, Application.)   

(7) (GACAR Part 107.57).   
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 بدون طيارإجراءات السالمة وقواعد تشغيل الطائرات : المطلب الثالث

جاءت الشريعةُ اإلسالميةُ لتحقيق المصالح ودرء المفاسد عن العباد والبالد، ومن آَكِد المصالح التي تكفَّلت الشريعةُ اإلسالميةُ 

بحفظها وحمايتها، تلك الضرورياُت الخمُس التي يقوم عليها صالُح الدنيا والدين، وبفقدها تختلُّ الحياةُ وتضطرب الموازين، وهي 

لنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد اتفقت األمةُ على أن الشريعةَ قد ُوِضَعت للمحافظة على هذه الضروريات حفظ الدين، وا

هـ(: "مقصوُد الشرِع من الخلِق خمسةٌ: وهو أن يحفظَ عليهم دينَهم، ونفَسهم، 505)ت  -رحمه هللا -، قال اإلمام الغزالي(1)الخمس

ُت هذه األصوَل فهو مفسدةٌ ودفعهُا  وعقلَهم، ونسلَهم، ومالهَم، فكلُّ ما يتضمن حفظَ هذه األصول الخمسة فهو مصلحةٌ، وكلُّ ما يُفَوِّ

اِبهم مسؤوليةَ تحقيِق هذه المقاصِد والمحافظِة عليها، حتى قال (2)مصلحةٌ" ، وقد أناطت الشريعةُ اإلسالميةُ بوالِة األموِر ونوَّ

ف اإلماِم عل-رحمهم هللا -الفقهاءُ  ، فكلُّ ما يحقُِّق مصلحةَ العامِة وجَب على وليِّ األمِر فعلُه (3)ى الرعيِة منوطٌ بالمصلحة": "تصرُّ

 .والقياُم به

لمملكة مجموعةً من ااتخذ المنظُِّم في  ،وبناًء على ذلك ووفقًا للقواعد الشرعية اآلمرة بإزالة الضرر ودفِعه قدر اإلمكان

ار التي قد تنشأ من رة في أجواء المملكة؛ حمايةً لألرواح، وحفظًا للمتلكات من األضرالضوابط المتعلقة بتسيير الطائرات المسي

 التسيير العشوائي لها، وذلك على النحو التالي:

: فيما يتعلق بحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، حظرت األنظمة واللوائح تسيير الطائرات المسيرة بأي طريقٍة من شأنها أوال

األشخاص أو ممتلكاتهم، كتحميلها بحمولٍة تسمُح بإسقاِط جسٍم منها على نحٍو يؤدِّي إلى خطٍر على األشخاص أن تخلق خطًرا على 

، أو تشغيلها فوق إنساٍن بصورٍة مباشرٍة (5) ، أو تشغيل المنظومة الجوية بطريقة متهورة تسمح بتعريضهم للخطر(4) وممتلكاتهم

 .(6) سقوط الطائرة، ما لم يكن ذلك اإلنسان داخل مركبٍة ثابتة أو تحت هيكل مغطىال تسمح بتوفير الحماية المعقولة عند 

وبالجملة فإنه من المتعيَّن وفقا لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة تشغيل الطائرات المسيرة بطريقٍة تقلل من المخاطر 

 .(7) األخرىالتي من الممكن أن يتعرض لها األشخاص أو الممتلكات أو الطائرات 

لي الطائرات تحميلها بأية موادٍّ خطرة يمكن أن تشكل خطًرا على الصحة أو السالمة  كما حظرت األنظمة واللوائح على مشغِّ

، وقد ألزمت الالئحة جميَع مشغلي الطائرات (8) أو الممتلكات أو البيئة، إالَّ بعد الحصول على تصريح من الهيئة بخصوص ذلك

لي الطائرات المأهولةالمسيِّرة بهذا األ  .  (9) مر كغيرهم من مشغِّ

العتداء على حقِّ : فيما يتعلق بالتجسس وانتهاك الخصوصية، فإنه وفقًا لما أقرته الشريعة اإلسالمية من عدم جواز اثانيا

 [، 12﴾ ]الحجرات:تََجسَُّسوا   َواَل : ﴿-عالىت -اإلنسان في خصوصيته، وتحريم التجسس بشتى صوره، كما دلَّ عليه قول هللا

 

                                        
 (.31، ص 1، ج 1997( )الشاطبي، 1)

 (. 174، ص 1993( )الغزالي، 2)

 (. 121، ص 1990( )السيوطي، 3)

(4) )GACAR Part 101.5, Hazardous Operations).  

)5) (GACAR Part 107.27, Hazardous operation).    

(6)( GACAR Part 107.47, Operation over human beings)  

(7) (GACAR Part 101.97, Operating Rules).  

 (. 26، لوائح الطيران المدني، الجزء األول، ص 12( )نظام الطيران المدني، مادة 8)

(9) (GACAR Part 107.43, Carriage of Dangerous Goods).  
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"إياكم والظن؛ فإن الظنَّ أكذُب الحديث، والتحسَُّسوا وال تجسَُّسوا، وال تحاسُدوا، وال تدابروا، : -صلى هللا عليه وسلم -وقول النبي

صورٍة فقد حظرت األنظمةُ على مسيِِّري هذه المنظومات الجوية استخدامها بأي  -(1)وال تباَغُضوا، وكونوا عباد هللا إخواناً"

( من نظام الطيران المدني 13تسمح بانتهاك الحياة الخاصة لألفراد، أو التجسس على المنشآت الخاصة أو العامة؛ فنصت المادة )

على أنه "ال يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائراٍت مجهزٍة بآالِت التصوير أو المسح الجوي، أو استعمال هذه اآلالت، إال 

ُدها في هذا الشأن"، كما حظرت الالئحةُ تسييَر الطائرات المسيَّرة فوق األفراد أو فوق  بتصريٍح من الهيئة، وفقًا للشروط التي تحدِّ

، وذلك مخافة اإلضرار (2)منازلهم وممتلكاتهم الخاصة إال بعد الحصول على إذٍن خاصٍّ من هؤالء األشخاص وأصحاب الممتلكات

( من نظام الطيران المدني لهيئة الطيران المدني الحقَّ في 90والهم، كما أعطت المادة )بهم أو االطِّالع على عوراتهم وكشف أح

في حظِر أو تقييِد الطيران فوق مناطَق معينٍة في إقليم المملكة ألسباٍب أمنيَّة، ولمتطلباِت المصلحة العامة، وحظرت الهيئةُ على 

ل إذٌن من السلطة المستخِدَمة أو المسيطرة على المنطقة مسيِِّري الدرونز التحليق فوق تلك المناطق، ما لم يكن  .(3) لدى المشغِّ

 -: ولتجنب حوادث االصطدام بطائرات الركاب وتعطيل حركة الطيران في المطارات وما يسببه ذلك من أضراٍر ماديَّةثالثا

و تسييرها بأية صورة تتعارض مع حظرت الالئحة تسيير الدرونز بقرب المطارات والمجاالت الجوية المخصصة للمطارات، أ

قواعد المرور في المطارات، ومهابط الطائرات المروحية، وقواعد الطائرات المائية، وألزمت األنظمة جميع الطائرات المسيرة 

ا، وأوجبت عدم المرور من فوقها أو من تحتها أو من أمامها أو  بمنح حق المرور لجميع الطائرات والمركبات المحمولة جّوً

، كما أوجبت اللوائح تسيير الطائرات المسيَّرة أثناء النهار فقط؛ بحيث (4)القتراب منها بصورة تؤدي إلى خطر االصطدام بهاا

تكون الطائرة المسيَّرة مرئيةً للطيار في جميع الرحلة؛ ليتمكن من تحديد موقعها، وارتفاعها، واتجاه الرحلة، ومراقبة المجال 

، أما التسيير أثناء الليل فهو (5)لتأكد من كون الطائرة ال تعرض حياةَ أو ممتلكاِت أيِّ شخص للخطرالجوي للحركة الجوية، وا

، ما لم تكن (6)التشغيل في فترات الشفق -أيضا -محظوٌر تماًما بمقتضى اللوائح لجميع أنواع الدرونز المدنيَّة، كما حظرت الالئحة 

 .   (7)أميال قانونية على األقل 3لتصادم مرئيةً لمدة الطائرة المسيرة قد أضاءت إضاءةً مضادةً ل

 

 المسؤولية الناشئة عن تسيير الطائرات المدنيَّة غير الماهولة : السادسالمبحث 

ال بدَّ من  كان -حتى يكون التشريُع والتنظيُم مطاًعا ومهابًا من قبل الناس، وحتى ال تفقَد األحكاُم والنظُم صفتَها اإللزامية

إحاطتها بجملٍة من العقوباِت والمؤيِّداِت الزاجرة عن المخالفة، والضامنِة لحصول الطاعِة وتحقِق االلتزام، وهذا مسلٌك واضٌح 

 ؛ إذ الشريعةُ ال تخلو في جملتها عن جوابر وزواجر، (8)درجت عليه الشريعةُ اإلسالمية في تشريعها لألحكام

                                        
حديث أبي هريرة، كتاب: األدب/ باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ومسلم في صحيحه، كتاب: اآلداب/ أخرجه البخاري في صحيحه من (( 1)

 . )باب: النهي عن الظن والتجسس والتنافس

(2) (GACAR Part 101.85, Operating Limitations).  

(3) (GACAR Part 107.53, Operation in prohibited or restricted areas).   

(4) (GACAR Part 107.45,49,51, Operation near aircraft; right-of-way rules, Operation in certain airspace, 

Operation in the vicinity of airports). 

(5) (GACAR Part 107.37, Visual line of sight aircraft operation).   

دقيقة من شروق الشمس الرسمي، وتنتهي عند  30( هي فترة زمنية تبدأ قبل GACAR Part 107.35( فترة الشفق المحددة في الالئحة )6)

 شروق الشمس الرسمي، وفترة زمنية تبدأ عند غروب الشمس الرسمي، وتنتهي بعد غروب الشمس الرسمي بثالثين دقيقة. 

(7) (GACAR Part 107.35, Daylight operation).  

 ها(. وما بعد 663، ص 2004( )الزرقا، 8)
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ته أما الجوابر فقد شرعت لجب ر ما فات من مصالح؛ كتحميل اإلنساِن مسؤوليةَ ضماِن ما أتلفه من ممتلكاِت الغير؛ جبًرا لما فوَّ

، (1)عليهم من مصالح ومنافع، وأما الزواجر فقد شرعت لدرء المفاسد؛ ومن ثمَّ استوجب الجاني العقوبةَ بقدر ما ارتكبه من مفسدة

من زواجر الحدوِد ما يردُع به  -تعالى -هـ(: "جعل هللاُ 450)ت  -رحمه هللا -اإلمام الماورديوال يستقيُم حاُل الناِس إال بذلك، قال 

ذا الجهالة؛ حذًرا من ألِم العقوبة، وخيفةً من نكاِل الفضيحة؛ ليكون ما حظر من محارِمه ممنوًعا، وما أمر به من فروِضه متبوًعا، 

هذا المنوال سارت األنظمةُ والقوانيُن في جميع البلدان؛ حيث َرتَّبَت جميُعها على  ، وعلى(2)فتكون المصلحةُ أعّم، والتكليُف أتمَّ"

، أو يصيب  األشخاِص مسؤوليةً قانونيةً أو نظاميةً تتولَّد عن األعمال غير المشروعة، ومن ثمَّ إحداث ضرٍر يصيب المجتمَع ككلِّ

فإن المسؤوليةَ النظاميةَ إذا تولَّدت من عمٍل غير مشروٍع من  الفرَد خاصة، وبحسب اصطالح القانونيين والفقهاء المعاصرين،

 -شأنه أن يضرَّ بالمجتمِع بأكمله، فإنها تسمَّى بـ: "المسؤولية الجنائية أو الجزائية"، أما إن تولَّدت من اإلضرار بالفرد خاصة

، وقد يترتب على العمل (3)المدنيَّة التقِصيريَّة" فإنها تسمى بـ: "المسؤوليَّة -كإتالف ممتلكاته أو إزهاق روحه أو إتالف أعضائه

 ، على النحو الذي سنوضحه في المطالب التالية. (4)الواحد المسؤوليتان مًعا، وقد يترتب عليه مسؤوليةٌ منهما دون األخرى

 

 بالمخالفة للنظام غير المأهولةالمسؤولية الجزائية الناشئة عن تسيير الطائرات : المطلب األول

هي ما تنشأ من اإلخالل بأوامر ونواٍه منصوٍص عليها في األنظمة، من شأن  -كما سبق وأن أشرنا - ؤولية الجزائيةالمس

 :(5)اإلخالل بها أن يحدث ضرًرا بالمجتمع، ويترتب على هذه المسؤولية عند القانونيين عدةُ أحكاٍم، منها

: أن جزاءها هو "العقوبة"، والعقوبات دائًما ما تكون في األنظمة والقوانين منصوصةً؛ إذ ال عقوبة إال بجريمة، وال أوال

؛ تأسيًسا على المبدإ الشرعي والقاعدة الفقهية )ال جزاء إال بعد اإلنذار( أو )ال تكليف إال بعد ورود النص( ؛ (6)جريمةَ إال بنصٍّ

ِبيَن َحتَّٰى نَۡبَعَث َرُسواًل ﴿  :-تعالى -وعمال بقول هللا ت األنظمةُ في المملكة على 15﴾ ]اإلسراء: َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ [، ومن أجل ذلك نصَّ

لوا الطائراِت المسيَّرة على النحو الذي سنبينه.  كثيٍر من العقوبات التي من الممكن أن يتعرَّض لها مشغِّ

قواعد التشغيل وقوع الضرِر ال وقوُعه بالفعل، فمخالفة إجراءات السالمة : يكفي في المسؤولية الجزائية احتماُل وثانيا

نعة وإجراءات يستوجب العقوبة حتى ولو لم يصاحبها ضرر؛ إذ مجرد مخالفة التدابير الما ،الخاصة بتسيير الطائرات المسيرة

 السالمة يعد جريمةً من وجهة نظر الفقه الجنائي.

ازُل في المسؤولية الجزائية؛ ألن الحقَّ فيها عاٌم للمجتمع بأكمله ال لفرٍد بخصوصه، واألصل : ال يجوز الصلُح وال التنثالثا

، والحدود من الحقوق العامة، فلم يُجز  في (7)"تعافُوا الحدوَد فيما بينكم، فما بلغنى من حدٍّ فقد َوَجب": ملسو هيلع هللا ىلصفي ذلك حديث النبي

 .(8)ها بالمال، أو إسقاطها بعد بلوغها لإلمامالشريعة اإلسالمية االعتياُض عنها أو التصالح علي

 

                                        
 (.    179، ص 1، ج1991( )ابن عبد السالم، 1)

 (. 325( )الماوردي، د.ت.، ص 2)

 (.201، ص 2012، الزحيلي، 616، ص 1، ج 1989( )السنهوري، 3)

 (. 617، ص 1، ج 1989( )السنهوري، 4)

 ( )المرجع السابق(.  5)

 (. 252، 251، ص 2012( )الزحيلي، 6)

 ( )أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الحدود/ باب: العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان( 7)

 (. 108، ص 1، ج 1968، ابن القيم، 325ص  7، ج 1994، القرافي، 55، ص 7، ج 1986( )الكاساني، 8)
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لي الطائرات المسيرة عند اإلخالل  القواعد النظامية بوفي ضوء ذلك رتَّبت األنظمةُ في المملكة مسؤوليةً جزائية على مشغِّ

ا بالط ا بجميع ائرأثناء عملية التسيير، ومما تجدر اإلشارة إليه ههنا أنه ال يوجد حتى اآلن بالمملكة نظاًما خاّصً ات المسيرة ملّمً

لطيران المدني وغيره من مسائلها وأحكامها، وأنه ما زال االحتكاُم في كثيٍر من المسائل المتعلقِة بها يستلزم الرجوَع إلى نظام ا

أن تنشأ من الممكن  األنظمة األخرى محّل الواقعة، ويمكن لنا باالستقراء أن نجمل جملةَ الجرائم والمخالفات النظامية التي من

 تسيير الدرونز المدنيَّة في النقاط اآلتية:

: تسيير الطائرات المسيَّرة في سماء المملكة قبل تسجيلها في الهيئة العامة للطيران المدني، وهي مخالفةٌ نصَّ نظام أوال

تزيد على ثالثمائة ألف لاير، الطيران المدني على أن العقوبة فيها تصل إلى الحبِس مدةً ال تزيد على ثالث سنوات، وغرامة ال 

 .(1)أو إحدى العقوبتين

ٍد على إجازِة الطيران المقررة من قبل الهيئة )الرخصة(، وتصل ثانيا : تسيير طائرة مسيَّرة دون حصول الطيَّار عن بُع 

إلى الحبس مدةً ال تزيد على ثالث سنوات، وغرامة ال تزيد على ثالثمائة ألف لاير،  -نظام الطيران المدني وفق -العقوبة في ذلك

 .(2)أو إحدى العقوبتين

: تسيير الطائرة المسيَّرة دون الحصول على الترخيص أو التصريح الخاّص بالرحلة، وتصل عقوبة ذلك إلى الحبِس ثالثا

ال تزيد على مائة ألف لاير، ويحّق للقاضي أن يجمع بين العقوبتين، وتشمل هذه العقوبة من استمرَّ مدةً ال تزيد عن سنة، وغرامة 

 .(3)في تشغييل الطائرة بعد وقِف الترخيص أو التصريح أو اإلجازة أو سحبها أو إلغائها

لعقوبتين كلُّ من لاير، أو بإحدى ا: يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات، وغرامة ال تزيد على ثالثمائة ألف رابعا

 ارتكب فعاًل من األفعال التي تعرض سالمة الطيران للخطر، وتشمل ما يلي:

 تسيير الطائرة المسيَّرة فوق المناطق المحظورة دون الحصول على إذٍن بذلك. -

 تسييرها بالقرب من المطارات ومناطق الهبوط واإلقالع بما يضر بحركة المالحة الجوية.  -

ح به من قبل الهيئة. تسي -  يرها خارج نطاق الطيران المصرَّ

 تحميلها باألسلحة والذخائر أو أية مواد أخرى تحرم األنظمةُ نقلها. -

ر أو عقار يؤدِّي إلى إضعا - ف مقدرته على تسيير الطائرة من قبل الطيار عن بعد وهو في حالة سكرأو تحت تأثير مخدِّ

 قيادة الطائرة.

عب في تلك البيانات بيانات الرحالت التي قامت بها الطائرة على النحو الذي بيناه سابقا، أو التالعدم االلتزام بتدوين  -

 المسجلة.          

فإن ذلك  -يَّرة: فيما يتعلق بانتهاك خصوصية األفراد وهتك حياتهم الخاصة بالتصوير والمراقبة عبر الطائرات المسخامسا

ريعة اإلسالمية في حفِظ كة؛ نظًرا لما تنطوي عليه هذه الجريمةُ من مخالفٍة واضحٍة لمقصد الشيَُعدُّ من الجرائم الكبرى في الممل

 األعراِض وحمايتِها من االنتهاك والتتبّع،

                                        
 (. 166( )نظام الطيران المدني السعودي، المادة 1)

 ( )المصدر السابق(. 2)

 ( 165ران المدني السعودي، المادة ( )نظام الطي3)
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وما تمثله تلك الجريمةُ من اعتداٍء صارٍخ على حقِّ اإلنسان في االحتفاظ بالخصوصية وحماية حياته الشخصية وستر عورته،  

فقد  ،(1)األساسي للحكم في المملكة يوجب على الدولة حمايةَ حقوق اإلنسان وفقًا لما أقرته الشريعة اإلسالمية وحيث إن النظام

 شدَّدت األنظمةُ العقوبةَ في تلك الجريمة، وجعلتها إحدى الجرائم المعلوماتية التي يُعاقُب فاعلُها وفقًا للعقوبات المقررة في نظام

هـ، حيث نصت المادة )الثالثة( 8/3/1428وتاريخ  17الصادر في المملكة بالمرسوم الملكي رقم م/ )مكافحة جرائم المعلوماتية(

من النظام المذكور على أنه: "يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة وبغرامة مالية ال تزيد على خمسمائة ألف لاير، أو بإحدى 

المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام  -4وماتية اآلتية...  هاتين العقوبتين، كّل شخٍص يرتكب أيًّا من الجرائم المعل

 الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها"، فعبارة النظام: "أو ما في حكمها" تشمل كلَّ انتهاٍك للحياة الخاصة بأي وسيلةٍ 

كاميرات، وتتغلَّظ العقوبةُ في حالة ما لو أعاد الجاني إنتاج من وسائل التصوير الحديثة بما فيها الطائرات المسيَّرة المزودة بال

رة، حيث تصل العقوبة حينئذ إلى السجن مدةً ال تزيد على خمس سنوات وغرامٍة ال تزيد على ثالثة  ونشر تلك المادة المصوَّ

 .(2)ماليين لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين

لُو الطائرات المسيَّرة في حال: جرائم المساس باألمن الوطني للملكة، سادسا ة ما لو أساءوا والتي قد يتورط فيها مشغِّ

مال تخريبية، استخدامها، وخالفوا المقصود من ترخيصها، كما لو ُزّودت بحموالٍت من القنابل والمتفجرات، واستخدمت في أع

ي إيذاء أيِّ شخٍص االقتصادية، أو استخدمت فأو هجماٍت إرهابية، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو 

د أمن البلد واس تقراره، فجميع ذلك من أو التسبب في موته، أو استعملت في التجسس على األماكن الحيوية في البالد على نحٍو يهدِّ

سوم الملكي رقم بالمر الجرائم اإلرهابية الكبرى التي نصَّ عليها نظام )مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله( الصادر في المملكة

دة، مع إعطاء الحّق هـ، وتتّم العقوبةُ فيها وفقًا لما هو منصوٌص عليه في هذا النظام من عقوباٍت مشدَّ 12/2/1439( بتاريخ 21)م

 للدولة في مصادرة الطائرة المستخدمة في تلك الجرائم.

 

 غير المأهولةها الطائرات المسؤولية التقصيرية الناشئة عن األضرار التي تحدث: المطلب الثاني

بسبب إخالِل الشخِص بالتزامه الشرعيِّ والقانونيِّ  -في الفقه اإلسالمي والنظامِ  -المسؤوليةُ التقصيريةُ هي مسؤوليةٌ تنشأ

بأي طريقٍة من باحتراِم أنفُِس اآلخرين وأموالهم، وعدِم اإلضرار بها  -شرًعا ونظاًما -؛ إذ كلُّ إنساٍن ملزمٌ (3)بعدم اإلضراِر بالغير

الطرق، باعتبارها واحدةً من المقاصد الكلية الكبرى التي جاءت الشريعةُ اإلسالميةُ لحمايتها والمحافظة عليها، على النحو الذي 

م عليكم دماَءكم وأموالَكفي خطبة الوداع: " -صلى هللا عليه وسلم -أكَّدته النصوُص الشرعية المتعدِّدة، كحديث النبي م إن هللا حرَّ

 -"أن رسول هللا -رضي هللا عنه -، وحديث عبادة بن الصامت(4)"وأعراَضكم كحرمِة يوِمكم هذا في شهركم هذا في بلِدكم هذا

 ،(5)قضى أالَّ ضرَر وال ِضَرار" -صلى هللا عليه وسلم

                                        
ه على أنه: "تحمي الدولة حقوق اإلنسان، 27/8/1412بتاريخ  90( من النظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم أ/26( نصت المادة )1)

 على وفق الشريعة اإلسالمية". 

 (. 6هـ، مادة 8/3/1428وتاريخ  17كي رقم م/( )نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في المملكة بالمرسوم المل2)

 (.216، ص 2012، الزحيلي، 618، ص 1، ج 1989( )السنهوري، 3)

( )أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر، كتاب: المغازي/ باب: باب حجة الوداع، ومسلم في صحيحه، كتاب: القسامة/ باب: تغليظ 4)

 تحريم الدماء واألعراض واألموال(.  

( )أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت، وابن ماجه في سننه، كتاب: أبواب األحكام/ باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، 5)

 والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب: إحياء الموات/باب: من قضى فيما بين الناس بما فيه صالحهم ودفع الضرر عنهم على االجتهاد(. 
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على أن الشخص يُعدُّ مسؤواًل عما أحدثه من ضرٍر بالغير، وسمَّوا هذه المسؤوليةَ التقصيريةَ  -رحمهم هللا -ومن ثمَّ اتفق الفقهاء 

، وشغلوا ذمةَ المتلِِف بضمان المتلَفَاِت وتعويِض اآلخرين عما أصابهم من ضرٍر بتعدٍّ منه أو تقصير؛ جريا (1)باسم "الضمان"

، ووردت في الشريعِة اإلسالمية نصوٌص كثيرةٌ خاصةٌ (2)فقهية الكبرى المتفق عليها في ذلك من أن "الضرر يُزال"على القاعدة ال

أنه قال: "أَه َدت  بعُض  -رضي هللا عنه -في لزوم ضماِن المتلَفات على المتلِِف، فضاًل عن تلك النصوص العامة، كحديث أنس

نبي صلى هللا عليه وسلم طعاًما في قصعة، فضربت عائشةُ القصعةَ بيدها، فألقت ما فيها، أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم إلى ال

صلى هللا عليه  -عن النبي -رضي هللا عنه -، وحديث النعمان بن بشير(3)فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: طعاٌم بطعاٍم، وإناٌء بإناٍء"

، (4) المسلمين، أو في سوٍق من أسواقهم، فأوطأت بيٍد أو رجٍل، فهو ضامٌن"أنه قال: "َمن  أوقف دابةً في سبيٍل من ُسبُلِ  -وسلم

كما في حديث عائشة رضي هللا  -والحديثان يدالن على أن ضمان المتلَفَات ال يقتصر فقط على ما لو باشر اإلنساُن بنفِسه اإلتالفَ 

ر في حراستها، بل يشمل اإلتالَف الناشىَء من األشياِء التي يملكها اإلنساُن إعنه كما دلَّ عليه حديُث النعمان بن بشير  -ن هو قصَّ

، وهذا ما عرف عند القانونيين باسم "مسؤولية حارس األشياء"، وهي مسؤوليةٌ تنشأ على أساس الخطإ المفترِض -رضي هللا عنه

 -ار بالغير؛ عمال بحديث النبي؛ ألن صاحَب الشيء من المفترِض أن يقوم بحراسته وصيانته عن اإلضر(5)من حارس هذه األشياء

: "إذا مرَّ أحُدُكم في مساجِدنا أو في سوقِنا، ومعه نبٌل، فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبِض  بكفِّه؛ أن يصيب -صلى هللا عليه وسلم

له في حراسته، ، فالحديث يدّل على ثبوت المسؤولية على حارس الشيء إن ثبت تقصيره وإهما(6)أحًدا من المسلمين منها شيٌء"

لُها عن الضرر ال أُل مالُكها ومشغِّ يه، والطائرات المسيَّرةُ شيٌء من األشياء وآلةٌ من اآلالت التي يُس  واقع ومن باب أولى إن ثبت تعدِّ

يه، حيث يُل زم ف ي جميع على الغير بسبب إهمالِه أو تقصيره أثناء تسييرها، ومن باب أولى مسؤوليته عن الضرر الواقع بسبب تعدِّ

تلك الحاالت بضمان ما أتلفه وتعويض الغير عن الضرر، ما لم يثبت أن الضرر قد وقع بسبٍب أجنبيٍّ ال يدَّ له فيه أو وقع بسبب 

  .(7)خطإ الشخص المضرور

َل الطائرة المسيَّرة المسؤوليةَ عن األضرار التي تحدثها اء تسييرها الطائرة أثن وفي ضوء ذلك حمَّل النظاُم في المملكة مشغِّ

ة يه، سواء وقع ذلك الضرُر على طائرٍة مأهولٍة في الجو، أو وقع على األشخاص المارَّ والممتلكات على سطح  بسبب إهماله أو تعدِّ

ها، فنصت الالئحةُ األرض أو في البحر، أو وقع بسبب تعطيل حركة المرور الجوية بسبب تسيير الطائرة في غير النطاق المحدَّد ل

الطائرة بدون طيار  طيَّار عن بُعٍد هو المسؤول المباشر عن تشغيل الطائرة بدون طيار، كما أنه يجب عليه أن يضمن أنعلى أن ال

قدان السيطرة لن تشكل أيَّ خطٍر ال داعي له على األشخاص اآلخرين، أو الطائرات األخرى، أو الممتلكات األخرى في حالة ف

 ي المملكة، فأن تشغيل الطائرات بدون طيار يتوافق مع جميع اللوائح المعمول بها  على الطائرة، كما يجب عليه التأكد من

                                        
 (. 7، ص 2000( )الخفيف، 1)

 (.  84،83، ص 1990( )السيوطي، 2)

 ( )أخرجه الترمذي في سننه، أبواب األحكام عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم/باب: باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء، ما يحكم له من مال3)

 الكاسر؟، وقال: حسن صحيح(. 

، وأخرجه البيهقي في السنن 3/179( 285كتاب: الحدود والديات ح رقم )( )أخرجه الدارقطني في سننه من حديث النعمان بن بشير في 4)

 ( وقال: "رواه أبو جزء والسري بن إسماعيل... وكالهما ضعيف"(.  3509ح رقم ) 437، 7/436الصغرى 

 (. 221، ص 2012( )الزحيلي، 5)

ول النبي صلى هللا عليه وسلم: من حمل علينا السالح فليس ( )أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى األشعري، كتاب: الفتن/باب: ق6)

 منا، وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة واآلداب/ باب: أمر من مر بسالح في مسجد أو سوق(. 

 وما بعدها(. 677، ص 1، ج 1989( )السنهوري، 7)
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، كما نصت الالئحة (1)كما أنه يجب أن يتمتع بالقدرة على توجيه الطائراة بدون طيار؛ لضمان االمتثال لألحكام المطبقَّة في النظام

تكن في حالة تسمح بتشغيلها بأماٍن قبل كل رحلة، كما يجب على  على أنه: "ال يجوز أليِّ شخٍص تشغيل طائرة بدون طيار، ما لم

الطيار المسؤول عن بُعد التحقق من نظام الطائرات بدون طيار لتحديد ما إذا كانت في حالة تسمح بالتشغيل اآلمن، كما ال يجوز 

الطائرات الصغيرة بدون طيار لم  له أن يواصل تحليق الطائرة الصغيرة بدون طيار عندما يعرف أو لديه سبب ليعرف أن نظام

( من نظام الطيران المدني التعويض عن األضرار الواقعة على 141، كما أوجبت المادة )(2)يعد في حالٍة تسمح بتشغيله بأمان"

الغير بسبب الطائرة، فنصت على أنه: "لكلِّ من أصيب بضرٍر على سطح األرض في إقليم المملكة الحقُّ في الحصول على 

ل الطائرة، بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرةً من الطائرة وهي في حالة طيران، أو من شخٍص أو شيٍء تعوي ٍض من مشغِّ

سقط منها، ويعدُّ الضرر الواقع على السفينة أو الطائرة المسجلة في المملكة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في إقليم المملكة"، 

ل الطائرة هو المسؤوُل عن دفع التعويض المشار إليه، سواء أكان يستعمل ( من النظام ذا142ونصت المادة ) ته على أن مشغِّ

الطائرةَ بنفسه، أو بواسطة تابعيه ووكالئه أثناء ممارستهم لوظائفهم حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم، ويشمل 

ٍل من األشخاص الطبيعين أو المعنويين، ويعمل  ذلك الطائرات المسيَّرة لألغراض التجارية في حالة ما لو كانت مملوكةً لمشغِّ

ل الطائرة بالتزاماته حال إلزاِمه بالتعويض، نصت المادة ) ( من نظام الطيران 10عليها طيارون موظفون لديه، ولضمان وفاء مشغِّ

لصالح الغير على سطح األرض، ولتغطية  المدني على عدم جواز تسيير طائرٍة تعمل في إقليم المملكة إال بعد أن يتمَّ التأمينُ 

 -من أجل الحصول على ترخيٍص لتشغيل الطائرة المسيرة -األضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران، حتى أوجبت الالئحةُ 

لضمان إيفاء  ، وذلك(3)التقدَم للهيئة بمجموعٍة من المتطلَّبات، منها إثباٌت معتمٌد يدل على كفاية التأمين لتغطية األضرار الناشئة

ل بالتزاماته حال حدوث الضرر.    المشغِّ

 الخاتمة:

 نؤكد على مجموعة من النتائج الهامة، وهي:نريد أن الدراسة  هذهفي ختام و

ن لم تتّم الرقابة إقد تكون مصدًرا للجريمة واإلرهاب،  ،السيما المنظومات الجوية الصغيرة منها : الطائرات المسيَّرةأوال

 الجيدة عليها من قبل الدولة.

ا وفق إجراءات : قد تتسبب الطائرات المسيرة في كثيٍر من الحوادث في الجو أو على سطح األرض، إن لم يتّم تشغيلهثانيا

 السالمة وقواعد التشغيل المنصوص عليها في األنظمة واللوائح.

روعة التي من الممكن اتخذت المملكة خطواتٍ جادةً للحّد من االنتشار العشوائي للطائرات المسيرة، واألفعال غير المش: ثالثا

 أن ترتكب أثناء تسييرها.

لين للطائرات المسيرة وفقا للشريعة اإلسالمية واألنظرابعا مة مسؤوليةٌ جزائية : تتولَّد على األشخاص المالكين أو المشغِّ

 إن هم خالفوا شروط التشغيل اآلمن. ومدنيَّة

في المملكة جملةً  : وفقا للمبدأ الشرعي المتفق عليه من أنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص، حدَّدت األنظمة واللوائحخامسا

 من العقوبات المنصوصة في الجرائم والمخالفات التي تتعلق بتسيير الدرونز.

                                        
(1) (GACAR Part 107.23, Remote pilot in command(. 

(2) (GACAR Part 107.19, Condition for safe operation).  

)3) (GACAR Part 101.95, Application).  
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لطائرات المسيرة، يبيِّن أحكامها واألمور المتصلة بها، وما زال االحتكام يجري : ال يوجد بالمملكة نظاٌم خاصُّ باسادسا

وفق المعمول به في نظام الطيران المدني، ولوائح الطيران الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني، وغير ذلك من األنظمة األخرى 

 محّل الواقعة المثارة. 

دى الحاجة إلى جمع شتات المسائل واألحكام المتعلقة بالطائرات المسيرة في نظام كما أننا نؤكد في ختام تلك الدراسة على م

لة لعمليات تشغيلها، وآلية الرقابة عليها واختبارها؛ ويوضح الجوانب المتعلقة بتصنيعها واالتجار  ، يبين اإلجراءات المفصَّ خاصٍّ

لمخالفات الخاصة بها وما يجب فيها من عقوبات... الخ تلك فيها، وضوابط االستيراد والتصدير الخاصة بها، وجملة الجرائم وا

 القضايا التي تستلزم حتى اآلن الرجوع إلى أنظمة متعددة.

 شكر:

الشكر إلى عمادة البحث العلمي بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية على دعمها لتلك بنتوجه  ختام الدراسةفي 

 .RG-20017قم ر ة،البحثيالمجموعات الدراسة ضمن مشروع 
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 (لمقرر الثقافة اإلسالمية إضافتها مواضيع مقترح) الثقافة اإلسالمية وقضايا العصر

Islamic Culture and Contemporary Issues (Topics Proposed to be added to the Islamic 

Culture Course) 

 هللا خديجة حمادي العبد الدكتورة/

 ، دولة قطرالمجتمعكلية ، أستاذ مشارك في قسم العلوم اإلنسانية 

Email: Khadega.Alabdullah@ccq.edu.qa 

 

 الملخص:

 ممية،لمقرر الثقافة اإلس اضافتها لمواضويع المقتر لعرض الثقافة اإلسوممية وقاوا ا الع،ور، وفي   موضوو  الحث  وو      

نتحا  للح لفت اال تااول. أوم األمور المعاصور  المسوتثة ة التي  اداد ثأ يروا علح ايا  اإلنسا ب خملها التعر فبثي   تم من 

أومية أ  ثشووما الثقافة اإلسووممية كا ما وو  ة ة مسووتثةد متجةد، فيتم ثعر ف  للطمم، و تم بيا  الاااية اإل جابية في ، وبيا  

 ،ير  فيعي ما اول  و عطي  الثكم الشرعي المااسب ل .  الاااية التي ثخالف شر  هللا؛ ليكو  الطالب علح ب

 لة)العم االلكترونية:المواضووووويع  - اآلثي: أذكر التي  مكن اضوووووافتها لمقرر الثقافة اإلسوووووممية، والقاوووووا ا ومن وذ  المسوووووا ا

  ثة: نظر ةالثةر ات العلمية الاظ - األوبئة والمسووووووتجةات الطحية. - االلكترونية(. الجرا م-االلكترونية المعاممت-االلكترونية 

 مة:العاالقاوووووا ا  - مواكحة الع،ووووور في الماد  المعجمية. -العظيم(.  )االنفجاربة  الكو   نظر ة-( واالرثقا  الاشووووو )التطور 

 التامية الحشر ة. -الاسو ة.  –العا،ر ة 

نظر ة بة   ،نظر ة التطور ،األوبئة ،كترونيةالجرا م االل ،المعاممت االلكترونية ،العملة االلكترونية :الكلمات المفتاحية

التامية الحشر ة. ،الاسو ة ،العا،ر ة ،الكو   
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Islamic Culture and Contemporary Issues (Topics Proposed to be added to the Islamic 

Culture Course) 

 

Abstract: 

      The subject of the research is proposed topics for the Islamic Culture Curriculum, in which 

we define the most important contemporary things that have strong impact on human lives, we 

tried to draw attention to the importance of having strong Islamic Culture Curriculum that 

brings everything new, and explain it for the students.   

Some of these issues are -  Electronic topics (electronic currency - electronic transactions - 

cybercrime) -  Epidemics and medical developments. -  Modern Scientific Theories: Evolution 

Theory (Evolution and Advancement) - The Theory of the Beginning of the Universe (The Big 

Bang Theory)  - Keeping up with the times in lexical material. - In general issues: racism - 

feminism  -  Human development 

Keywords: Electronic currency, electronic transactions, cybercrime, epidemics, theory of 

evolution, the theory of the beginning of the universe, racism, feminism, human development 

 

 مقدمة:

الثمة هلل الذي خلق فسوى والذي قةر فهةى، والذي أعطح اإلنسا  العقا والتفكير والعلم والاهح، ففال  بالعلم علح المم كة،  

 وال،م  والسمم علح مثمة الاحي األمي، وعلح آل  وصثح  وسلم.

 ة، و وثكحر كا  وم باستمرار، فكلما  ا   وم  ةوبعة فإ  الثيا  ثتطور وال ثقف  امة   ابتة عاة اة ال ثتجاوز ، والمعارف ثام

فهااك فكر   ة ة  وأمور مستثة ة، فكا  ال بة للمسلم من التسلح بالمعارف المتجةد  التي ثؤول  ليكو  شامة بين الااس، و كو  

 محةعاً في الثيا ، و كو  مااراً  هتةي الااس بةعوث  في الظلمات.

 ية،مقرر الثقافة اإلسالماألمور المعاصرة المستحدثة التي يجب أن يتم تدريسها في م وفي وذا الحث  ساثاول التعر ف بأو

  وبيا  صوابها وبيا  عواروا وبيا  ما وو اسن ماها وما وو قحيح.
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  المقرر، وضروربما  تااسب مع أومية وذ   تطوير محتوى مناهج الثقافة اإلسالمية،من كون  خطو  في  أهمية البحثوثأثي 

 للتطور والتقةم الثاصا في شتح مجاالت الثيا .  مواكحت

 والهدف من البحث يمكن إيجازه في أمور:  

لعاد  ثأويا الطالب ل مانياً وسلوكياً، لموا هة التثة ات المعاصر  واألفكار المتجةد  علح السااة الثاضر ، مع الثفاظ    -1

 علح شخ،يت  اإلسممية المتميا .

بتاو ة  بالمثتوى الثقافي المااسب الذي  مكا  من مواكحة المستجةات و المتغيرات، وما  عترض  من  ثأويا الطالب فكر اً  -2 

 أفكار مطرواة علح أرض الواقع الثالي.

 باا  الشخ،ية اإلسممية المحةعة الواعية المثقفة.  -3

 فقة شملت علح مقةمة ومحثثين وخاثمة.  خطة البحثوأما عن 

 ية الحث ، والغا ة والهةف ما .ذكرت فيها أوم المقدمة:

 خ،،ت  للثة   عن كمال الشر ، وأن   عالج المسا ا المتجةد  المستثة ة. تمهيد:

 الوسا ا واألساليب، في  عرض مو ا للوسا ا واألساليب لتثقيق غا ة الحث  والهةف ما . :األولالمبحث 

 و شما علح المطالب اآلثية: مية،اإلسم: مواضيع مقتراة لماد  الثقافة المبحث الثاني          

 : المواضيع االلكترونية. المطلب األول      

 .(األاكام الشرعية المتعلقة بها - الثة  االقت،ادفي  دوروا-أنواعها  –خ،ا ،ها  –)ثعر فها  أوالً ـ العملة االلكترونية:      

 ـ االاكام المتعلقة فيها. ثعر فها ـ انواعها   ثانياً ـ المعامالت االلكترونية:         

 ثعر فها ـ أنواعها ـ التشر عات الااظمة لها. ثالثاً ـ  الجرائم االلكترونية:         

 األوبئة والمستجةات الطحية. :الثانيالمطلب    

 الاظر ات العلمية الثة ثة :الثالثالمطلب    

 نظر ة التطور) الاشو  و االرثقا (. - أوالً         

 نظر ة بة  الكو  ) االنفجار العظيم( ـ ثعر فها ـ أ روا علح الخمف بين اإل ما  والكفر. - انياً ث        

 أومية التعر ف بالاظر ات العلمية المعاصر . -ثالثاً         

 الع،ر في الماد  المعجمية. : مواكحةالرابعالمطلب   

 : في القاا ا العامة المطلب الخامس  
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 ة: ثعر فها ـ أنواعها ـ معالجة اإلسمم لها.ـ العا،ر أوالً       

 ـ الاسو ة: ثعر فها ـ أشكالها ـ نظر  اإلسمم للاسو ة. ثانياً       

 مشاكا م،طلح التامية الحشر ة. ثعر فها،: التامية الحشر ة، المطلب السادس   

 الخاتمة . 

 .ثبت بأسماء المراجع 

 

 تمهيد:  

ُت ياْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِد اَُكْم َوأَْثَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِتي َوَرضِ غير ناقص، فقة قال هللا ثعالح: } ال ر ب أ  الشر  اإلسممي  ا  كاممً 

ْسَمَم ِد اًا  (1) {.لَُكُم اإْلِ

 ومن كمال الشر  أن  في المسا ا المتجةد  التي لم  اص عليها الشر  طلب أ  نر ع للح أوا الذكر ليستاحطوا من الكتام

ُسوِل َوإِلَى أُولِي اأْلَْمِر ِمْنهُْم لََعلَِمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبِطُونَهُ } والساة الثكم الشرعي في وذا األمر المتجةد الطارئ، وهُ إِلَى الرَّ َولَْو َردُّ

 (2){ ِمْنهُمْ 

بالذات ا   كونوا ملّمين بهذ  المعالم ولما كا  أولو الاهح وأوا الذكر وم المخت،ين بهذا االستاحاط، لذلك كا  لااماً علح وؤال  

المتجةد ، مطلعين علح واقعها، عارفين بها غير  اولين بمامونها، وذلك اتح  تساح لهم لعطا  الثكم الشرعي علح الو   

 ال،ثيح.

ثاع  بعين العاا ة، و وأمام وذا التطور الها ا في الثيا ، والتقةم المتسار  في الواقع كا  لااماً علح الكليات أ  ثأخذ وذا األمر

 في سلم اولو اثها، فم ثهمل  وال ثهّمش ، با ثحتكر الوسا ا واألساليب لوضع الطالب في  ّو المعرفة لكا  ة ة مستثةد معاصر.

 (والمنهجيات)الخطط  والوسائل: األول: األساليبالمبحث 

 وااك عة  أساليب مقتراة أل ا ثثقيق ما سحق، ماها:

ماد  الثقافة باستمرار، والسعي إلغاا   بأاةد مستجةات العلوم والمعرفة، بثي   طلع الطالب علح آخر  ثجة ة مثتوى أوالًـ

 .والمستجة ثطورات فرو  العلوم المستثة ة 

                                                           
 [3( ]الما ة : 1)

 [33]الاسا : ( 2)
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 عا المثتوى الثقافي أكثر ايو ة، وقر حاً من الاااية العملية، ومعالجاً للواقع المو ود، وليس مجرد معلومات ذواية  ثانياًـ 

فظ  م للاسيا  بعة ثقة م االمتثا ، لذلك  جب ربط المثتوى الثقافي مع التخ،،ات العلمية المختلفة كالطب، و الهاةسة، للث

 والفاو ، واالقت،اد...لاما  خر جين أكفا  بمختلف التخ،،ات. 

 3)ات األمورمياً  قةر ب  مثة صياغة قواعة  قافية عامة  ستطيع الطالب ثطحيقها في اياث ، ث،لح أل  ثكو  مقياساً عل الثاً. 

)مثم: قاعة  للتمييا بين الثاار  والمةنية،أي ما  جوز اخذ  من اآلخر ن وما ال  جوز( وقاعة  للتفر ق بين الثقافة والعلم، (

مً: األصا ثوقواعة لكيفية التعاما مع الاظر ات العلمية، وقواعة لاظر  اإلسمم للطب، وقواعة للوسا ا الثة ثة، فيمكن أ   قال م

وغيروا من القواعة العامة التي ث،اغ لتعين الطالب علح  الضرورة،، واألصا في نقا األعاا  اإلباحةفي التقاية والتكالو يا 

 التفكير وثقة ر المسا ا المستجة  بما  ااسحها.  

 المبحث الثاني: مواضيع مقترحة لمادة الثقافة اإلسالمية 

ع المقتراة للثقافة اإلسممية العامة، والتي  احغي علح الكليات أ  ثقوم بتعر ف الطمم بها، نقةم واواا مجموعة من المواضي

 وثعر فهم بالثكم الشرعي بها، وساقف عاةوا بشي  من التعر ف العام، بها وبيا  أومية دراستها في الكليات، والمعاوة الشرعية. 

 المواضيع االلكترونية  األول:المطلب 

 االلكترونية أوالًـ العملة 

العملة اإللكترونية وي: )مجموعة من العممت التي  تم ثعة اها وصااعتها بواسطة أ ها  تعريف العمالت اإللكترونية، 

الثاسوم بشكا للكتروني، اي   تم ثةاول وذ  العممت في الوظا ف اإللكترونية و شحكة اإلنترنت، وثعتحر العممت اإللكترونية 

عاممت المالية في الع،ر الثاضر وذلك لا اد  اإلقحال علح العما من خمل شحكة اإلنترنت وفي الوظا ف األكثر اةا ة في الت

 (4.)اإللكترونية(

 خصائص العملة اإللكترونية:

 ـ ال  مكن ثاو ر العملة اإللكترونية، اي  ثمتاز العملة اإللكترونية بالتشفير 

 (.5)ف، وأسعار الفا ة ، ورسوم المعاممت الماليةـ العملة اإللكترونية غير مرثحطة بأسعار ال،ر

                                                           
 وغيروا  ثثر م،( كما صاغ الفقها  قواعة كثير  مثا األصا في األشيا  اإلبااة مالم  رد دليا 3)

 ,Digital currency ",  www.businessdictionary.com( مقال: ما وي العممت اإللكترونية؟ الكاثب:  وسف عحة الجحار، "4)

Retrieved 2019-05-24. Edited :موقع سطور كوم اإللكتروني ،. 

7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%https://sotor.com/%D9%85%D8%A7_%D9%8

D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86

%D9%8A%D8%A9 

 ( المر ع السابق5)
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ـ الاقود االلكترونية ليست متجانسة: اي  أ  كا م،ةر  قوم بإصةار نقود للكترونية مختلفة، فقة ثختلف من نااية القيمة أو 

 لح آخر.من اي  عةد السلع والخةمات التي  مكن  شتر ها بهذ  الاقود، اي  ثختلف من فئة للح أخرى ومن مستهلك ل

ـ عةم ارثحاطها بثسام باكي: أي وي ثشح  الشيكات السيااية، والتي وي عحار  عن استثقاق ار علح باك خاص أو مؤسسة 

 مالية.

ـ و ود مخاطر لوقو  أخطا  بشر ة وثكاولو ية: بما أ  الاقود االلكترونية لها طابع سري فم ثظهر وو ة األطراف الثقيقية، 

أ  ثقوم السلطات المخت،ة بفثص ومراقحة السجمت والعمليات المالية الم،رفية وبالتالي من  مما  جعا من ال،عب  ةا

 (.6)ال،عب مراقحة  ر مة غسيا االموال

 أنواع العمالت االلكترونية:

ت "كوين مارك، وفقا لموقع 2221 مكن ثثة ة أشهر العممت الرقمية المشفر  من اي  القيمة اعتحارا من بةا ة أغسطس/ آم 

 كاآلثي: كاب"

 مليار دوالر. 141ألف دوالر، وث،ا قيمتها اإل مالية  3..3: ثحلغ قيمة العملة الوااة  بيتكوين

 مليارات دوالر. 324ألف دوالر، وث،ا قيمتها اإل مالية  2.3ثحلغ قيمة العملة الوااة   إثيريوم:

 مليار دوالر. 32الية ثحلغ قيمة العملة الوااة  دوالرا وااةا، وث،ا قيمتها اإل م تيثر:

 مليار دوالر. 55دوالر، وث،ا قيمتها اإل مالية  334ثحلغ قيمة العملة الوااة   بينانس كوين:

 (7)مليار دوالر. 42دوالر، وث،ا قيمتها اإل مالية  1.3ثحلغ قيمة العملة الوااة   كاردانو:

 النفتا  العالمي الواسع علح شحكات التواصا، وكما ثو ةووذا التعةد للعممت االلكترونية طحيعي  ةاً في ع،ر االنترنيت وا

 عممت نقة ة متعةد ، فكذلك ثو ة عممت رقمية الكترونية متعةد .

 العمالت االلكترونية واالقتصاد الحديث:

ة بأنها مستقحا المال والتثوط ض البيتكوينالعممت الرقمية أصحثت ثثظي باوتمام أكثر من السابق. اي   ،ف الخحرا  

 التاخم ألنها غير خاضعة للثكومات.

                                                           
ثثليلية  الجاا ر، دراسة 2( خ،ا ص وأشكال الاقود اإللكترونية، د. باطلي غاية، أستاذ  مثاضر  قسم أ،  امعة مثمة لمين دباغين_ سطيف_ 6)

 برلين(–)العلوم والسياسة والقانو ، مجلة دولية مثكمة ث،ةر من المانيا  2213فحرا ر  12نظر ة في مجلة العةد 

 /cryptocurrency-is-what-iknews.com/business/202108031049736623https://arabic.sputn( موقع سحوثياك بالعربي: 7)
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فعلح مستوى أسواق المال واالستثمار، كا  الا،ف األول من وذا العام، خال،ا لسوق العممت الرقمية، التي اكتسحت شعحية 

 م.2221 امثة خمل األشهر القليلة األولح لعام 

ألفا في  02للمر  األولح، مقارنة باثو ف دوالر أل 02 اا ا بيتكوين، ثخطت الواة  الوااة  من 2221والا،ف األول لعام 

 بةا ة العام.

وسحب وذا الاخم القوي للعممت الرقمية وو الةعم الذي اظيت بها من مؤسسات مالية وشركات ثجار ة كحير  واتح مستثمر ن 

 وغيروا. " بالباي " و"تسالوشركة " إيلون ماسكمشاوير أمثال المليارد ر 

قحا أ  ثتعافح  دوالر،ألف  32وثرا عت أسعار العممت الرقمية الاقا، فقة انخفات بيتكو ن دو   م وةأت مو ة ال،عود 

 ألف دوالر. 42وثستقر 

وذ  ال،ثو  القو ة شجعت الاقاشات علح مستوى عالمي، اول ضرور  استثمار الثكومات في لنشا  عممثها المشفر  

لاظامي، بغرض مواكحة التطور التقاي واللثاق باثجاوات المستقحا، وبهةف الخاصة، والتي  مكن لخااعها للمراقحة واإلشراف ا

 .(8) آخر غير صر ح وو موا هة عممت مثا بيتكو ن

 األحكام الشرعية المتعلقة بالعملة االلكترونية:

عب دورا حةو أنها ستل حةو بالفعا أ  وذ  األموال االفتراضية باثت ثشكا  ا ا مهما من واقعاا العالمي علح ال،عية المالي، و 

 أكحر في المستقحا مع لصةار الاسخ الرسمية ماها.  

ة الثقاففي ماد   خطة لتدريس واقع العمالت الرقميةلذلك كا  لااما علح الثكومات والجامعات أ  ثعاح بهذا األمر فتاع 

 في االقت،اد العالمي أسو  بحقية المواد التي، من اي  ثعر فها وبيا  واقعها واألاكام المتعلقة بها، ومشاكلها ودوروا اإلسالمية

  تم ثةر سها )كالاقود في اإلسمم، وال،رف وغير (.

ُسوِل َولِلَح أُولِي اأْلَْمِر ِمْاهُْم لََعلَِم ُ الَِّذ َن  َْستَْاِحطُونَ ُ  و ُ لِلَح الرَّ  [.33ِمْاهُْم{ ]الاسا :  وقة قال هللا ثعالح }َولَْو َردُّ

قع المسؤولية علح العلما  المجتهة ن الذ ن لة هم القةرات علح استاحاط الثكم الشرعي في وذ  العممت وما ففي وذ  اآل ة ث

  ترثب عليها من مسا ا متفرقة، فعليهم بةا ة لعطا  الثكم الشرعي فيها، ووا وي  ا ا  أم ال؟ 

الاكا  فيها؟ ول  كانت ثجب فها ثاطحق  ثجب عاها، واومن  م  جب علح العلما  لعطا  الثكم الشرعي في مسا ا ثتفر  

 عليها شروط الاكا  في عموم األموال أم لها شروط خاصة بها؟ وعلح أي أساس  تم ثقة ر قيمة ن،ام الاكا  لهذ  العممت؟

                                                           
 ( المر ع السابق8)
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 اوما الثكم الشرعي في عملية ال،رف بين وذ  العممت؟ ووا  جوز لاالة الة ن بعملة للكترونية معياة علح عملة أخرى؟ وم

 الثكم الشرعي في بطم  عملة من وذ  العممت؟ وكيفية ثسة ة الة و  في اال بطم  عملة من وذ  العممت؟

وما وو الثكم الشرعي في الحيع والشرا  في وذ  العممت؟ ووا  جوز ثعيين مهر الاو ة بأاة وذ  العممت؟ ووا  جوز  

 الوصية للميت بهذ  العممت؟

 تي ثثتاج للح أ وبة وا تهادات من علما  المسلمين، ليستاحطوا األاكام الشرعية المتعلقة بهذ  العممتو.... الخ من األسئلة ال

 المعامالت االلكترونية    ثانياًـ

)المعاملة االلكترونية: أي ثعاما، أو ثعاقة،  قطر:في  13 : ثم ثعر ف المعاملة االلكترونية وفق المرسوم التشر عي رقمالتعريف

 (9) تم لبرام  أو ثافيذ ، بشكا  ا ي أو كلي، بواسطة اث،االت الكترونية(. أو اثفاق،

: في ظا وذا التطور الها ا لوسا ا التواصا اال تماعي و ةنا أ  عامة المعاممت المو ود  علح أنواع المعامالت االلكترونية

ي اال تماع شتري عحر وسا ا التواصا أرض الواقع مو ود  علح الات، فهااك من  تاوج عحر الووثس، ووااك من  حيع و

 (، ووااك من  تا ر عحر الفيس ووااك من  تخذ الات وسيلة للتكسب وخاصة اليوثيوم. Google Playغوغا بلي )

 األحكام المتعلقة بالمعامالت اإللكترونية:

ة وذ  المعاممت، فكانت دول ثاحهت كثير من الةول للح مسألة المعاممت اإللكترونية، فأصةرت قوانين ومراسيم أل ا ضحط

، ووااك دول  ا ت الاقة مثا األرد  (10)، قانوناً  اظم المعاممت االلكترونية 2212قطر سحاقة في ذلك، فقة أصةرت قطر عام 

 ،(11)م بشأ  المعاممت اإللكترونية2211( لساة 15اي  صةر المرسوم رقم )

وذا الوضع االلكتروني القا م، في استاحاط األاكام الشرعية التي ثعالج وثقع علح عامة علما  المسلمين مسؤولية كحير  ثجا  

واقع المعاممت اإللكترونية، فها  جوز الاواج والطمق عحر وسا ا التواصا؟ ووا الشروط المتعلقة بالاواج علح أرض 

وكذلك موضو  الطمق والخلع، الواقع، من شهود ورؤ ة وولي و...الخ وي نفسها علح وسا ا التواصا؟ أم وااك شروط أخرى، 

كما ثقع علح العلما  والمجتهة ن مسؤولية استاحاط األاكام الشرعية التي ثعالج عقود الحيع والشرا  واإل ار  عحر الات وبقية 

ثيوم والمعاممت االقت،اد ة االلكترونية، وعلح العلما  والمجتهة ن استاحاط األاكام الشرعية التي ثعالج واقع التربح عحر الي

 والتوك ثوك وغيروا.

 

                                                           
بإصةار قانو  المعاممت والتجار  االلكترونية،  2212( دولة قطر لساة 13( مرسوم بقانو  رقم )9)

https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&language=ar#Section_9984 

 https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2678&language=ar( انظر ثفاصيا القانو : 10)

(11 )http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16935 

http://www.ajrsp.com/
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http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16935
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 ثالثاًـ الجرائم االلكترونية 

" كا فعا أو امتاا  عمةي  اشأ عن االستخةام غير المشرو  لتقاية المعلوماثية،  هةف للح االعتةا  علح األموال :تعريفها

 (.12)الماد ة أو المعاو ة "

 أنواع الجرائم اإللكترونية:

 نترنت.ـ االاتيال عحر الحر ة االلكتروني واإل

 ـ ثاو ر الهو ة )اي  ثتم سرقة المعلومات الشخ،ية واستخةامها(.

 ـ سرقة الحيانات المالية أو بيانات الةفع بالحطاقة.

 ـ سرقة بيانات الشركة وبيعها.

 ـ االبتااز االلكتروني )طلب المال لماع وجوم مهةد(.

 ـ وجمات برامج الفة ة )نو  من االبتااز االلكتروني(.

 المشفّر  )اي   قوم المتسللو  بتعة ن العممت المشفّر  باستخةام موارد ال  ملكونها(. ـ السرقة

 .(13)ـ التجسس االلكتروني )اي   تمكن المتسللو  من الوصول للح بيانات اكومة أو شركة ما(

 التشريعات الناظمة للجرائم اإللكترونية:

 ن ثكلموا في كا صغير  وكحير  في الثيا ، بما في ذلك نظام العقوبات، باالمتتحع للفق  اإلسممي قة ماً  رى أ  فقها  المسلمي

 أي افترضوا اموراً لم ثقع في أزمانهم او مستثيلة الوقو  فأعطوا لها رأ اً شرعياً. (14)بالفقه االفتراضيثكلموا فيما  سمون  

ا مف،ا لال نثرات واا ووااك، وأقوال متاا ر  غير ولكن الثال اليوم مؤسفة، فم ثجة عالماً ثكلم عن الجرا م االلكترونية بشك

 .ماتظمة في بث  مستقا

فثحذا لو  تم ثخ،يص ماد  في كليات الشر عة اإلسممية عن الجرا م اإللكترونية، وعن األاكام الشرعية التي ثعالجها، وعن 

 ثة الشرعي؟ األاكام التعا ر ة بثق مرثكحها، ووا  مكن أ  ث،ا بعض وذ  الجرا م للح مستوى ال

                                                           
 4الجاا ر، محث  الجرا م اإللكترونية ص  – امعة ز ا  عاشور بالجلفة  -مجلة الثقوق والعلوم اإلنسانية  لبراويم،( عحة الثكيم موالي 12)

 cybercrime-is-center/threats/what-https://me.kaspersky.com/resource الرابط:انظر المقال علح  (13)

ن خلوق،   الة : صمالمعاصر ، المؤلفاالفتراضي وثطحيقاث  علح الاوازل  كتام الفق ( للتعرف علح واقع الفق  االفتراضي انظر مثمً 14)

دراسة  -/ وانظر أ ااً: الفق  االفتراضي وأ ر  في مستجةات الع،ر في الفق  اإلسممي 2215 اا ر  21الااشر: دار ابن اام، ثار خ اإلصةار: 

 ، الااشر: مؤسسة الاثح للطحاعة والاشر والتوز ع21/21/2215فقهية مقارنة، المؤلف: وفيق مثمة اجازي، ثار خ الاشر: 

http://www.ajrsp.com/
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)مثا لعحة الثوت األزرق( وا وؤال  شركا  في  ر مة القتا فيما لو انتثر أاة المعحين؟   (15) ووا المرو و  لأللعام الخطير 

وما وي العقوبات التي  جب لناالها بالذي  تجسس علح ماازل الااس أو علح الةوا ر الثكومية؟ وما وي العقوبات التي ثطال 

والفجور بين المسلمين؟ ووا الجرا م اإللكترونية وي من بام الجرا م أم الجاا ات أم الجاح؟ وما وي العقوبة من  روج للفااشة 

 المترثحة علح كا  ر مة من الجرا م اإللكترونية؟ وما وو الاابط الشرعي للجر مة اإللكترونية؟

 والمستجدات الطبية  الثاني: األوبئةالمطلب 

بأن  االة انتشار لمرض معين، اي   كو  عةد ااالت اإلصابة أكحر مما وو متوقع في مجتمع   عرف الوبا  تعريف الوباء:

 مثةد أو مسااة  غرافية معياة أو موسم أو مة  زماية. ووذا وفقا لتعر ف ماظمة ال،ثة العالمية.

 (16) سابيع، وربما  ستمر لساوات.وقة  ثةد الوبا  في ماطقة  غرافية مث،ور  أو  متة في عة  دول، وقة  ستمر لعة  أ ام أو أ

(، كما ظهرت لقااات  ارت اولها الشكوك، كاإليدز والكوروناوقة برزت في وذا الع،ر أوبئة لم ثعرفها الحشر ة من قحا )

رع التبووااك أدو ة كثير  لها أضرار  انحية عظيمة، كما ظهرت في الطب أشيا  كثير   ة ة  لم ثكن مو ود  من قحا، مثا 

أو بيعها اال الثيا  وبعة الوفا ، وثأ ير الحطو  للثما، واالستاساخ، والغيحوبة لساوات طو لة، وما  سمح بالموت  اءباألعض

 الةماغي والموت السر ري، وزراعة الخم ا الجذعية، و...الخ

من طمم العلم وطلحة  ووذ  األشيا  ال  كاد  ةرسها عامة الطمم في الكليات والجامعات والمعاوة الشرعية، با ل  الكثير

 الكليات ال  سمع بها من أساثذث . 

واألصا أ   تم ثخ،يص ماد  لألمور الطحية المستثة ة، واألاكام الشرعية المتعلقة بها، فليس معقوالً أ  الطالب  ةرس 

ال  عرف ما تعلقة باألوبئة واالختمف الفقهي في القلّتين رغم أ  الما   ،ا للي  بالثافية، بياما ال  ةرس األاكام الشرعية الم

وي الرخص الشرعية في زمن األوبئة، ، وال األمور المستجة  المستثة ة في الطب ،وال  عرف من أاكام المرضح سوى آدام 

عياد  المر ض، بياما بقية األمور المتعلقة بالمرضح واألطحا  والطب ال  عرف عاها أي شي ، فهو ال  ةرس األاكام الشرعية 

  ا الطحية المستجة  والمعاصر  والمتجةد  باستمرار.في المسا

 

 

 

                                                           
ألعام للكترونية نها تها الموت،  شام.نظر أسما  بعض األلعام االلكترونية الخطير  في  ر ة  الةستور األردنية، مقال: بعة انتثار ( ا15)

https://www.dostor.org/3261770 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-( موقع الجا ر  نت، 16)

healthmedicine/2014/8/10/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1 
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-healthmedicine/2014/8/10/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-healthmedicine/2014/8/10/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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 النظريات العلمية الحديثة الثالث:المطلب 

-الاسقأي  –: وي نسق فكري استاحاطي ماسق اول ظاور  أو مجموعة من الظواور المتجانسة، والذي  ثوي تعريف النظرية

بطر قة دالة وذات معاح كما أنها ثعتمة علح الواقع  ث،ور ا وقاا ا نظر ة ثوضح العمقات بين الوقا ع وثاظمها لطارا

 (17)ومعطياث ، وذات ثو ي  ثاحئ  ساعة علح ثفهم مستقحا الظاور  ولو من خمل ثعميمات ااتمالية.

 وأما أشهر النظريات العلمية التي أثارت بلبلة بين األوساط العلمية وانتقل صداها إلى المسلمين:

العظيم(، وغيروا من الاظر ات التي  )االنفجار الكون ونظرية بدء(، واالرثقا الاشو   )أيارو  التي  ا  بها د نظرية التطور

 أ ارت زوبعة وا لة في األوساط العلمية

ف التَّطور )باإلنجليا ة: أوالً: تعريف نظرية النشوء واالرتقاء )التطور(  ( بأنَّ  التغيُّر فِي الّ،فات الورا ية Evolution ُعرَّ

اَر َة بَين الكا اات الثية َمع الَوقِت، مما  ؤدي للح لنتاج أنواٍ  متعةدٍ ، أَو لِاةاد ثَغيُّراٍت فِي الاَّو  الوااة للكا اات الُمتَو

،وقة ثمَّت صياغة نظر ة دارو ن للتطّور عن طر ق االنتقا  الطحيعي للمر  األولح في ِكتاب  اول "أصا األنوا " (18)الثيَّة

 م. .135( والذي كتح  دارو ن في عام Origin of Species)باإلنجليا ة: 

مات الجسمية، أو السلوكيات الورا ية،  وثاص وذ  الاظر ة علح أ َّ الكا اات الثية ثتغير مع مرور الامن نتيجة لِتغيرات في السِّ

 (19) مما  ُتيح للكا ن الثي التكيُّف مع بيئت  ب،ور  أفاا و ساعة  علح الحقا  والتكا ر.

وذ  الاظر ة أ ارت الحلحلة ماذ نشأثها، ليس في بمد المسلمين فثسب، ولنما في بمد الغرم، وثثة ةاً بين  هذه النظرية: أثر

األوساط الة اية، فهذ  الاظر ة اعتحرت لةى أوساط كثير  الحة ا لفكر  الخلق، والتفسير الواية في أ ة ها للثيا  دو  الثا ة للح 

اظر ة ال  عاي لال االعتراف بالخالق، أي أ  الاظر ة خر ت عن كونها نظر ة علمية وثثولت للح الخالق، وانهيار وذ  ال

 .(20)أ ة ولو ية معياة لةى الكثير ن

أل ا وذا وكو  الاظر ة ثثولت للح فكر  عقة ة  عتمة عليها المماة  في لنكار الخلق والخالق، لذلك فم بة من للثاق ماد  في 

 للتعر ف بهذ  الاظر ة وقواعةوا وأسسها وثطوروا، الثقافة اإلسممية 

                                                           
 مكتحتك -بية ، شحكة المعلومات العر 13/11/2213( أامة مجةي، 17)

-81https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html 

(18 )Biology Online Staff, "Evolution" ،24. Edited-11-Biology Online, Retrieved 2016. 

 ( للما ة  ول الموضو  انظر الرابط:19)

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8

%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B  

ثأليف شمس الة ن آق بلوت، ثر مة أورخا  مثمة علي، الطحعة األولح، دار من مقةمة المتر م لكتام دارو  ونظر ة التطور،  3( ص20)

 ال،ثو ، القاور 

http://www.ajrsp.com/
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%25B
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%25B
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ومن  م بيا  بطمنها من الاااية العلمية ومن الاااية الشرعية، فعامة الطمم ال  عرفو  عاها سوى أنها ثقول ل  أصا اإلنسا  

 شر  من وذ  الاظر ة.قرد، بياما وي ثقول بأ  اإلنسا  والقرد لهم سلف وااة.. ، لذلك كا  ال بة من بيا  موقف العلم وال

 نظرية االنفجار العظيم: -ثانياً 

مليار ساة  1333ثاعم وذ  الاظر ة أ  الكو  بةأ من نقطٍة مفرد  شة ة  الكثافة أخذت ثتاّخُم خمل الـ  تعريف االنفجار العظيم:

  بمعظم  من بأّ  الكو   تكوّ  ين اعتقادالحااثالتالية، لت،حَح الكوَ  الذي نعرف  اليوم، وأمام وذا التاخم الكحير للكو  ساد لةى 

 ةماّد  وطاقة ال  مكااا استشعاروما بأدواثاا التقلية ّة، مما ساقهم لتسميتهما بالماد  المظلمة والطاقة المظلمة؛ لذ لّ  خمسةً بالمئ

 (21)من الكو  فقط مكّو  من الماّد ، كالكواكب والاجوم والمجّرات.

  المسلمين اليوم اعتحروا وذ  الاظر ة ثؤ ة ما  ا  في القرآ  في موضعين، }أََولَْم  ََر الَِّذ َن كثير من علماأثر هذه النظرية: 

َماَواِت َواأْلَْرَض كَ  َماَ  بَاَْياَاوَارثقاً أي ملت،قة، وقول  ثعالح } [ ومعاح32{ ]األنحيا : انَتَا َرْثقًا فَفَتَْقاَاوَُماَكفَُروا أَ َّ السَّ  بِأَْ ةٍ  َوالسَّ

 (22)[ وموسعو  ثوافق ثمةد الكو 41{ ]الذار ات: َولِنَّا لَُموِسُعو َ 

 لكر م،اقال الةكتور زغلول الاجار: )نؤمن ب،ثة نظر ة االنفجار العظيم التي  عود لها اصا خلق الكو  والتي  ا  بها القرآ  

 (23)ساة(. 1422 فهذا الكو  الذي انفجر ثثول الح سثابة من الةخا  والقرآ  الكر م كشف ذلك قحا

ثخالف القرآ ، وألنها من اجج الملثة ن، ومن القا لين  -اسب قولهم-ألنها  ببطالن النظريةولكن وااك فئة من العلما  ثقول 

 .(24)بمخالفة الاظر ة للعقا واإلسمم مثمً: الةكتور مثمة صالح الماجة

 

                                                           
 ( موقع ناسا بالعربي/مقال ما وي نظر ّة االنفجار العظيم؟21)

   theory-bang-n/articles/view/bighttps://nasainarabic.net/educatio 

=https://www.youtube.com/watch?v-( مثاضر  علح اليوثيوم للةكتور زغلول الاجار، بعاوا  : نظر ة االنفجار العظيم، 22)

Vth51y9jtg 

 https://www.addustour.com/articles/684511-( موقع  ر ة  الةستور األردنية  23)

-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84

-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF

-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9

-8%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1

-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1

-1400-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB

%D8%B3%D9%86%D8%A9 

(24 )https://www.youtube.com/watch?v=Ujc3Qvh2Q2Q درس علح اليوثيوم لمثمة صالح الماجة بعاوا  االنفجار العظيم 

 

http://www.ajrsp.com/
https://nasainarabic.net/education/articles/view/big-bang-theory
https://www.youtube.com/watch?v=-Vth51y9jtg
https://www.youtube.com/watch?v=-Vth51y9jtg
https://www.youtube.com/watch?v=-Vth51y9jtg
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=Ujc3Qvh2Q2Q
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 :أهمية التعريف بالنظريات العلمية المعاصرة

)االنفجار العظيم( أاة ت كا وذا التجاذم، فهي عاة الكثير اجة علمية دامغة علح أ  القرآ  وو كمم هللا، ولما كانت نظر ة  

أل ا وذا وضمن خام وذا التجاذم بين اإل ما  والكفر، فإ  وذ  الاظر ة  (25) الملثة ن،بياما عاة آخر ن وي اجة من اجج 

من ال،وام للثاقها بماد  الثقافة اإلسممية وثةر سها للطمم وبيا   لم ثعة مجرد نظر ة با أصحثت ركيا  في الفكر، فكا 

 مةى م،ةاقيتها العلمية وبيا  لماذا وي اجة لما ة من اإل ما  عاة قوم، وذر عة للكفر لةى قوم آخر ن. 

 أهمية معرفة دراسة النظريات العلمية  -ثالثاً 

والطمم الرد علح فرق انة رت وماثت )كالجهمية والمعتالة( أو الرد في الوقت الذي  جية في  كثير من العلما  وطمم العلم 

علح أفكار ذوحت مع الر ح )كخلق القرآ  واالثثاد والثلول( ثجة وذا الشخص عا ااً في الرد علح الاظر ات الثة ثة التي 

فهم الشر  وال الواقع كما  جب، ثخالف الشر  مثا نظر ة دارو  في أصا األنوا ، أو أن  قة  رد علح اقا ق مسلمة ألن  لم  

وقة  حاي عليها ل ماناً وكفراً  )مثا الجةل اول كرو ة األرض أم وي مسطثة( أو  رد علح نظر ات علمية قة  كو  فهمها بشكا 

خاطئ، أو لم  فهمها أصمً ، مثا من  قول بتثر م ثةر س ماد  الكيميا ، ألنها سثر وشعوذ ، ووو ال  عرف ما وي الكيميا  

 . (26)أصمً، ولم  فرق بين واقع الكيميا  في ع،ر ابن ثيمية وبين واقعها الثالي

لذلك فإن  كا  لااماً علح الكليات الشرعية لدخال ماد  خاصة بالاظر ات العلمية في شتح ماااي الثيا ، ووصف وذ  الاظر ات 

ودراسة و هة الاظر الشرعية فيها، ذلك أن  ال  العلم،العلمية كما  ا ت في كتب القا لين بها، ودراسة آ ار وذ  الاظر ات علح 

 مكن لعطا  اكم شرعي دو  ثثقيق المااط، وال  مكن معرفة و هة نظر الشر  في أمر من األمور دو  االطم  علح واقع 

 .(27)وذا األمر )والثكم علح الشي  فر  عن ث،ور (

 

 

 

 

                                                           
 . م،طفح لبراويم فهمي،كتام مو ا ثار خ الامن من االنفجار الكحير اتح الثقوم السودا ، ستيفن ووكاج، ثر مة د انظر مثمً ( 25)

 ( ابن ثيمية ارم الكيميا  أل  اولها في ذلك الوقت  قومو  بالغش والتةليس ووذا ال  اطحق علح واقع ثةر س الكيميا  في ع،رنا اي  قال:26)

أو  واور أو زعفرانا أو )ومن وؤال  " الكيماو ة " الذ ن  غشو  الاقود والجواور والعطر وغير ذلك في،اعو  ذوحا أو فاة أو عاحرا أو مسكا 

وـ(، 123 المتوفح:ثقي الة ن أبو العحاس أامة بن عحة الثليم بن ثيمية الثراني ) المؤلف:( 12/ 23ما  ورد أو غير ذلك( مجمو  الفتاوى )

 م 2225وـ /  1423عامر الجاار، الااشر : دار الوفا ، الطحعة : الثالثة ،  -أنور الحاز  المثقق:

ابن »(، المؤلف: كمال الة ن مثمة بن مثمة بن عحة الرامن المعروف بـ 323/ 1للح ماهاج األصول من الماقول والمعقول ) ( ثيسير الوصول27)

وـ(، دراسة وثثقيق: د. عحة الفتا  أامة قطب الةخميسي، أستاذ أصول الفق  المساعة بكلية الشر عة والقانو   امعة  314)المتوفح: « لمام الكاملية

 م 2222-وـ  1423القاور ، الطحعة: األولح،  –طا، الااشر: دار الفاروق الثة ثة للطحاعة والاشر طا –األزور 

http://www.ajrsp.com/
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 مواكبة العصر في المادة المعجمية الرابع:المطلب 

عجم وو: "كتام  ام أكحر عةد من مفردات اللغة مقرونة بشراها وثفسير معانيها علح أ  ثكو  مرثحة ثرثيحا خاصا لما الم

علح اروف الهجا  أو الموضو ، والمعجم الكاما وو الذي  ام كا كلمة م،ثوبة بشراها لمعااوا واشتقاقها، وطر قة نطقها 

 .(28)وشواوة ثحين مواضع استعمالها(

العلما  المسلمو  األوا ا للح ضرور  أ   عرف العالم وطالب العلم معاني الم،طلثات المتةاولة علح ألساة كا فن،  وقة ثاح 

لذلك كتحوا كتحاً في ذلك من أشهروا كتام التعر فات للجر اني والذي قال عن سحب ثأليف  للكتام، )وذ  ثعر فات  معتها و 

علح اروف الهجا  من األلف والحا  للح اليا  ثسهيم لتااولها للطالحين وثيسيرا اصطماات أخذثها من كتب القوم و رثحتها 

 . (29)لتعاطيها للراغحين(

وفي وذا الوقت كثرت الم،طلثات، وكثرت العر فات وكثرت مواقع االنترنيت التي ثقوم بالتعر ف بالم،طلثات وأغلحها ال 

 سخ ول،ق. و ة فيها ثةقيق وال ثثقيق وال ثو يق، ولنما مجرد ن

 ووااك م،طلثات كثير  شا عة ثجري علح األلساة، وال  عرف مةلولها أغلب الااس، فمثمً م،طلح الفةرالية والكونفةرالية.

نظام سياسي  قوم علح باا  عمقات ثعاو  مثا عمقات ثحعية بين عة  دول  ربطها اثثاد مركاي علح أ   :والفدرالية هي

أساس االعتراف بو ود اكومة مركا ة لكا الةولة االثثاد ة، واكومات ذاثية للوال ات أو  كو  وذا االثثاد محايًا علح 

 . (30)المقاطعات التي ثاقسم لليها الةولة، و كو  ثوز ع السلطات مقسماً بين الثكومات اإلقليمية والثكومة المركا ة

 ات بين عة  دول ثهةف لتاظيم بعض األوةاف المشتركةاسم االثثاد التعاوةي أو االستقملي، اي  ثُحرم اثفاقي :والكونفدرالية

بياها، كالةفا  وثاسيق الشؤو  االقت،اد ة والثقافية، ولقامة ويئة مشتركة ثتولح ثاسيق وذ  األوةاف، كما ثثتفظ كا دولة من 

  (.31)وذ  الةول بشخ،يتها القانونية وسيادثها الخار ية والةاخلية، ولكا ماها ر يسها الخاص بها

غم شهر  وذ ن الم،طلثين فإّ  كثيراً من طمم العلم ال  عرف معااوما، وال  ةركو  الفرق بياهما، وال  ةركو  وا نظام ور

 الثكم في اإلسمم وو فةرالي أم كونفةرالي؟ أم أمر مختلف عاهما، ال وذا وال ذاك؟

ثعياهم علح فهم الم،طلثات المعاصر ، خاصة  يةمادة معجمية في الثقافة اإلسالمفما أاوج العلما  وطمم العلم للح للثاق 

 وقة كثرت العلوم وكثرت الم،طلثات وكثرت الاظر ات،

                                                           
، مذكر  مقةمة لايا شهاد  الليسانس في اللغة واألدم العربي،  امعة اكلي مثاة أولثاج، الحو ر ، ساة 12( كتام أومية المعا م  اا ية اللغة ص28)

سعية، محاا  في  من: أامةوالتعر ف ماقول اسب المذكر   شاب،كة، برار  اكيمة، لشراف: اسين بو ، لعةاد الطالحتين: عرموش ملي2213

 242، ص 4، ج  4..1ماشورات الجامعة المفتواة:  – 1اللغة العربية، ط 

 ثثقيق:، 1425 ألولح،ابيروت، الطحعة  –دار الكتام العربي  الااشر:علي بن مثمة بن علي الجر اني،  المؤلف:(، .1ص: )التعر فات ( 29)

 لبراويم األبياري

 ميمدي 2214لصةار: معهة الحثر ن للتامية السياسيّة، ساة  ،51( معجم الم،طلثات السياسية ص 30)

 53( المر ع السابق ص 31)

http://www.ajrsp.com/
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( التضخمتعويم العملة و)مثا  لذلك فكا  من األفاا أ   تم ثامين ماد  الثقافة اإلسممية معجما بأوم الم،طلثات االقت،اد ة 

وغيروا( و كذلك الم،طلثات اال تماعية والعلمية في  لبروتوكولرجل الدولة، والبراغماتية، واو السياسية)مثا م،طلح 

الطب والفلك وغيروا، واألفاا أ  ثكو  وذ  الماد  المعجمية شاملة للم،طلح في أصل  األم مع ما  قابل  في اللغة العربية، 

ت العلمية وليس فقط اتح  كو  سها المأخذ علح الطمم، واألفاا أ  ثكو  الماد  المعجمية شاملة ألغلب الم،طلثا

 للم،طلثات المتةاولة.

 وهناك طريقتان للمعاجم واألفضل اتباع كليهما: 

ووي التي ثستق،ي كافة أسما  الم،طلثات وفق ثرثيحها األبجةي بغض الاظر عن نو  الم،طلح وزمرث   معاجم ألفبائية:ـ 

 وفئت ، مثا معجم التعر فات للجر اني

وضع كا فئة من الم،طلثات ضمن الامر  المشتركة بياها، )معجم للم،طلثات اي   تم  معاجم حسب الموضوع:ـ 

السياسية، معجم للم،طلثات االقت،اد ة، معجم للم،طلثات الفلسفية، والكيميا ية ،...الخ( علح نثو المعجم العربي ألسما  

 .(33)، وعلح نثو معجم لسا  المثة ين(32)الممبس

 النسوية  -: العنصرية  في القضايا العامة -المطلب الخامس 

 العنصرية  -أوالً 

 تعريف العنصرية: 

 ( 34))نو  من االستعم  الاابع من شعور فئة بأنها عا،ر سية،  م ثر مة وذا الشعور للح واقع سياسي وا تماعي واقت،ادي(

 :التمييز العنصريو

أي ثمييا أو استثاا  أو ثقيية أو ثفايا  قوم علح أساس العرق أو اللو  أو األصا القومي أو اإل اي، و ستهةف ثعطيا أو  

عرقلة االعتراف بثقوق اإلنسا  والثر ات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها علح قةم المساوا  في المة ا  السياسي أو 

 (.35)ي أو أي ميةا  آخر من مياد ن الثيا االقت،ادي أو اال تماعي أو الثقاف

                                                           
 َر  امعة الوا ، الااشر: َدار اآْلفَاق اْلَعَربيَّة، اْلقَاوِ  -( لعةاد د. ر ب عحة الجواد لبراويم، كلية اآلدام 32)

( )ُمعجم  ُعاح بشر  م،طلثات المثة ين القة مة والثة ثة ورموزوم ولشاراثهم وشرِ   ملة من مشكا عحاراثهم وغر ب ثراكيحهم ونادر 33)

 (14/2/2221مثمة خلف سممة، )الموصا:  المؤلف:أساليحهم(، 

م، الااشر: مكتحة  1.33في القاور ، الطحعة األولح أغسطس (، المؤلف: مثمة عاشور، خر ج كلية التجار  12( كتام التفرقة العا،ر ة )ص: 34)

 المهتة ن

 ،1.35( االثفاقية الةولية للقاا  علح  ميع أشكال التمييا العا،ري، اعتمةت بقرار الجمعية العامة لألمم المتثة  د سمحر 35)

http://www.ajrsp.com/
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 (.36)التمييا بسحب العرق، التمييا العرقي بسحب اللو ، التمييا بسحب األقلية أشكال العنصرية:

ا اإلنسا  الةولية واإلقليمية التي ث،ةر ثترى لتعالج أمورا عة  ثمس قاا  واثفاقيات اقوقنجة العالم اليوم كل  مفتونا بموا يق 

ثعالج مسألة األقليات، علما أ  وذا العالم الغربي  تذر  بشماعة األقليات لتما ق بمد المسلمين، و جعلها  وماها ماامة اإلنسا  ع

 ا،ا  طرواد  لتافيذ أطماع  في بمدنا، مع أ  اإلسمم ليست في  مشكلة أقليات وال ثمييا عا،ري، 

جة اإلسمم لما  سمح بمشاكا األقليات، وكيف أ  اإلسمم أزال فكا  ال بة من أ   وضع في المااوج ماد  بثثية اول معال

اَل أَ  قال علي  ال،م  والسمم في خطحة اجة الودا  "  َا أَ ُّهَا الاَّاُس، أاََل لِ َّ َربَُّكْم َواِاٌة، َولِ َّ أَبَاُكْم َواِاٌة، العا،ري، فقةالتمييا 

،اَل فَْاَا لَِعَربِيٍّ َعلَح  ، َواَل  َواَل  َعَجِميٍّ  .(37)أَْسَوَد، َواَل أَْسَوَد َعلَح أَْاَمَر، لاِلَّ بِالتَّْقَوى" أَْاَمَر َعلَحلَِعَجِميٍّ َعلَح َعَربِيٍّ

 النسوية -ثانياً 

ثم ثعر ف الاسو ة في معجم و حستر أنها "الاظر ة التي ثاادي بمساوا  الجاسين سياسياً واقت،اد اً وا تماعياً/  تعريف النسوية:

 (38)عح كثركة سياسية للح ثثقيق اقوق المرأ  واوتماماثها وللح لزالة التمييا الجاسي الذي ثعاني ما  المرأ ".وثس

وقة ظهرت الثركة الاسو ة ماذ قرنين بسحب اضطهاد الر ال للمرأ  في الغرم، فكانت لتث،يا بعض اقوقها،  م ثطورت 

قة كا  من نتا ج الثركة الاسو ة أ  أعلات األمم المتثة  اثفاقية اتح صارت ثاادي بماافسة الر ا وم،ارعت  ومااطثت ، و

، بسحب المخالفات ال،ر ثة لتعاليم اإلسمم عموماً مثا الماد  (40)، والتي أ ارت مشاكا ضخمة في العالم اإلسممي(39)سيةاو

راف التي ثميا بين الر ا والمرأ  من الثانية التي )ثاص علح أن   جب علح الةول الموقعة لبطال كافة األاكام واللوا ح واألع

 قوانياها، اتح ثلك التي ثقوم علح أساس د اي(.

                                                           
 اإلسممية كليةالةراسات  وأصول  قسما، مةرس الفق  (، د. مثمة ممةو  شثاثة خلي12( التمييا العا،ري وأاكام  في الفق  اإلسممي )ص 36)

 المايا، المجلة الخامس من العةد الرابع والثم ين لثولية كلية الةراسات اإلسممية والعربية للحاات باإلسكاةر ة. اآلدام  امعة

وـ(، 241بن ومل بن أسة الشيحاني )المتوفح:  ( المؤلف: أبو عحة هللا أامة بن مثمة بن ااحا414/ 33( لسااد  صثيح، مساة أامة بن ااحا )37)

 1421عادل مرشة، وآخرو ، لشراف: د عحة هللا بن عحة المثسن التركي، الااشر: مؤسسة الرسالة، الطحعة: األولح،  -المثقق: شعيب األرنؤوط 

 م 2221 -وـ 

 الااشر: دار الراحة للاشر والتوز ع، دمشق سور ا، 2214(، ثأليف: مّي الراحي، الطحعة األولح 14( الاسو ة مفاويم وقاا ا )ص: 38)

، ثثت عاوا : اثفاقية .1.1( انظر علح الات موقع األمم المتثة  اقوق اإلنسا  المفوض السامي، علح الات، أصةرثها األمم المتثة  عام 39)

 https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx القاا  علح  ميع أشكال التمييا ضة المرأ   

، .221( انظر مثمً ما اةد في السودا  عام 40)

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D

-8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88

-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9

-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9

-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-8%A3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86

%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190 
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
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اُموَ  َعلَح الاَِّساِ { : لقةالنسويةوقفة مع الحركة  َ اُل قَوَّ ، و عا القياد  في (41) عا هللا ثعالح القوامة للر ال علح الاسا  }الرِّ

والمرأ  وي عمقة ثعاو  وثعاضة وشراكة، بياما الثركات الاسو ة ثر ة الماال للر ا رغم أ  العمقة الاو ية بين الر ا 

للمرأ  أ  ثكو  نّةاً للر ا في كا شي ، فهي ثعارض  وثااطث  وثاافس ، وال ثا،ا  ل ، وأما في العما فهي ثا،ا  لرّم العما 

 في العما والشار ، ! وبمعاح آخر ثر ة الثركة الاسو ة للمرأ  أ  ثكو  ر مً في الماال وأنثح متفلتة

لذلك و ب أ  ثكو  وااك مواد دراسية للتثذ ر من خطور  الثركة الاسو ة، وا   تم ثوعية الاسا  في اإلعمم وفي المةارس  

 علح خطور  الثركات الاسو ة علح األسر  والمجتمع اإلسممي وأنها دعوات نها تها االنثمل وثفكك األسر . 

 لبشريةالمطلب السادس ً: التنمية ا

: لم  تم االثفاق علح ثعر ف معين أو مثةد، وعموماً )وو عحار  عن ثطو ر الذات و ميع  وانب الثيا ، تعريف التنمية البشرية

 ..و اتح الفرد باثحا  وسا ا مثةد (بالحث  عن الوسا ا التي ثوصا للح نجا  المؤسسة أو المجتمع أ

األساسية التي  عتمة عليها المخططو  وصانعوا القرار لتهيئة الظروف المم مة وعلح وذا  مثا ماهج التامية الحشر ة الركيا  

إلاةاد التامية اال تماعية واالقت،اد ة والتطور بالمجتمع علح طر ق الرخا  والرفاوية ..و مكن ل مال القول أ  التامية الحشر ة 

د الحشر ة في المجتمع وثثسين الاوعية الحشر ة نفسها ، وو الماهج الثكومي في المقام األول الذي  هتم بتثسين نوعية الموار

كما ثهتم كا مؤسسة وكا شركة بتامية قةرات العاملين فيها سوا  علح المستوى اإلداري شموليا لتشما كا العاملين علح  ميع 

 .(42)مستو اثهم الوظيفية

 أهداف التنمية البشرية:

  مكن ثثقيقها من فكر  التامية الحشر ة، ومن أبرزوا: اعم أصثام التامية الحشر ة أ  وااك عة  أوةاف 

 ـ االرثقا  باإلنسا  اخمقيا وا تماعيا وعلميا ... الخ

وأن   ستطيع فعا أي شي  دو   ئس أو ثخاذل ودو   االبةا ،ثعما علح زراعة الثقة باإلنسا ، وثعا ا القةرات الها لة في  -

 المجتمع.ثثحيط ممن اول  من 

فعلي في اإلنسا   جعل   عيش ايا  أرقح وأالح وأ ما مما وو علي  اآل  وذلك بمعرفة قةراث  التي في داخلة لاةاد ثغير  -

 ذلك.والعما اتح  ثقق 

 ذاث .لخراج الطاقة التي بةاخا الفرد واستخةامها في ثطو ر  -

 الفشا.زر  اب الاجا  والتفاؤل وعةم الوقوف عاة أو فشا لاا والتعلم من  -

                                                           
 [34( ]الاسا : 41)

 المؤلف: معين القثيف. ،.( التامية الحشر ة في ظا السير  الاحو ة ص 42)
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 .(43)المواوب الكاماة في اإلنسا  وثمكين اإلنسا  من ثطو روا واستخةامها  اكتشاف -

 وقفة مع مصطلح التنمية البشرية:

ال  و ة في العالم شي  اسم  علم التامية الحشر ة، ولنما وي مجرد أكاذ ب وبيع للكمم، )ودورات التامية الحشر ة بام رزق 

 .(44)الشهادات التي ثعطح للمتةربين أغلحها غير مقحولة(كحير، ومثتوى في أقا االت  غير صثيح، واتح 

والثقيقة أن  ال ثو ة أي  امعة في العالم ثقوم بتةر س شي   ةعح بالتامية الحشر ة وال  و ة ثخ،ص في أي كلية بهذا االسم! 

ش لطيفة في كسب العيووذا الم،طلح وو م،طلح وومي أنشأ  الحعض وأخذوا  سيرو  علح وثيرث  لما و ةوا في  من لمكانية 

 .(45)واللعب بعقول الااس با والث،ول علح مكانة بين الااس

ال  مكن أ  ناكر أ  بعض موضوعات التامية الحشر ة فيها  انب صثيح وا جابي، لكن بجانب ذلك  و ة اجم كحير من 

ة الث،ر مثال مخاطحالمثال ال  أذكر علح سحيا –األكاذ ب، والا،ب واالاتيال بأسلوم مهذم كا ذلك باسم العلم والمعرفة 

، لذلك كا  من الفاا أ   تم التثذ ر من وذا الطر ، وأ   تم وضع بث  في ماد  الثقافة اإلسممية للتثذ ر من -خم ا الجسم 

 وؤال  وطروااثهم، وبيا  ال،ثيح من الفاسة.

 الخاتمة 

  الثة ثة والتي صار لها و ود قوي بين الااس، وبعة فقة ااولاا في وذا الحث  ثقة م لمثة عن بعض المسا ا المستجة

وااولاا لفت االنتحا  للح أومية أ  ثشما الثقافة اإلسممية كا ما وو  ة ة مستثةد متجةد، فيتم ثعر ف  للطمم، و تم بيا  

ظلمات، فيعي  ر الالاااية اإل جابية في ، وبيا  الاااية التي ثخالف شر  هللا ليكو  الطالب علح ب،ير  ال  تخحط في د ا ي

ِ َوَما أَنَا ِمَن اول  و عطي  الثكم الشرعي المااسب ل   ِ َعلَى بَِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتَّبََعِني َوُسْبَحاَن هللاَّ } قُْل َهِذِه َسبِيلِي أَْدُعو إِلَى هللاَّ

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.  [.123{ ] وسف: اْلُمْشِرِكينَ 

 

 

                                                           
 12السابق ص  ( لمر ع43)

عحة هللا باد ا ، مقالة: دكاكين التامية الحشر ة، موقع مةونات الجا ر  ( 44)

-https://www.aljazeera.net/blogs/2017/4/15/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 ( موقع ثسعة: كيف نشأ ووم التامية الحشر ة ولماذا عليك االبتعاد عاها؟45)

 https://www.ts3a.com/?p=49973 
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https://www.aljazeera.net/blogs/2017/4/15/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2017/4/15/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2017/4/15/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ts3a.com/?p=49973
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 لمراجعالمصادر وا

 ـ القرآ  الكر م.1

  .بيروت –دار الكتام العربي ، الطحعة األولح، لبراويم األبياري ، ثثقيق:التعر فاتوـ( 1425الجر اني، علي ) -

 نسخة للكترونية من موقع مكتحة الاور علح الات. ،الاحو ةالتامية الحشر ة في ظا السير  معين )د.ت(  القثيف، -

دراسة وثثقيق: د. عحة الفتا   والمعقول،اهاج األصول من الماقول ثيسير الوصول للح مم(، 2222لبن لمام ) ة،الكاملي -

  .القاور  –لثة ثة للطحاعة والاشر الفاروق ا دار، الطحعة: األولحأامة قطب الةخميسي، 

العةد  لقانو العلوم والسياسة وا مجلة، نظر ة ثثليل دراسة  خ،ا ص وأشكال الاقود اإللكترونية(، 2213باطلي ) غاية،   -

 .برلين–المانيا  ،فحرا ر 12

كلي امعة امذكر  مقةمة لايا شهاد  الليسانس في اللغة واألدم العربي،   اللغة،أومية المعا م  اا ية  (2213واكيمة ) مليكة ـ  

ماشورات الجامعة  – 1سعية، محاا  في اللغة العربية، ط  ن: أامةمف ماقول اسب المذكر  والتعر  ،مثاة أولثاج، الحو ر 

 .242، ص 4ج  ،4..1المفتواة: 

 مكتحة المهتة ن.، ، الطحعة األولحالعا،ر ةكتام التفرقة م(، 1.33عاشور، مثمة )  ـ 

المجلة الخامس من العةد الرابع والثم ين لثولية اإلسممي،العا،ري وأاكام  في الفق  كتام التمييا خليا، مثمة )د.ت(،  ـ 

 كلية الةراسات اإلسممية والعربية للحاات باإلسكاةر ة.

 الجاا ر. – امعة ز ا  عاشور بالجلفة  -مجلة الثقوق والعلوم اإلنسانية محث  الجرا م اإللكترونية، عحة الثكيم،  لبراويم،

ثر مة أورخا  مثمة علي، الطحعة األولح، دار مقةمة المتر م لكتام دارو  ونظر ة التطور، شمس الة ن، ، آق بلوت ـ  

 ال،ثو ، القاور 

 ة االنفجار العظيم؟مقال ما وي نظر ّ  موقع ناسا بالعربي/ -

  .دار الوفا  الااشر: .ة: الثالثالطحعة عامر الجاار، -أنور الحاز  المثقق:، الفتاوىمجمو  م(. 2225، ثقي الة ن )الثرانيـ 

عادل مرشة، وآخرو ، لشراف: د عحة هللا بن  -المثقق: شعيب األرنؤوط ، مساة أامة بن ااحام(، 2221بن ااحا، أامة ) ـ 

 .مؤسسة الرسالة الااشر: ،الطحعة: األولح عحة المثسن التركي،

 .السياسيةمعجم الم،طلثات (، 2214) مية السياسيّةمعهة الحثر ن للتاـ 

  امعة الوا ، الااشر: َدار اآْلفَاق اْلَعَربيَّة، اْلقَاِوَر . -كلية اآلدام ، المعجم العربي ألسما  الممبس لبراويم، ر ب، ـ
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 معجم اصطماات المثة ين )ُمعجم  ُعاح بشر  م،طلثات المثة ين القة مة والثة ثة ورموزومم(، 2221سممة، مثمة )ـ 

 .الموصا، ولشاراثهم وشرِ   ملة من مشكا عحاراثهم وغر ب ثراكيحهم ونادر أساليحهم

 ، ثر مة د. م،طفح لبراويم فهمي.نفجار الكحير اتح الثقوم السودا مو ا ثار خ الامن من اال ،ستيفن ،ووكاجـ 

، الااشر: دار الراحة للاشر والتوز ع، دمشق (14)ص: الطحعة األولح  ،الاسو ة مفاويم وقاا ام(، 2214الراحي، مي )ـ 

 سور ا.

ـ نص االثفاقية الةولية للقاا  علح  ميع أشكال التمييا العا،ري، اعتمةت بقرار الجمعية العامة لألمم المتثة  د سمحر   

1.35. 

 المراجع بغير اللغة العربية 

  Biology Online Staff, "Evolution" ،Biology Online, Retrieved 2016-11-24. Edited. 

 مراجع الشبكة العنكبوتية

 ـ  الجرا م االلكترونية 

cybercrime-is-center/threats/what-https://me.kaspersky.com/resource 

 ة  الةستور األردنية، مقال: بعة انتثار شام.. ألعام للكترونية نها تها الموت،  ر  -

https://www.dostor.org/3261770 

 مكتحتك -، شحكة المعلومات العربية  13/11/2213ـ  امة مجةي،  

-https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9

%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html%D8%A7%D9 

 االنفجار العظيم درس علح اليوثيوم لمثمة صالح الماجة  -

https://www.youtube.com/watch?v=Ujc3Qvh2Q2Q 

  ," Digital currencyمقال: ما وي العممت اإللكترونية؟ الكاثب:  وسف عحة الجحار، "  -

www.businessdictionary.com, Retrieved 2019-05-24. Edited :موقع سطور كوم اإللكتروني ،. 

http://www.ajrsp.com/
https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/what-is-cybercrime
https://www.dostor.org/3261770
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ujc3Qvh2Q2Q
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https://sotor.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9

%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%A

A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9 

نية، بإصةار قانو  المعاممت والتجار  االلكترو 2212( دولة قطر لساة 13مرسوم بقانو  رقم ) -

https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&language=ar#Section_9984 

 مفهوم نظر ة التطور -

- https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%86%D8%B8%D8%

B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B 

، ثثت عاوا : .1.1تثة  عام ـ  موقع األمم المتثة  اقوق اإلنسا  المفوض السامي، علح الات، أصةرثها األمم الم -

اثفاقية القاا  علح  ميع أشكال التمييا ضة المرأ    

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 

 موقع سحوثياك بالعربي:  ـ  

cryptocurrency-is-what-https://arabic.sputniknews.com/business/202108031049736623/ 

 ـ  موقع  ر ة  الةستور األردنية   

 -https://www.addustour.com/articles/684511

-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84

-%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86

-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82

-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1
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 لدراسة:ملخص ا

 ،أجري هذا البحث للتعرف علي إمكانية الحد من عجز الموازنة العامة المتكرر خالل السنوات الماضية في الدول العربية و النامية

 ،و ذلك من طرح فكرة تمويل االستثمارات االجنبية المباشرة كجزء من تمويل المشروعات التنموية الممولة من قبل الدول النامية

لة في كيفية تمويل هذه االستثمارات دولياَ وآثرها على الدول النامية، وتناولت الدراسة العوامل المؤدية إلى جذب وتمحور المشك

وتدفق االستثمارات للدول النامية بنظرة انتقادية علمية التي مكنتنا من الكشف عن بعض العراقيل والمخاطر التي يعاني منها 

كذلك معرفة أهم المخاطر التي تعيق هذه االستثمارات، ووضع حلول لها ولتحقيق هدف و ستثمر االجنبي في الدول النامية،الم

الدراسة تم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي المدعم بالبيانات المتحصل عليها من التقارير والدوريات والكتب واألوراق 

دول في مجال جذب أو تدفق االستثمارات المباشرة لغرض وتوصلت الدراسة إلي إمكانية االستفادة من تجارب بعض ال ،العلمية

توفير البيئة المالئمة للقيام باالستثمار ذلك  ىنامية أو المضيفة ضرورة العمل علهذا ويتطلب من الدول ال ،تنمية مشروعاتها

، لومن فائدة لتلك الدولغرض تغذية السوق المالي ونشر ثقافة الوعي لهذه االستثمارات وما تجلبه من نقل معلومات وخبرات 

وكذلك وجود عالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في الدول المضيفة، أي تحفيز النمو االقتصادي من خالل 

 قدرته على تعويض الدول المضيفة عن نقص المدخرات المحلية وتحفيز االستثمار المحلي.    

    

 مة، التمويل الدولي، االستثمارات األجنبيةالعا الموازنة المفتاحية:الكلمات 
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International Finance from Foreign Direct Investment and its Impact on Developing 

Countries 

Abstract: 

This research was conducted to identify the possibility of reducing the general budget deficit 

recurring during the past years in the Arab and developing countries, by putting forward the idea 

of financing foreign direct investments as part of financing development projects funded by 

developing countries, and the problem centered on how to finance these investments 

internationally and their impact On developing countries, the study dealt with the factors leading 

to attracting and flowing investments to developing countries with a critical scientific view that 

enabled us to reveal some of the obstacles and risks faced by foreign investors in developing 

countries, as well as knowing the most important risks that impede these investments, 

 and developing solutions to them and to achieve the goal of the study was Using the analytical 

descriptive method supported by data obtained from reports, periodicals, books and scientific 

papers, and the study found the possibility of benefiting from the experiences of some countries 

in the field of attracting or flowing direct investments for the purpose of developing their 

projects. Investing for the purpose of feeding the financial market and spreading a culture of 

awareness of these investments and the benefits they bring Tell information, experiences and 

benefits to those countries, as well as the existence of a relationship between foreign direct 

investment and economic growth in the host countries, i.e., stimulating economic growth through 

its ability to compensate the host countries for the lack of local savings and stimulate local 

investment.  

Keywords: Public Budget, International Finance, Foreign Investments 

 

 المقدمة:                                                                                                                    

تسعى مختلف الدول والحكومات إلى إحداث تنمية اقتصادية دائمة وبمعدالت مقبولة، تُحسن من رفاهية مجتمعاتها وذلك بوضع   

بتحقيق األهداف المميزة في الجوانب االقتصادية واالجتماعية، وتنطوي هذه السياسة على مشاريع متنوعة  سياسة تنموية كفيلة

ومتعددة يستدعي إنجازها توفير مصادر تمويلية بالحجم الكافي، األمر الذي جعل التمويل القاعدة األساسية التي تبني عليها خطط 

 ا في مصدرين أساسيين أحدهما داخــــلي واآلخر خارجي.                                                     التنمية، وللتمويل مصادر متنوعة يمكن إجماله

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: د والواحالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        114 

 ISSN: 2706-6495 

ويعتبر االدخار أهم المصادر المالية الداخلية، غير أنه ال يتحقق إال إذا كانت مستويات الدخول مرتفعة نسبياَ تفوق مستوى     

هي الحالة الغائبة في الكثير من الدول النامية والمتخلفة منها هذا راجع إلي انخفاض االستهالك وتسمح بادخار جزء منها، و

 )  مستويات الدخل، والميل الحدي لالستهالك وليس االدخار أي دون المستوى المطلوب وبالتالي تدخل هذه الدول فيما يسمى

ة مصدرها االدخار، واالدخار ال يتحقق أال عند مستويات مرتفع بالدائرة المفرغة ( المتمثلة في أن التنمية االقتصادية تتطلب أمواال

 من الدخول .                                                 

وأمام عدم كفاية التمويل الداخلي، وضرورة الخروج من الدائرة المفرغة بحيث يكون االتجاه نحو المصادر المالية الخارجية 

اإلعانات المالية المقدمة من الدول المتقدمة والغنية والقروض، والشراكة االقتصادية، واالستثمارات بأنواعها المختلفة مثل ) 

االجنبية المباشرة وغير المباشرة ..الخ( بالقدر الذي يسد الفجوة بين احتياجات تمويل برامج التنمية االقتصادية ورؤوس األموال 

لية الخارجية عند قصور المصدر الداخلي وعدم كفايته  لتغطية االحتياجات المالية إذ يلجأ إلي المصادر الما المحلية المتوفرة،

 للخطط التنموية التي تعتمدها الدول النامية والحكومات.

 مشكلة الدراسة:

لي، الحا مطلع القرن والمتخلفة معأصبح االستثمار االجنبي المباشر أحد األدوات المرغوبة للنهوض باقتصاديات الدول النامية 

المفضلة لدخول األسواق العالمية واالندماج في االقتصاد العالمي، ومع تزايد وتيرة العولمة االقتصادية في السنوات األخيرة  والقناة

صارت تدفقات االستثمارات المباشرة أحد مؤشرات قياس نجاح السياسة االقتصادية، وهنا نتساءل هل يمكن التعويل على 

لمباشرة في النهوض باالقتصاديات النامية والمتخلفة؟، وهل هناك ضمان في وجود بيئة األعمال مالئمة. االستثمارات االجنبية ا

وبالتالي يرى الباحثان إن محور المشكلة يكمن في كيفية تمويل هذه االستثمارات دولياَ وآثرها على الدول النامية، وبالتالي يحاول 

 لة من األسئلة تكون أكثر تحديداَ لما يراد معالجته في هذا الدراسة وهي:                        الباحثان تبسيط هذه الفكرة من خالل طرح جم

 ؟ما هي األسباب التي تدفع األشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى إنجاز استثماراتهم خارج أوطانهم 

 هل هناك مناخ مناسب لجلب االستثمارات االجنبية المباشرة؟ 

 امل المحلية لجلب االستثمارات االجنبية المباشرة؟ما هي الدوافع والعو 

                       هل هناك بيئة جيدة ومشجعة بصفة عامة للقيام باالستثمارات المباشرة في الدول النامية؟ 

  ؟           8002-6991ما هي حصيلة االستثمارات االجنبية المباشرة على ميزان المدفوعات الدول النامية من 

  حققت االستثمارات االجنبية المباشرة النتائج المنتظرة منها في االقتصاد النامي بخصوص تطوير االستثمارات هل

 المحلية وخلق فرص عمل، وتخفيض الواردات؟                         

 أهمية الدراسة:

نطواء بعضه على مزايا آنية وأعباء إن االعتماد على التمويل الخارجي قد تواجهه عدة مشاكل وصعوبات وذلك بفعل ا      

مستقبلية، وبالتالي يستفيد الجيل الحالي من مزايا هذا التمويل دون تحمل أعبائه التي تنقل إلي الجيل القادم  ولهذا من الضروري 

عل االستثمارات يج انتقاء مصادر تمويل خارجية التي ال تؤثر علي سيادة الدول وخالية من سلبية اآلثار في الحاضر والمستقبل، مما

االجنبية المباشرة من أنسب المصادر التمويلية لهذه الحالة والمتداولة في األدب االقتصادي المعاصر، ويعزى هذا إلي االيجابيات 

المتنوعة التي يحدثها هذا النوع من االستثمار بصفته مصدر تمويلي خالي من التكاليف المستقبلية علي عكس حالة االقتراض 

  ،ي، ومن المتوقع أن يحدث آثار إيجابية متنوعة علي االقتصاد المحليالخارج
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جذب االستثمارات األجنبية المباشرة وفي هذه الحالة تغيرت نظرة الدول من  ىبحت الدول النامية تعمل جاهدة علوبالتالي اص 

ل تدفق االستثمارات، وتقديم التسهيالت إزالة عراقي علىنظرة راغبة فيها ولها في آن واحد، وذلك من خالل العمل  إلىمعادية 

ة الدراسة ويمكن إبراز أهمي كثيرة.والحوافز لجلبها خصوصاَ في الدول النامية التي تعاني اقتصاداتها من صعوبات ومشاكل مالية 

 في العناصر التالية: 

 من  %99ضر أكثر من نتيجة التقلبات في أسعار السلع والمحروقات خاصةَ في فترة التسعينيات حتى الوقت الحا

الصادرات السلعية للدول النامية انخفضت مع انخفاض حصيلتها من العملة الصعبة، وصارت تعاني من صعوبات في 

تمويل الواردات األمر الذي جعل االستثمار االجنبي المباشر الوارد إلى الدول النامية ينظر إلية كأحد مصادر جلب 

 العملة الصعبة.

 نهاية العقد األول من القرن الحالي مما دفع هذه  حتىة أزمة مالية خارجية حادة منتصف تسعينيات عصفت بالدول النامي

 إعادة جدولة مديونيتها الخارجية المصحوبة ببرنامج التعديل الهيكلي،  إلىالدول 

ما الكثير منها مهذا أدي إلي ألحق الضرر بالحالة االجتماعية الناتجة عن التقليص في عمل المؤسسات العمومية وحل 

جعل السلطات العمومية أن تبحث عن حل لخلق مناصب عمل جديدة تمتص األيدي العاملة العاطلة عن العمل ألسباب 

اقتصادية ومن هذه الحلول هي إقامة األجانب لمشاريع استثمارية في بعض الدول النامية مثل الجزائر، من أجل حل 

 مشكلة البطالة.

 المؤدية إلى جذب وتدفق االستثمارات للدول النامية بنظرة انتقادية علمية التي مكنتنا من الكشف  العوامل تناولت الدراسة

 عن بعض العراقيل والمخاطر التي يعاني منها المستثمر االجنبي في الدول النامية.

 فروض الدراسة: 

 وظروف المستثمر.     تتنوع وتتطور أسباب قيام االستثمارات االجنبية المباشرة عبر الزمن، وحسب مكان 

  لالستثمار االجنبي المباشر آثار ايجابية وأخرى سلبية على اقتصاد البلد المضيف له، منها المستثمر الدائم والمتغير

 والمؤقت.

  يعاني مناخ االستثمار االجنبي المباشر خصوصاَ في الدول النامية بشكل كبير وأساسي من العوائق غير االقتصادية

 ة، البيروقراطية، األمنية، .......الخ(.تشمل )السياسي

  حدوث آثار مالية ايجابية على ميزان المدفوعات لبعض الدول النامية جراء جذب االستثمارات االجنبية المباشرة في

 الوقت الحالي.

 ادرات، صلالستثمار االجنبي آثار ايجابية على بعض جوانب االقتصاد الوطني، كاالستثمار المحلي والتشغيل وتطوير ال

 ال ترقي إلى المستو ى المرغوب فيه.

 منهجية الدراسة: 

أستخدم الباحثان في الدراسة نوعان من المناهج، أحدهما المنهج الوصفي واألخر تحليلي مما يجعل الدراسة تستخدم منهجين معاَ، 

أستخدم عند دراسة اآلثار والمخاطر واستعمل المنهج الوصفي بمناسبة عرض االستثمار وأنواعه ومناخه أما المنهج التحليلي ف

 التي يحدثها االستثمار االجنبي المباشر في اقتصاديات البلدان المضيفة له بصفة عامة )تجربة البرازيل(،
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)مصر( وقد وقع المزج بين المنهجيين في موضع واحد من الدراسة، كأشكال التمويل والتوزيع القطاعي باإلضافة إلى تطور   

 ر األجنبي المباشر من عرض وتحليل البيانات.  تدفقات االستثما

 :حدود الدراسة

 إن موضوع االستثمار األجنبي المباشر واسع النطاق على األقل من الجوانب التالية:                        

 : جغرافيا ليشمل كل دول العالم.الجانب األول

 القات االقتصادية بين األمم والشعوب والدول.زمنياَ، ليغوص في أعماق تاريخ الفكر والع الجانب الثاني:

اآلثار المتنوعة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وبالتالي يصعب جمعها في دراسة واحدة، في ظرف  الجانب الثالث:

 زمني محدد لهذه الدراسة.

ه بدراسة على الدول النامية ونخص فقط تجرلهذا ليس في وسع الباحثان تناول كل هذه الجوانب في هذا الموضوع، بل اقتصرت ال

 البرازيل كمقياس لتدفق االستثمارات االجنبية المباشرة كهدف للمقارنة ويعود هذا لثالثة أسباب رئيسية هي: 

 .سعة الموضوع سبق ذكره 

 .تجنب لتكرار بعض الدراسات التي أجريت من قبل، والتي شملت البرازيل بفترات زمنية أخرى 

 قف للدول النامية منها البرازيل ومصر والجزائر غير المشجع لهذا االستثمار منذ صدور قانون النقد والقرار يتعلق بالمو

المقنن للنشاط االستثماري في الجزائر أدي إلى رفع بعض  91-68حين صدر المرسوم التشريعي رقم  6991- 6990

 القيود التي كانت تعيق االستثمار في الجزائر مثالَ.

 بحث: أهداف ال

بالنظر إلى تعدد اآلراء واالفكار حول جدوى وجدلية االستثمارات االجنبية المباشرة الوافدة إلى الدول النامية والمضيفة لها بصفة 

 خاصة، ومن ثم تباين مواقف االقتصاديين والسياسيين بشأن فتح الباب أمام االستثمارات 

 التي جات هذه الدراسة مستهدفة ما يلي: 

  في إثراء المعرفة االقتصادية في هذا المجال من خالل تحليل ومناقشة بعض جوانب الموضوع بالمعلومات المساهمة

 ذات الصلة.

  إثراء المعرفة الشخصية في هذا الجانب من جوانب المعرفة من خالل االطالع على البحوث والتقارير والدراسات

 المتاحة السابقة.

 ى االقتصادية لالستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى الدول النامية خاصةَ بعد المساهمة في النقاش الدائر حول الجدو

 انفتاح االقتصاد عالمياَ 

 

 : المبحـث األول

 المطلب األول: 

 أوالَ: مفهوم االستثمار األجنبي المباشر: 

ات الدول النامية حيث شهد زيادة كبيرة أدي االستثمار األجنبي المباشر خالل عقدين الماضين دوراَ هاماَ، في دعم نمو اقتصادي

في حجم التدفقات االستثمارية، وتفسير التغيرات التي طرأت علي هيكل االقتصاد العالمي، والزيادة هي االتجاه نحو اقتصاد 
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مي من خالل لالسوق في معظم الدول النامية، وتحرير التجارة واالستثمار وقد أعطي االستثمار األجنبي دفعة لمسيرة التكامل العا 

المساهمة في ربط أسواق المال والعمل، وزيادة اإلنتاجية، واألجور في الدول المضيفة له. ويعرف االستثمار األجنبي المباشر 

أو أكثر من رأس مال الشركة على أن ترتبط هذه الملكية بالتأثير في إدارتها أي تعني تلك االستثمارات التي تتم  %60هو تملك 

أو مشروعات تؤسس في البلدان المضيفة لالستثمارات بناء على اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف أو بموجب في شكل شركات 

القوانين المحلية للبلد المضيف لالستثمارات الخارجية، وتأخذ مثل هذه الشركات شكل الشركات المساهمة أو غيرها التي تمارس 

 .        (68-66، ص8001،)ابوقحف تلك البلدنشاطها في البلد المضيف، وتخضع لقوانين ونظم 

 ثانـياَ: نبذة تاريخية:

يعود تاريخ االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية إلى القرن التاسع عشر، حيث تركزت هذه االستثمارات خالل فترة 

رين تطوير جزء كبير من البنية االستعمار في قطاعات المعادن والزراعة والخدمات العامة، وقد شهدت بدايات القرن العش

األساسية في مختلف بلدان العالم، من خالل االستثمار المباشر في الطاقة الكهربائية واالتصاالت السلكية والالسلكية. ففي عام 

دة حينذاك مليار دوالر، وكانت المملكة المتح 69كان الرصيد العالمي المتراكم من االستثمار األجنبي المباشر يقدر بحوالي  6961

المصدر األكبر لالستثمار األجنبي المباشر تليها الواليات األمريكية وألمانيا، وكانت أمريكا أكبر متلق لالستثمار األجنبي المباشر. 

مليار دوالر، وما تزال الشركات البريطانية من أكبر المستثمرين،  11المباشر حوالي  بلغ االستثمار األجنبي 6912وفي عام 

توجهت أكثر من نصف تلك االستثمارات إلى الدول النامية والسيما أمريكا الالتينية وآسيا، خاصة في قطاعي الزراعة  وبالتالي

والتعدين والبنية األساسية. وفي األربعينيات من القرن الماضي تغير نمط االستثمار األجنبي المباشر حيث أصبحت الواليات 

ك االستثمارات، أي التحول إلي االستثمار في الصناعات التحويلية ألكثر شيوعاَ، وبالتالي المتحدة األمريكية المصدر الرئيسي لتل

ركزت معظم الدول النامية علي تنمية الصناعات المحلية خالل عقدي الخمسينات والستينات التي اتبعت معظم الدول النامية، 

لمغلق، وبالتالي ساد التخوف من اآلثار السلبية المحتملة واعتمدت علي استراتيجية التنمية مستندة إلي االقتصاد الموجه وا

لالستثمار األجنبي المباشر مثل التدخل السياسي، وخلق تبعية اقتصادية، و إضعاف الشركات المحلية مما أدي إلي تراجع 

طاع الصناعة لي مستوى قاالستثمارات األجنبية أما في حقبة السبعينات تميز االستثمار األجنبي بتحسن أسعار السلع األولية ع

االستخراجية، وعلي مستوى تحقق الفوائض المالية في موازين المدفوعات في الدول المصدرة للسلع األولية، والذي شكل مصدر 

هاماَ لرأس المال القابل لالستثمار. وتجدر اإلشارة هنا لقد تم إعادة تدوير تلك األموال إلى الدول النامية على شكل قروض سيادية 

قدمتها البنوك التجارية، وبالتالي أصبحت الدول النامية أكثر اعتماداَ على القروض وأقل اهتماماَ باجتذاب االستثمار المباشر لها. 

ولقد استمر التراجع في حجم االستثمار األجنبي المباشر حتى منتصف الثمانينات في الدول النامية، نتيجة هبوط أسعار السلع 

قتصادي في الدول الصناعية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، هذه المؤشرات كلها أدت إلي اندالع أزمة الديون األولية، والكساد اال

الخارجية وبالتالي عمدت الدول النامية علي تبني وتنفيذ سياسات اإلصالح االقتصادي و الهيكلي، وكذلك تخفيف القيود المفروضة 

اية الشطر الثاني من الثمانينات، واستجابة للتغيرات بدأت التدفقات االستثمارية تتجه نحو علي االستثمار األجنبي المباشر مع بد

الدول النامية والدول االشتراكية في أوروبا حيث تركزت هذه التدفقات االستثمارية علي الصناعات الموجهة للتصدير متأثرة 

اج في عقد التسعينات الذي تميز بانتقال وتحرك عناصر اإلنتبانخفاض أسعار السلع و تكاليف التشغيل، وزيادة ربط  السوق. و

عبر الحدود الوطنية، أي خلق األسواق مع استمرار تدفق االستثمار األجنبي إلى الدول النامية وتزايد برامج الخصخصة واعتماد 

 سياسات التشجيع االستثمار وتحرير التجارة كجزء من جولة أورجواي، 
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هدات واالتفاقيات متعددة األطراف الموقعة والمتعلقة بشأن تشجيع وحماية االستثمار األجنبي المباشر، إذ وبالتالي زاد عدد المعا 

تقوم الدول الصناعية ودول األعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتفاوض حيال وضع اتفاقية لتنظيم تدفق االستثمار إليها و 

 ،)عبد الحميد أطر السياسات الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر التوصل إلي اتفاقية عالمية بهدف مواصلة تحرير

 (.                               171،ص8060

 أنواع االستثمارات األجنبية المباشرة: -ثالثاَ: 

مار وينطوي ثلقد تم وضع تصنيفات مختلفة األنواع لالستثمار األجنبي المباشر استناداَ إلى الدوافع التي تؤدي إلى حدوث االست

 االستثمار األجنبي المباشر بدوره على األنواع التالية: 

االستثمار المشترك: هو اتفاق طويل األجل بين طرفين استثمارين أحدهما وطني واألخر أجنبي، والطرف الوطني هنا قد يكون 

ي، خبرة، معرفة، عمل، تكنولوجيا، تقديم قطاعاَ خاصاَ أو قطاعاَ عاماَ، أما الطرف األجنبي يأخذ عدة أشكال سواء في شكل )مال

 معلومات، تقديم السوق(.

االستثمارات األجنبية المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي: وهي األكثر تدوالَ وتفضيالَ لدى الشركات العابرة حيث تتبلور في شكل 

فة ونالحظ إن هذا النوع غير مفضالَ فروع اإلنتاج والتسويق وغيرها وتصب في النشاط اإلنتاجي أو الخدمي في الدول المضي

 لدى الكثير من الدول النامية خوفاَ من التبعية االقتصادية، وما تحمله من مخاطر سياسية أو ما تحمله من مساوئ االحتكار.

من خالل  لاالستثمار في المناطق الحرة: في هذه الحالة يكون االستثمار األجنبي بعيد عن الخضوع لقوانين الدولة المضيفة، ويعم

قوانين خاصة منظمة له، يتمتع بإعفاء كامل من كافة الرسوم والضرائب المفروضة على المشروعات االستثمارية داخل الدولة 

 المضيفة.

مشروعات االستثمار القائمة على التجميع: يأتي هذه النوع في صورة اتفاقية بين طرفي أجنبي وأخر وطني سواء كان عام أو 

م ( على أن يقوالخاألجنبي من خاللها بتوفير مكونات منتج معين وليكن مثالَ )سيارة أو حاسب آلي أو... خاص، يقوم الطرف

 (. xiv، ص 8060الطرف الوطني بتجميعها لتصبح منتجاَ نهائياَ )تقرير األمم المتحدة، تقرير االستثمار، 

عرف االستثمار األجنبي المباشر في شكل عقود امتياز، . وهو ما يB .O. Tاالستثمار في مشروعات البنية األساسية المحولة .

عاماَ(، و قد ازدادت تدفقات االستثمار األجنبي من هذه النوع في الدول النامية مع  90 – 80تكون لمدة معينة تتراوح ما بين ) 

 خالل زيادة هذه التدفقات من االتجاه المتزايد للتغير دور الدولة في النشاط االقتصادي وكذلك لسد فجوة الموارد المحلية من

االستثمار األجنبي حتى لو تم ذلك في مجال  البنية األساسية، مثل بناء محطات الكهرباء أو المطارات أو الطرق واستغاللها لمدة 

لمحولة و امعينة بناء علي عقد معين بين الدولة المضيفة وهذا النوع من االستثمار، فلقد تنوعت عائلة مشروعات البنية األساسية 

 تفرعت كما يلي:

 مشروعات البناء والتشغيل والتحويل.-أ(  

 (.t.O.O.Bمشروعات البناء والتشغيل والتملك والتحويل )-ب(  

 (.O.O.Bعقود البناء والتملك والتشغيل )-ج( 

 (.O...T. Oعقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل )-د( 

 (.T.L.Bعقود البناء والتأخير والتحويل )-هـ( 

 (..O.O.OTوالتحويل )عقود التحديث والتملك والتشغيل -و( 
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 (.O.O. Oعقود التجديد والتملك والتشغيل )-ز(  

 (.B... Tعقود البناء والتمويل والتحويل )-ط( 

 (.B.B.Tعقود التأخير والتدريب والتحويل )-م( 

بي المباشر تستند إلى محفزات التي تؤدى إلى حدوث والجدير بالمالحظة بأن هناك تصنيفات مختلفة ألنواع االستثمار األجن

 االستثمار، وفق المحددات التالية: 

 البحث عن المصادر: الهدف منه استغالل الميزة النسبية للدول الغنية بالموارد األولية كغاز والنفط.

 لمتلقية.                البحث عن األسواق: يهدف هذا النوع إلى تلبية المتطلبات االستهالكية في أسواق الدول ا

 البحث عن الكفاءة يحدث هذا النوع من االستثمار فيما بين الدول المتقدمة واألسواق اإلقليمية المتكاملة.

البحث عن أصول استراتيجية: في هذه الحالة تقوم الشركات بعملية التملك أو الشراكة. ومن جانب أخر يري البعض بأن هناك 

 ت:  تصنيفات أخره سواء كان

 من وجهة نظر الدول المصدرة ))المستثمرين(( تنقسم إلي: )أ( 

 االستثمار األفقي: الغرض منه هو التوسع االستثماري في الدول المتلقية لهدف إنتاج نفس السلع محلياَ أو مشابهة له.-

                    االستثمار العمودي: يهدف إلى استغالل الموارد األولية من التملك أو منافذ التوزيع.   -8

 االستثمار المختلط: يهدف إلي دمج النوعين السابقين.-1

 من وجهة نظر الدول المتلقية: فيمكن تقسيم االستثمار األجنبي المباشر إلي: -)ب(

 االستثمارات الهادفة إلى أحالل الواردات أو إلي زيادة الصادرات. -6

   مية حكواالستثمارات األجنبية المباشرة بمبادرة -8

 محــــــــــــــددات االستثمار المباشر:-رابعاَ:  

 هناك ثالثة عوامل رئيسية تعتمدها الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود، للمفاضلة بين الدول المضيفة لالستثمار:

 ( سياسات الدولة المضيفة.6) 

 ( اإلجراءات المسبقة التي قامت هذه الدول بتطبيقها.8)

 مواصفات االقتصادية للدول المضيفة ويمكن تفضيل محددات االستثمار الدولة المضيفة علي حسب المعايير التالية:( ال1)

 إطار سياسات االستثمار. -أ

 تيسير األعمال. -ب

 المحددات االقتصادية: تشمل عوامل السوق، عوامل الموارد، عوامل الكفاءة.                           

 ستنتج ما يلي: من المالحظ ن 

 إن محددات االستثمار األجنبي تختلف من دولة ألخرى. -

 السياسات تلك الدول ورغبته في فتح أسواقها لالستثمار األجنبي المباشر. -

 (.60 -7، ص8001االستثمارات )يعقوبي، توفيق، مد ى مالئمة البنية والبيئة االقتصادية لقيام بتلك  -
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 ر األجنبي المباشر: أشكال تمويل االستثما -خامساَ َ - 

نالحظ أن استثمار رأس المال السهمي يهيمن على المستوى  من حيث األشكال الرئيسية الثالثة لتمويل االستثمار األجنبي المباشر،

أما نصيب األشكال  بلغ نصيبه نحو ثلثي مجموع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، العالمي. في أثناء مطلع القرن الحالي،

كان في المتوسط  هما القروض المعقودة داخل الشركة والعائدات المعاد استثمارها، –ى من االستثمار األجنبي المباشر األخر

 على التوالي. %68و %81حوالي 

 وهو ما يعكس التغيرات السنوية في األرباح وعائدات األسهم المعادة إلى وتجدر اإلشارة هنا بأن الشكالن يتقلبان تقلباَ واسعاَ، 

ملحوظة في نمط تمويل االستثمار األجنبي المباشر بين البلدان  وبالتالي توجد اختالفات الوطن أو الحاجة إلى تسديد القروض،

 توفيق، ي،يعقوبالنامية )ونستنتج أن العائدات المعاد استثمارها تتم على نحو ثابت ذات أهمية أكبر في البلدان  المتقدمة والنامية،

 .(60 -7، ص8001

ازال االستثمار األجنبي المباشر يفوق التدفقات األخرى من رؤوس األموال الخاصة إلى البلدان النامية فضالَ عن تدفقات وم

وكان أكبر  كان نصيبه أكثر من نصف جميع الموارد المتجهة إلى البلدان النامية، 8001ففي عام  المساعدة اإلنمائية الرسمية،

في حين أن المساعدة اإلنمائية الرسمية مازالت هي أهم مصدر للتمويل في العديد من  رسمية،بكثير من المساعدة اإلنمائية ال

                       (.                                         126، ص 8060عبد الحميد،البلدان النامية )

 سادساَ: أهمية المعونات الرسمية للبلدان النامية.

أن كل دوالر من المعونات األجنبية في البلدان النامية التي  راسة لتقييم المعونات في الدول النامية ذكر فيها،أجرء البنك الدولي د

 سجلت درجة جيدة في مجال السياسات يجتذب دوالرين تقريباَ من االستثمارات، ألن المعونات تزيد من ثقة القطاع الخاص،

و خلصت الدراسة إلي أن المعونات األجنبية التي تنقد للبلدان  إليها المستثمرون، وتساعد علي توفير الخدمات العامة التي يحتاج

لقد استفادت البلدان العربية من قروض  النامية التي تطبق سياسات سيئة ليس لها تأثير علي التمويل وقد يكون لها تأثير سلبي،

التوجه نحو القطاع الخاص وتحرير التجارة وإصالح وإعانات البنك الدولي كان الغرض منها تنمية وإصالح السياسات ذات 

، 8060)عبد الحميد،وما يميز هذه اإلعانات أنها لم تعرف تطوراَ مهما َ قياساَ مع الحاجات المتنامية للبلدان النامية  القطاع المالي،

 (.  128ص 

 وشمال أفريقيا.( يبين القروض واالعتمادات المقدمة للبلدان منطقة الشرق االوسط 1الجدول رقم )

 السنوات 09-02متوسط سنوي  1995 1996 1997 1998 1999

القروض  1584.7 978.7 1595.2 914.8 968.5 1575.5

 واالعتمادات

 .6999المصدر: تقرير البنك الدولي للتنمية 

 سابعا: تشخيص وضعية االستثمار في الدول العربية:

 أهم العناصر الجاذبة لالستثمار -1

ستثمار مجمل األوضاع القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تكون البيئة التي يتم فيها االستثمار، يقصد بمناخ اال

 بحيث تكون مكونات هذه البيئة متغيرة ومتداخلة إلى حد كبير.                                 

 قراره االستثماري منها:                     وبالتالي هناك عدة محددات محفزة للمستثمر والتي يبني عليها   
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 المجموعة األولي:  

 .تمنع الدولة المضيفة باالستقرار السياسي واالقتصادي 

 .حرية تحويل األرباح واالستثمار إلى الخارج 

 .استقرار العملة المحلية 

      .سهولة إجراءات الحصول على ترخيص االستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية 

 جموعة الثانية:الم

 .إمكانية تحقيق عائد مرتفع من االستثمار 

 .اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية 

 .وضوح القوانين المنظمة لالستثمار واستقراره 

 المجموعة الثالثة: 

 .توفير شريك محلي من الدولة المضيفة 

 .حرية التنقل 

                       حرية التصدير وتوفير فرص استثمارية                                                        

 أهم العناصر المعوقة لالستثمار: -0

 عدم االستقرار السياسي واالقتصادي.■ 

 الروتين البيروقراطي وصعوبة التسجيل والحصول على الترخيص.■ 

 عدم وضوح واستقرار قوانين االستثمار.■ 

 لمحلية.عدم ثبات وتدهور سعر صرف العملة ا■ 

 عدم اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.■ 

 القيود المفروضة على تحويل األرباح.■ 

 عدم توفير قوانين مشجعة على االستثمار.■ 

 عدم توفر االستقرار األمني.■ 

 عدم توفر نظام مصرفي متطور مع عدم وجود سوق مالي متطور عدم وجود بنوك للمعلومات المالية واالقتصادية.■ 

( بلداَ 80وتسعى الدول النامية إلي حد اآلن من جعل قوانينها ولوائحها وبيئتها االستثمارية مواتية للمستثمرين، فقد قام أكثر من )

بتخفيض ضرائب إيرادات الشركات في محاولة من هذه البلدان الجتذاب مزيد من االستثمار األجنبي المباشر، وقد فرضت 

من الدول النامية من تغير الكثير من القوانين واللوائح االستثمارية حتي تتماشي مع رغبات الشركات  العولمة المالية علي الكثير

وأن خطاب المؤسسات العالمية المتحكمة  ،مباشراَ لدخول الدول النامية في سباق نحو العولمة المالية مؤشراوهو ما يمثل  ،العالمية

للكثير من الحكومات في العالم الثالث، خاصة مع فشل المخططات اإلنمائية المحلية  في االقتراض والتجارة قد باتت أكثر إقناعاَ 

و هي الخبرة التي تستغلها الشركات العالمية المتخصصة و المستفيدة من الوضع الجديد في  ،التي ال تجد الخبرة المناسبة للتنفيذ

 (.   121-128، ص 8060الدول النامية )عبد الحميد،
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 ( يبين التغيرات في القوانين لجلب الشركات العالمية.  0الجدول رقم ) 

السنوا

 ت

100

1 

100

0 

100

3 

100

9 

100

5 

100

6 

100

7 

100

8 

100

0 

022

2 

022

1 

022

0 

022

3 

022

9 

عدد 

البلدان 

التي 

 تغيرت

19 11 92 19 11 19 71 10 11 19 76 70 28 608 

تغيرات 

أكبر 

موازنة 

االستثما

ر 

 المباشر

20 79 606 602 601 92 619 611 616 617 691 811 810 819 

تغيرات 

أقل 

موازنة 

لالستث

 مار

8 - 6 8 1 61 61 9 9 1 61 68 81 11 

 .8009المصدر: األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي لسنة 

 المطلب الثاني:                                

 أوالَ: التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر: 

حول التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية  8001لعام « األونكتاد»البيانات عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية  تشير  

بينما كان نصيب القطاع  ،من اإلجمالي %8.9إلي أن القطاع األول الزراعة والتعدين يستحوذ فقط علي ما نسبته  ،المباشرة

حيث تشمل هذه النسبة القطاعات التالية مثل النشر و الطباعة و اإلنتاج اإلعالمي و ،%16.8الثاني الصناعة علي حوالي 

الصناعات الكهربائية و اإللكترونية و الفحم و البترول و الوقود النووي و هي األكثر جذباَ لالستثمار األجنبي المباشر، أما 

رات، ويضم النقل و التخزين و االتصاالت والخدمات تميز بالحصة األكبر من االستثما % 11.1قطاع الخدمات أستحوذ علي 

 (.   190-129، ص 8060)عبد الحميد،بالحصة األكبر من االستثمار األجنبي المباشرالمالية 

تستحوذ علي معظم االستثمارات  ،أمريكا و أوروبا اصةتشير إلي أن الدول المتقدمة و خ« األونكتاد » فالبيانات الصادرة من 

ي فإن االستثمار األجنب ،أما الدول النامية و منها الدول العربية،باشرة الموجه إلي القطاعين ) الصناعة و الخدمات (األجنبية الم

و إن عمليات التحرر المالي و  ،المباشر المتدفق إليها قد جاء باألساس لتمويل برامج  الخصخصة  التي شهدته تلك الدول

 في حين تركزت االستثمارات المتجهة إلي الدول األقل ،ن القطاعين  الثاني و الثالثاالستثماري في الصناعات التي تندرج ضم

مثل  ،و في الفترة األخيرة بدأ قطاع الخدمات يتسم بأهمية ملموسة ،و بعض الدول األفريقية في القطاع األول  خاصاَ النفط ،نمواَ 

 العمل المصرفي و التمويل . 
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جذب االستثمارات األجنبية استناداَ ألي متوسط دخل الفرد، ومعدل نمو الناتج المحلي وتوفير  وبالتالي تتحدد قدرة كل دولة علي 

 رأس المال. العائد على ومعدلالبنية األساسية، واالستقرار السياسي 

كبير في  فأما عن التوزيع القطاعي في الدول العربية، فتشير بيانات برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى وجود اختال

مكونات االستثمار األجنبي المباشر المتجه إلى الدول العربية، وبالتالي حظا القطاع النفطي في الدول المصدرة للنفط النصيب 

األكبر من االستثمارات، في حين تركزت االستثمارات األجنبية المباشرة المتجهة إلى الدول غير النفطية في قطاعي الصناعة 

يدل على القدرة التنافسية لدي الدول العربية، وتفاوتها بين كل دولة. وبالتالي تنبغي أن تقوم الدول العربية والخدمات، وإنما 

بتنمية القطاعات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية تصديرية، بعيدة عن القطاعات التقليدية ونستنتج من ذلك بأن هناك فرصة أخري 

 متاحة، وخاصاَ الصناعات االستخراجية.

 .( يبين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بحسب مجموعات الدول )مليون دوالر(3الجدول )

 % 0220 % 0221 % 0222 % 1000 % 1008 البيان

إجمالي   

 العالم 

191197 -- 6022811 ___ 6196911 ___ 719619 ___ 196622 __ 

الدول  

 المتقدمة 

121819 0.7 217710 0.2 6887171 0.2 901611 0.7 110111 0.7 

الدول  

 النامية

627160 0.87 889610 0.86 817291 0.8 801206 0.1 618619 0.8 

وسط        

وشرق 

 أوروبا

88107 0.01 89118 0.08 81911 0.08 87800 0.01 82709 0.01 

 .    8001المصدر: األونكتاد. تقرير االستثمار العالمي

 .متقدمةالامية والن ثانياَ: مناخ االستثمار في الدول

من  %1أي لم يتجاوز ما نسبة  8008خالل عام  %0.7 إلىبلغ إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية         

 االستثمارات بالمقاييسر حجم غضعف وص علىشيء إنه يدل  علىدل هذا  النامية، وإناالستثمارات األجنبية في الدول 

 الدول النامية السيما في جنوب شرق المباشرة، ومنافسةجذب االستثمارات األجنبية  علىة األقطار العربية عدم قدر الدولية، أي

 الالتينية.  وأمريكاآسيا 

 يبين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى بعض الدول النامية )مليون دوالر(  ( 9ل رقم )الجدو 

 0220 0221 0222 1000 1008 البيان

 98700 11211 10778 10169 11796 الصين

 61187 81716 61701 68911 66911 المكسيك
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هونج  

 كونج)الين(

61770 81991 16912 88211 61762 

 61911 88197 18779 82972 82291 البرازيل

 1669 2210 9118 7870 1119 بولندا

 7199 2109 9107 66201 1129 سنغافورة

 6101 9902 1171 9886 1112 تشيلي

 1171 9911 8111 1897 2108 الدول العربية

 .    8001المصدر: األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي 

 

 ( يبين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى بعض الدول العربية )مليون دوالر(5اما الجدول )

 1000 0222 0221 0220 1008 البــــــــــــــــيان

 6019 6691 112 907 906 الجزائر

 862 96.2 192 191.7  679.9 البحرين

 117 909.9 6819.1 8969.1 6019.1 مصر 

 - 6- 1.6-  1.9- 7.6 العراق

 91 619.6 19.8 692 160 األردن 

 7 19.9- 61.1 78.1 99.6 الكويت

 897 819.1 897.2 890 800 لبنان

 91 - 600.1 - 618.6 - 662.1 -  690.8- ليبيا

 182 8197.2 806.1 219.9 111.6 المغرب

 10 12.1 81.1 80.2 606.1 عمان

 181 817.1 896.1 661.1 117.1 قطر 

 190 - 69.2  6221.1 - 720 - 1829.8 السعودية 

 126 971 198.8 170.2 170.7 السودان 

 889 809 870 811 28 سوريا

 286 121.1 772.2 117.9 112.6 تونس 

 99 699.1 -  810.9 921.9 - 897.7 اإلمارات

 11 801.9- 800.9- 691.1 - 869.1- اليمن
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  1171 9911.9 8118.2 1897.8 2106.9 اإلجمـــــالي 

 .  8001المصدر: األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي 

 

اشرة مثالَ مبمن الجدول نالحظ وجود تفاوت كبير بين الدول العربية فيما يتعلق بقدرتها على جذب االستثمارات األجنبية ال

من إجمالي تدفقات االستثمارات األجنبية التي تشمل )المغرب، الجزائر،  %20تستقطب دول المغرب العربي ما يزيد عن 

 تونس، مصر، السودان( إلى الدول العربية.                                             

لداخلية و ا التنظيماتكمال التشريعات الخاصة باالستثمار تغيير مع بداية القرن الحالي فقد واصلت الدول العربية إلي است

و تخفيف القيود المفروضة علي المستثمرين  ،أي تعديل القوانين الخاصة بالتملك األجنبي ،الخارجية الخاصة باالستثمار

و  ،األجنبية الستثمار مع الدولحيث قامت الدول العربية بالتوقيع علي العديد من االتفاقيات الثنائية لتشجيع و ضمان ا ،األجانب

( حيث بلغ عددها   MIAOضمن هذا اإلطار ،قام العديد من الدول العربية إلي االنضمام إلي الوكالة الدولية لضمان االستثمار)

و كذلك االنضمام إلي المنظمات  اإلقليمية مثل المؤسسة العربية لضمان االستثمار و المؤسسة  ،دولة عربية 61حوالي 

مليار دوالر  99و بالتالي حظيت الدول النامية خالل العقود الماضية بحوالي  ،مية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتاإلسال

كما  عملت الدول العربية ،من إيرادات عمليات الخصخصة فيها  %19تمثل نحو  ،كاستثمارات أجنبية مباشرة و غير مباشرة

 ،مارو ذلك من أجل المنافسة علي جذب االستث ،ا الوطنية المعينة بترويج االستثمارإلي تحسين و تطوير قدراتها وفاعلية أجهزته

و  ،وفي مجمل هذا يبدو أن ذلك كله لم يكن كافياَ لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة رغم المغريات في تهيئة البيئة الصالحة

 المناخ المواتي لتلك االستثمارات .

                         المضيفة:االستثمار األجنبي المباشر للدول  وتدفقجذب  إلىثالثاَ: العوامل المؤدية 

االستثمار األجنبي المباشر للدول المضيفة مسألة  وتدفقجذب  إلىالمؤدية  والدوافع والمحدداتتبدو محاولة حصر العوامل   

من تلك تلك الصعوبات و علىيمكن التغلب  لكيلها، البد من توضيح النظريات المفسرة  العوامل، بلصعبة حيث تتعدد تلك 

                                                                                النظريات:

 غيروتكمن فكرة هذه النظرية حول تفسير انتقال االستثمارات األجنبية المباشرة  المال:نظرية التحركات الدولية لرأس  -( 1)

 المالية.غالباَ في األوراق  المضيفة، وتحدثخالل اختلف سعر الفائدة بين الدول  المباشرة من

تتم على أساس تحقيق عائد أكبر من االستثمار في الخارج على أن تمتلك المنشأة المستثمرة  نظرية المنشأة الصناعية: -( 0)

الفنية، والتفوق التكنولوجي وبراءات االختراع، في الخارج مجموعة من المزايا االحتكارية وشبة االحتكارية مثل المعرفة 

 (.    190 -129، ص 8060وحيازة العمالة المدربة، واإلنفاق الضخم على البحث والتطوير .... الخ )عبد الحميد،

ار موالجدير بالمالحظة: إن هناك ما يسمي بالمنهج العملي يعتمد على الدراسات الميدانية لمجموعة العوامل المفسرة لالستث

 األجنبي المباشر، حيث تنقسم إلى ثالث مجموعات منها:

و انخفاض التكلفة و األجور، وتوافر المواد ، للدول المضيفة تشمل اتساع السوقتتعلق بالمزايا المكانية  المجموعة األولي: 

       ز الضريبية                                                                                                                   أما المزايا التي تمنحها الحكومة لالستثمار المباشر هي الحواف ،و االستقرار السياسي ،األولية

تتضمن المزايا االحتكارية التي تحوزها المشروعات المستثمرة مثل القدرة علي تغيير المنتجات و التفوق  المجموعة الثانية :

 و ضخامة المبالغ المنفقة علي األبحاث و التطوير .           ،التفوق التكنولوجي ،التمويلي
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تثمار أعلي اس وعائدتتعلق بشأن الداخلي للمزايا االحتكارية للمشروعات المستثمرة مثل تحقيق أرباح  وهي المجموعة الثالثة:   

                                                                                    الخ.و............

 ذكرها.          متغيرات سبق ثالثفي  المباشر، دالةتري هذه النظرية أن االستثمار األجنبي  االنتقائية:النظرية  -( 3)  

دول ال إلىالمؤدية في جذب تدفق االستثمار المباشر  والدوافع والمحدداتفي ضوء تلك النظريات لقد تم تحديد العوامل  

 المضيفة فإنه يمكن حصرها:    

مناخ االستثمار بمكوناته ومحدداته التي تشير في مجموعها إلى ما إذا كان هناك تشجيع وجذب لالستثمار من عدمه وهذه  -(6

 المكونات والمحددات هي:   

وي أداء االقتصاد القومي تشمل المحددات االقتصادية، التي تحتوي على مجموعة من المؤشرات االقتصادية الدالة على مست -أ

درجة االنفتاح االقتصادي، والقوة التنافسية، والقدرة على إدارة االقتصاد، وكذلك نسبة الدين الخارجي وخدمته إلى الناتج 

القومي، وقوة االقتصاد القومي ونموه وتقدمه كل هذه المعايير تؤدي إلى جذب االستثمار األجنبي في حالة زيادتها، والعكس 

 صحيح.                                                           

المحددات الخاصة بالنظام االقتصادي والسياسي والبيئي المؤسسي، يعني كلما كان النظام االقتصادي يعمل بآليات السوق  -ب 

اَ يئي على العادات والقيم اإليجابية، وأيضالقائمة علي الحرية االقتصادية، وتميز باالستقرار واألمن، وكلما انطوي النظام الب

                                                               تميز بسالسة اإلجراءات ووضوحها مع الكفاءة اإلدارية، دل ذلك إلى عملية جذب االستثمارات.                                         

االقتصادية الكلية: أي كلما كانت تحررية ومرنة، وواضحة وفعالة، تحتوي على حوافز  المحددات الخاصة بالسياسة -ج

 ضريبية مناسبة، وأن تكون توسعية متوافقة مع حجم النشاط االقتصادي أدي إلى جذب االستثمار.

متضارب  حفيزه موحد غيرالمحددات القانونية والتشريعية التي تعمل على تنظيم التعامل مع االستثمار األجنبي تعمل على ت -د

 مع باقي التشريعات األخرى ذات العالقة.   

مجموعة العوامل والمحددات المرتبطة بالقدرة التنافسية للدولة المضيفة مقارنة بالدول األخرى، تتركز أهمها   في تكلفة  -(8

 سية و.........الخ. مهاراته اإلنتاجية، والبنية األسا –ومستواه التعليمي  –مدي توافره  –عنصر العمل 

 8002إلى  6990ويشير البعض في هذا المجال إلى أن التحركات الدولية لالستثمارات األجنبية المباشرة خالل الفترة من  

اتجهت في األساس إلى المناطق التي تتوافر فيها أسواق داخلية واسعة، وشبكات للتوزيع، وبنية أساسية متقدمة، وانخفاض في 

 ج وارتفاع في اإلنتاج وارتفاع في متوسط دخل الفرد. تكاليف اإلنتا

العائد على االستثمار، والذي يعتبر أحد العوامل الهامة والرئيسية في جذب االستثمار األجنبي المباشر، أي إن هذا العامل  -(1 

 يعتمد على التوقعات والمخاطرة عند اتخاذ القرار.                    

يستثمر بكفاءة، ونستنتج إن هذا العامل االستيعابية لالقتصاد القومي أي كمية رأس المال التي يمكن أن  الطاقة أو القدرة -(1

يعتمد على ثالثة عناصر أساسية، أولها المجاالت االستثمارية المتاحة داخل االقتصاد محل االعتبار ثانيها: القيود التي تحد من 

           لثها: نوع وحجم العائد المطلوب على رأس المال المستثمر.                                                                        استغالل المجاالت االستثمارية المتاحة، ثا

الصحة االقتصادية وإثبات المقدرة على النمو أي يركز هذا العامل على مستوي التطور االقتصادي للدولة، فعندما يكون  -(9

 لداخلي محدد، فأن ذلك ال يهيئ ظروف مناسبة لعمل االستثمارات األجنبية.     التطور ا
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 خالصة القول:                                                                                               

دول األجنبي المباشر في ال وتدفق االستثمارجذب  إلىإن النتيجة التي يمكن التوصل إليها من خالل سرد كل العوامل المؤدية  

العامل  ولكنها ليستأن الحوافز الضريبية هي إحدى هذه العوامل،  ومن الواضحالمضيفة، أنها تعمل في منظومة واحدة، 

للجان العديد من الدول. لعل من أهمها تلك الدراسة التي أعدتها ا علىالعديد من الدراسات التي أجريت  وقد أثبتالحاسم، 

المتخصصة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حول وجود عالقة الحوافز بقرارات االستثمار الدولي حيث توصلت إلى عدة 

 عوامل:                                                                        

                 األساسية.توافر البنية  -أوالَ:  

 اآلمان.المالئم لالستثمار في جو من  والقانونيتوافر االستقرار السياسي  -ثانياَ: 

  الداخل.ارج أو من الخ ونوعاَ توافر عناصر اإلنتاج كماَ  -ثالثاَ: 

   للخارج.األرباح  وتحويلالتسهيالت المالية  -رابعاَ: 

    والحماية.الحرية السياسة االقتصادية للدولة من حيث  -خامساَ: 

 (.    190 -129، ص 8060الحوافز الضريبية ومدى استقرارها )عبد الحميد، -سادساَ: 

 

 

 المطلب الثالث:                                                                                              

 فدة إلى الدول النامية.    أوالَ: تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الوا

ألي هبوط معدل تمو االقتصاد العالمي، خاصة استمرار هبوط معدل نمو االقتصاد  8008-8006أشرت تطورات عام 

مات االقتصادية في الدول النامية، مثل األمريكي، وتباطؤ عمليات اندماج وشراء الشركات العابرة، وفضالَ عن استمرار األز

 أزمة البرازيل واألرجنتين.                                                                     

ر ( مليا809)أي بمقدار   %61هبطت بنسبة  8006و نتيجة لالتجاه التنازلي لتدفقات االستثمارات األجنبية الوافدة عالمياَ عام  

و بالتالي بلغت حصة الدول النامية من مجموع تدفقات االستثمارات من مجموع االستثمارات األجنبية الوافدة عالمياَ  ،دوالر

و قد  ،(،حيث تركز هبوط االستثمارات األجنبية في تلك الفترة في ثالث دول هي األرجنتين و هونغ كونغ  و البرازيل82%)

و بالتالي توضح خارطة التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمارات األجنبية  ،8006عام  مليار دوالر 92قدر الهبوط بحوالي 

       و في كل إقليم علي النحو التالي:                                                                                      ،المباشرة الوافدة إلي الدول النامية تبايناَ كبيراَ بين األقاليم

 (611تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلي آسيا و المحيط الهادي : في هذه الحالة هبطت االستثمارات من ) -(6

( و مع هذا الهبوط زادت حصة آسيا من تدفقات %81أي بنسبة )8006( مليار دوالر عام 608غلي ) 8000مليار دوالر عام 

.  أما الصين باستثناء هونغ كونغ بلغت االستثمارات األجنبية  8008عام %61إلي  %9ة عالماَ من االستثمارات األجنبية الوافد

، وبذلك تعد الصين أكبر متلقي لالستثمارات األجنبية المباشرة في منطقة 8006( مليار دوالر عام11المباشرة الوافدة إليها )

( عام % 22(، )%18ستثمارات الوافدة في جنوب ووسط آسيا بنسبة )آسيا، وفي البلدان النامية ككل وفي المقابل ازدادت اال

 (.%82( مليار دوالر أي بنسبة )91( إلى )616على عكس منطقة شرق وجنوب الشرقي من آسيا فقد هبطت من ) 8006
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ومن عمليات  أما غرب آسيا ال تعد منطقة جذب لالستثمارات رغم ما قامت به دولها من تعديل قوانينها لجذب االستثمارات،  

                 تخصيص وبرامج اإلصالح والتكييف الهيكلي وإلغاء القيود على حركة االستثمارات.                                                    

ي عامي   التدفقات االستثمارية المباشرة الوافدة إلى أمريكا الالتينية والكاريبي: في هذه الحالة حدث هبوط متتال -(8

ويعزي هذا الهبوط قيام البرازيل بـ عمليات الخصخصة،  وبسبب أزمة االقتصاد األرجنتيني المالية و  8000،8006

و بذلك  ،(مليار دوالر89أما المكسيك فقد ازدادت االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلي المكسيك حوالي) ،االقتصادية

من خالل امتالك شركة مصرف  ،رات في منطقة أمريكا الالتينية و الكاريبيأصبحت المكسيك أكبر مستلم لالستثما

(exemanT( من قبل شركة مصرف )Ciprocit(  األمريكية بمبلغ )مليار دوالر68.9 ). 

 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة  الوافدة إلي أفريقيا :  -(1

إال أن أفريقيا استلمت أقل بكثير مما  ،( مليار دوالر67(  مليار إلي )9رغم زيادة تدفقات االستثمارات الوافدة إلي أفريقيا من )

بالتالي ما استلمته أفريقيا من تدفق االستثمارات  ،استلمته آسيا و منطقة الكاريبي رغم الحاجة الماسة إلي هذه االستثمارات

(مليارات تركزت معظم هذه االستثمارات في المغرب و جنوب أفريقيا حيث 2أي بلغت ) ،8006((عام %8افدة عالمياَ )الو

نفذت عدو مشاريع كبيرة في الدولتين  حيث تركزت هذه االستثمارات في القطاع األول الخاص بتصدير المواد األولية و 

( من %8( دولة األقل نمواَ في العالم استلمت )19أبرز ما يالحظ أن )و ،الخدمات خاصاَ قطاع الخدمات المالية و المصرفية

                                                                                                                                                                                                                 (.109 -179، ص8009)الجميلي،مجموع تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلي كل الدول النامية

 ثانيا: االستثمار األجنبي المباشر في ظل العولمة المالية.  

 إلىيعزي هذا المجموع  دوالر،تريليون  9نحو  8001رت اإلحصائيات أن مجموع االستثمار األجنبي المباشر بلغ عام قد أظه

بلغ مجموع مبيعات  شركة، وقدألف  190نحو  وعددهاالتابعة لها بالخارج  والشركاتألف شركة غير وطنية  70نحو 

شركة جنرال  –تبت الشركات غير الوطنية حسب األصول الخارجية تريليون دوالر بالتالي ر 69الشركات التابعة األجنبية 

حظ أن ومن المال للسيارات.فورد  فودافون، وشركةشركة  العالم، تليهاأكبر شركة عبر الوطنية غير مالية في  إلكتريك، وهي

خدمات العالمية المالية ليس شركة عبر وطنية مالية تأتي لتهيمن على ال 90قد صنف أكبر  8001تقرير االستثمار العالمي عام 

فقط من حيث األصول بل أيضاَ من عدد البلدان التي تعمل فيها، وبالتالي أصبح نصيب الشركات عبر الوطنية المالية من فرنسا 

. أما بالنسبة للموقف 8001من مجموع أصول أكبر شركة وطنية عام %71وألمانيا واليابان وبريطانيا والواليات المتحدة هو 

 ،نيجيريا ،غينيا ،نجوالافريقيا فإن هناك زيادة نحو االستثمار في الموارد الطبيعية، وكان أكبر متلق لهذه التدفقات هي في أ

و حيث نالحظ إن البلدان أقل نمو تلقت مقادير  ،السودان و مصر إذ بلغ نصب مصر أقل من التدفقات الداخلة إلي أفريقيا

قانون  ،لتدابير و المبادرات المتعلقة بالوصول إلي السوق علي الصعيد الدوليو نلخص القول أن ا ،صغيرة من االستثمارات

أصدرت لجنة أفريقيا تقرير توصي فيه إجراء  8009و في عام  ،تشجيع نمو أفريقيا لكي يتم جذب االستثمار األجنبي المباشر

عفة تمويلهم من أجل الهياكل األساسية و زيادة كبيرة في  المعونة و غيرها من التدبير حيث دعا التقرير المانحين إلي مضا

 (.7، ص 8001 ،تمار ،)يعقوبيو ذلك من أجل تنمية افريقيا  %600اعتماد الغاء الديون بنسبة 

                                                                          المباشر:  ثالثاَ: التدفقات الناجمة عن االستثمار األجنبي 

تالي ال العالم، والجدولفي أي جهة من  والخارجيةلفهم أهمية االستثمار األجنبي المباشر البد من معرفة التدفقات الداخلية    

     ي:لكماييبين قيم هذه التدفقات 
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 ( يبين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر على الدول النامية والدول المصنعة        6جدول )   

  التدفقات الداخلية من االستثمار االجنبي المباشر من االستثمار االجنبي المباشر التدفقات الخارجية
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 آسيا

 .8001المصدر: األونكتاد تقرير االستثمار العالمي 

 ،الجدول نالحظ حدوث زيادة قوية في تدفقات االستثمار في البلدان النامية التدفقات الداخلية لالستثمار األجنبي المباشر :  من

طفرة طفيفة في االستثمار االجنبي المباشر علي المستوى العالمي بعد ثالث سنوات من التدفقات اآلخذة في  8001شهد عام 

عنها في عام  %8أعلي من 8001سنة و بالتالي كانت النسبة  ،مليار دوالر 112فلقد بلغت هذه التدفقات العالمية  ،الهبوط

مليار دوالر ،ففي نفس الوقت انخفضت في الدول 811أي  %10فلقد قفزت التدفقات الداخلة في الدول النامية بنسبة  8001

 تمن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخل اليها ونتيجة لذلك فإن نصيب الدول النامية من هذه التدفقا %61المتقدمة بنسبة 

 .                                               %11بلغ 

تقريباَ و في الواقع فإن  8001في عام  %62التدفقات الخارجة من االستثمار األجنبي المباشر : لقد ارتفعت هذه التدفقات بنسبة  

و  ،يكية و بريطانيا و لكسمبورغالواليات المتحدة األمر ،قرابة نصف مجموع االستثمارات المتجه إلي الخارج كان مصدرها

و النتيجة إن التدفقات الصافية  ،بالتالي ظلت هذه المجموعة مصدرة لرؤوس األموال عن طريق االستثمار األجنبي المباشر

أي  %89في حين انخفضت التدفقات من االتحاد األوروبي إلي  ،مليار دوالر 810الخارجة تجاوزت التدفقات الداخلة بقدار 

 (.66-60ص  ،8001تمار،  ،)يعقوبيمليار دوالر وهو أكبر انخفاض في سبع سنوات ماضية  820تهبط إلي 

 رابعا: تحديات الدول النامية في مواجهة العولمة.                                                         

 ة المباشرة التي ينظر إليها كعامل مهم للتنمية والتطويريترتب على الدول النامية فتح الباب أمام االستثمارات األجنبي             

بالنسبة لهذه البلدان، غير إن هذه االستثمارات األجنبية غالباَ ما تبلغ حدا ينتج عنها السيطرة على اقتصاديات الدول المضيفة، 

 ومن خالل هذا نجد أن العولمة تفرض مجموعة من التحديات على الدول النامية:

 بشمولية العولمة.                                                            االعتراف -6

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: د والواحالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        130 

 ISSN: 2706-6495 

 السعي إلى االندماج في االقتصاد العالمي.                -8 

 يتالئم مع متطلبات الوضع االقتصادي الجديد. إعادة هيكلة البنى االقتصادية والسياسية بما -1

ونالحظ أن الدول النامية والعربية أخذت وجوب تحرير التجارة والنقد وتيسير تحركهما عبر الحدود ضمن إطار العولمة.  -1

مليها المؤسسات المالية والنقدية والتكيف مع التحديات المذكورة سلفاَ. إن البعد الدولي تلتزم إلى حد ما بالشروط التي ت

للرأسمالية وتعاظم دور حركة االستثمارات األجنبية، تنامي دور الشركات المتعددة الجنسيات والنمو المفرط في الظروف الغير 

 متكافئة في أسواق المال العادية أدى كل ذلك إلي:

 لفجوة بين الشمال والجنوب وأصبح التفاوت كبير بين الدول الغنية والفقيرة. تزايد ا■  

اشر ن يؤدي االنفتاح المبر بذكر يمكن أديوالج  مالية وفي الدول النامية.الرأس تزايد تمركز الثروة والفقر في المجتمعات■  

والسريع الغير مسبوق بالتحضير واالستعداد الكافيين على األسواق العالمية التي تعرض المنتجات المحلية للبلدان النامية إلى 

ه ذمنافسة شديدة، األمر الذي يهدد بانهيار العديد من المشروعات المحلية وزيادة معدالت البطالة وتردي األوضاع االقتصادية له

وإعادة العالقة بين المنتج على الجنوب والمستهلك في البلدان، وعالج هذه النقطة البد على الدول النامية تقبل هذه العولمة، 

 (.66-60 ، ص8001تمار،  يعقوبي،)الشمال وتكوين شراكة للتبادل في مختلف المجاالت 

 مواجهة البطالة.                              خامساَ: دور االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا و

إن العالقة التي تربط بين الشركة صاحبة االستثمار والدولة المضيفة هي عالقة منفعة تبادلية بين طرفي االستثمار األجنبي 

ول النامية من في الد المباشر، ويمكن تحليل مدى مساهمة االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا والتخفيف من البطالة

 (.Vernonخالل تحليل دورة المنتج وهو )

إذا وجد أن المنتج في البداية يتميز بتكنولوجيا عالية فاالحتكار يمثل المصدر االساسي ألرباح الشركات،  المرحلة األولي:

ر تدخل ت المكون التكنولوجي المتطوبالتالي ال تسعي الدولة المصدرة لالستثمارات إلى نقل استثماراتها خارج بلدها، فالسلع ذا

السوق الدولية على أساس المزايا المكتسبة، حيث تعتمد المنافسة على االحتكارات التكنولوجية، مما يجعل أسعارها مرتفعة، كما 

 إن اسواقها تتميز بمستوى دخل مرتفع.

دأ هذه الشركات بنقل خطوط إنتاجها إلى خارج وهي مرحلة دخول التكنولوجيا إلى المرحلة الوسيطة التي تب المرحلة الثانية:

الدولة األم، حيث تتوفر المعرفة التكنولوجية بسعر أقل من سعر التكلفة، وفي هذه الحالة يمكن أن ينتقل رأس المال األجنبي من 

وى ة من ارتفاع مستالدول المقدمة وليس النامية، وبطبيعة الحال ما يكون ذلك في أسواق الدول المتقدمة وذلك لغرض االستفاد

      الدخل فيها.                

في هذه المرحلة تصبح التكنولوجيا المستخدمة نمطية، وتنخفض فيها أرباح الشركات نتيجة المنافسة الشديدة  المرحلة الثالثة:

ر أهمية تتميز عن أماكن أكثكما تنخفض أهمية العنصر التكنولوجي في تكلفة الوحدة المنتجة، وبالتالي تبدأ الشركات في البحث 

      خاصةَ اليد العاملة وتوفر المواد األولية، وهذه الموارد ال تتوفر أال في الدول النامية.                                          –بانخفاض تكاليف اإلنتاج 

لوجيا وتطورها كما تدعي ذلك األدبيات ومن المالحظ أنه من الصعب االعتماد على االستثمار األجنبي في نقل التكنو■    

أما بالنسبة للمدى تحديد فعالية االستثمارات  ،إال أن االستثمار األجنبي المباشر قد يؤدي إلي تطور االقتصاد،االقتصادية 

  ،األجنبية في مواجهة البطالة فنجد الكثير من المؤشرات تنقد هذا القول
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الكبري العالمية عادة ما ينتج عنها تسريح أعداد هائلة من العمال أما انتقال  بل عكس من ذلك فعمليات االندماج بين شركات 

                    الخارج. إلىالدول الصناعية  األحوال منجميع  عمل فيفرص  والشركات يلغيالمشروعات 

ط عن هذا السؤال لعلنا ندرك أن تأثير ضغهل يستفيد العمال في الدول التي انتقلت إليها االستثمارات؟ واإلجابة  –والسؤال هنا  

التكلفة المتزايد على الشركات، تضع هذه الشركات إعادة توزيع فرص العمل في أولويات القائمة أكثر من خلق فرص عمل 

 تجديدة كما أن استخدام إمكانيات االستثمار في الخارج هو السبب في التنافس بين الدول أي تقوم بعض الدول بتقديم إعفاءا

ضريبية، وتقوم دول أخرى باستغالل عمالها، و...... الخ وفي النهاية فإن التنافس ال يخدم هذه الدول في سياق اعتبارات 

 يعقوبي،)اقتصادية، ونستنج أن االستثمارات األجنبية ال تنتج أية فرص عمل وهي ترفع ضغط التكلفة في جميع أنحاء العالم 

 (.66-60 ، ص8001تمار، 

 تجــــــربة البرازيـــل في جذب االستثمارات:                                                 سادساَ: 

ر السيما في تطوي ،شهدت االستثمارات األجنبية المباشرة في االقتصاد البرازيلي تطوراَ هاماَ  خالل ثالثة عقود منصرمة 

و  ،لمناسبة منها االستقرار السياسي و االقتصادي و االجتماعيالتي جاءت نتيجة توفر بعض العوامل  ا ،القاعدة الصناعية

وبالتالي زادت التدفقات االستثمارية األجنبية المباشرة إلي البرازيل بشكل كبير جداَ وصلت عام  ،والتحرر االقتصادي ،االنفتاح

ي أمريكا الالتينية و منطقة من االستثمارات المباشرة المتوجهة إل %81مليار دوالر أي ما يعادل حوالي 88حوالي  8006

ين اعتمدت و منذ ذلك الح ،الكاريبي  ،وبذلك تعتبر البرازيل من أكبر البلدان النامية المتلقية لالستثمارات األجنبية المباشرة

                                                                             السلطات البرازيلية علي تدفقات االستثمار للمساعدة في تحقيق أهداف رئيسية هي :                                    

  .زان المدفوعاتتمويل عجز مي -6

 كات القطاع العام. تمويل عجز الموازنة العامة من خالل خصخصة شر -8

 تحديث قطاعي اإلنتاج والخدمات لتطوير اإلنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.                                    -1

تضمن إطار اإلصالح الجديد مستويات  حيثاالستثمارات، باإلضافة إلي قيام السلطة الحاكمة بخلق فرص جديدة لألعمال و  و

يسمح للواردات بالدخول عبر الشركات العابرة الحدود و العاملة في  الجمركية(الضرائب  )تخفيضمنخفضة من الحماية 

                                                                                           وهي:  البرازيل من هنا بات األمر واضحاَ وجود ثالثة اتجاهات تعتبر مسئولة عن االستثمار األجنبي المباشر 

 التوسع الكبير في عمليات الدمج و التملك .       -أ

 تمديد وتعميق برامج الخصخصة.  -ب  

 االستثمارات الجديدة الموجهة لتنظيم وهيكلة عمليات الشركات عبر الحدود الموجودة في البرازيل.              -ج

اع القط إلىنقل ملكية القطاع الصناعي العام الحكومي  البرازيل، وهيشملت المرحلة األولي من برامج الخصخصة في  وقد 

المرحلة الثانية حيث شملت مجال  الخ. أما إلى... واألسمدة والكيماويات والصلب التعدين، الحديدقطاع صناعة  الخاص، مثل

تركزت  وبالتاليالمالية  والمؤسساتالحديدية، المياه، الغاز، االتصاالت  الطاقة، توزيعها، السككتوليد  العامة، تضمنالخدمات 

 - %9 والبتروكيماوياتالكيماويات  -%90.1ياراتالتالية: فالسمعظم االستثمارات األجنبية في البرازيل في الصناعات 

. ومن أبرز الشركات الكبرى التي دخلت السوق البرازيلي شركة جنرال %1 والمشروباتاألغذية  - %69اإللكترونيات 

 موتورز، ديملربنز، فورد، فيات.          
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ة البرازيلية، وكبر السوق، والدرجة العالية من إن حجم اإلصالحات االقتصادية التي تبنتها وطبقتها الحكوم وخالصة القول:  

االنفتاح التحرر االقتصادي والتجاري، وبرامج الخصخصة، وإزالة العقبات أمام الصادرات والواردات وكافة التسهيالت 

ية لمتلقالمقدمة من الحكومة البرازيلية، حيث أدت جميع هذه العوامل إلى جعل االقتصاد البرازيلي من أكبر االقتصاديات ا

  (.90-29، ص 8060االقتصاد )تقرير األمم المتحدة،لالستثمارات األجنبية المباشرة، التي كان لها أثر المباشر على نمو 

                                                                                                                                                                         المباشرة:  سابعاَ: مخاطـــــــر التمويل الدولي من االستثمارات األجنبية 

                                                                                                 أبرزها:  ومن الدول النامية  تدفقها إليللتمويل الدولي مخاطر مجحفة في حقه بالنسبة لالستثمارات األجنبية و 

إن عامل االنفتاح غير المحدود، والتحرير المالي الذي يفرضه صندوق النقد الدولي في برامج التكييف الهيكلي للسماح  -6

 لالقتصاديات الناشئة في الدخول في االقتصاد العالمي صار محل أامتعاض من قبل الدول المتقدمة. 

يد تدفقات االستثمارات األجنبية بمختلف أنواعها بعد انتهاج هذه البلدان السياسات التحرير المالي لحساب رأس مال تزا -8 

 أثبتت حدتها في خلق األزمات.                                                                                 

اديات الناشئة هو ما أستدعي القيام بـ إصالحات اقتصادية ومالية عميقة مما من األزمات التي وقعت في االقتص %90أن  -1

 .يكبدها تكاليف باهضه بفعل تنامي أهمية البلدان النامية 

لة تنامي تزايد خسائر السوق حيث حدث انهيار في النظم ت طائحقيام المودعين األجانب أو المقيمين بسحب ودائعهم ت -1 

 ( مليار دوالر خالل ثالثة أشهر.99المالية والمصرفية جراء األزمة، كما حدث في األرجنتين حيث فقدت )

لتخلق  6997أن التدفق الهائل من االستثمارات األجنبية حمل في طياته تهديداَ لعدم استقرار مالي، وهو ما حدث بالفعل عام  -9 

  زوبعة على عمالت البلدان األسيوية خاصة النامية والمتقدمة عامة.

 %1تضاعف خدمة الدين العام لكل بلد مع تدهور في قيمة األصول المصرفية، وكذلك أدي ارتفاع رسملة البورصة من  –1

 مليار دوالر.                                                     611أي ما يقدر بـ  %61إلى 

إن تدفقات رؤوس األموال الضخمة المزمنة مع سياسات التحرر المالي فقد تتسبب في فرض حالة عدم االستقرار  -7

عات، بية على ميزان المدفوخل واالستهالك ينتج عنه زيادة في األسعار، ويسبب آثار سلداالقتصادي مما يؤدي إلي زيادة في ال

 (.82، ص 8001أو حدوث حالة من الفوضى في االقتصاد العالمي )الشرقاوي، 

 : المبحث الثالث

 المطلب األول: 

   توقعاته:اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر و  أوالَ:

و قد أطلق ذلك  ،8060شهد االستثمار األجنبي المباشر علي نطاق العالم انتعاشاَ و لكن غير مستمر في النصف األول من عام  

قدراَ من التفاؤل المشوب بالحذر فيما يتعلق  بتوقعات االستثمار األجنبي المباشر في األجل القصير و بحدوث انتعاش كامل بعد 

ثم  8060تريليون دوالر عام 6.8و يتوقع األونكتاد أن تصل التدفقات العالمية الداخلة من هذه االستثمار إلي أكثر من  ،ذلك

و يري الباحثان أن هذه التوقعات المتعلقة  8068تريليون دوالرعام 8و تصل إلي 8066تريليون عام  6.9—6.1ي ترتفع إل

ع أن و من المتوق ،بما في ذلك هشاشة االنتعاش االقتصاد العالمي ،باالستثمار المباشر محفوفة بالمخاطر و أوجه عدم اليقين

  ،8060ار األجنبي المباشر في عام تشهد معظم  المناطق انتعاشاَ في تدفقات االستثم
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الي تشهد أفريقيا و بالت ،فقد اجتذبت االقتصاديات النامية و التي تمر بمرحلة انتقالية نصف التدفقات العالمية المتجهة إلي الداخل 

لمزيد ا ظهور مصادر جديدة لالستثمار األجنبي المباشر كما أرتفع المستوي الصناعي عن طريق االستثمار في آسيا يمتد إلي

وبا أما في جنوب و شرقي أور ،و بالتالي تتجه الشركات العابرة التابعة ألمريكا إلي العمل علي الساحة العالمية ،من الصناعات

فأن المصارف تؤدي دوراَ محققاَ لالستقرار و مع هذا فأن وجود مستويات مرتفعة من البطالة في البلدان المتقدمة آثار قلق و 

الستثمار المتجه إلي الخارج علي العمالة في الداخل ،و من أهم التحديات الرئيسية التي تواجهها مخاوف بشأن تأثير ا

و تعمل كعامل محفز لتدعيم االستثمار األجنبي في البلدان أقل نمو وهيا  ،االقتصاديات الصغيرة في عملية  اجتذاب االستثمار

لساحلية في اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر فأنها تحتاج إلي تغير  و لكي تنجح البلدان غير ا ،المساعدات اإلنمائية الرسمية

و كذلك التركيز علي القطاعات  ،إستراتيجيتها بغية التركيز علي مسافة البعد  عن األسواق بدال عن المسافة عن الموانئ

 ستثمار.المتخصصة الرئيسية بأهمية حاسمة إذا كان للدول الصغيرة النامية أن تنجح في اجتذاب اال

والجدير بالذكر تنشأ اآلن ازدواجية في االتجاهات المتعلقة بسياسات االستثمار ،أي تتسم بتحركات متزامنة في اتجاه المزيد من 

لتالي لم و با ،تحرير أنظمة االستثمار و تشجيعه من ناحية  سعياَ إلي تنظيمه وتحقيق أهداف السياسة العامة من الناحية األخرى

تفاقات كما أن نظام ا ،ن أي حماية استثمارية يعتد بها  نتيجة المحفزات المقدمة من الدولة علي االستثمار األجنبييالحظ حتى اآل

و للمبادرات العالمية ،مثل االستثمار  ،معاهدة 9900االستثمار الدولية يتطور بسرعة هو اآلخر، إذ يوجد في الحاضر أكثر من 

التخفيف من آثار تغير المناخ لها تأثير مباشر و بصورة متزايدة علي السياسات المتعلقة في الزراعة و إصالح النظم المالية و 

 (.     x1، ص 8060باالستثمار)تقرير األمم المتحدة،

 ،ها العالمنإن هذه العبارة التي بين األقواس هي في حد ذاته مشكلة اقتصادية يعاني م)االستثمار في االقتصاد مخفض الكربون (

و تجدر اإلشارة هنا أن الشركات العابرة هي جهة مستثمرة  ،فالشركات عبر الوطنية هي المصدر الرئيسي النبعاث الكربون

 ،رئيسية في هذه األنشطة  ،و لذلك فإنها تشكل جزاء من المشكلة  و كذلك جزءاَ أخر من الحل فيما يتعلق  بمشكلة تغيير المناخ

في المجاالت الرئيسية المخفضة  8009دفقات االستثمار األجنبي المباشر للمخفض الكربون في عام و تقدر األونكتاد أن ت

و مجموع هذه  ،مليار دوالر 90التصنيع الذي يقوم علي التكنولوجيا ( قد بلغ  ،إعادة التدوير ،للكربون ) الطاقة المتجددة

ات الضمنية المخفضة للكربون في الصناعات األخرى و إذا وضعت االستثمار ،االستثمارات في جملتها أكبر من ذلك بكثير

و إمكانات االستثمار المخفض الكربون عبر  ،إسهام الشركات عبر الوطنية المتحقق عن طريق أشكال االستثمار غير السهمية

 الحدود التي هي كبيرة . 

ي من جانب الشركات العابرة إلي التوسع فوفيما يتعلق بالبلدان النامية يمكن أن يؤدي االستثمار األجنبي المخفض الكربون 

نطاق و رفع القدرة اإلنتاجية و قدرتها التنافسية التصديرية في نفس الوقت يحمل هذا االستثمار نوع من المخاطر سواء كانت 

مية هود العالو في ظل المناقشات الحالية حول تسرب الكربون و ما له من آثار علي الج،اقتصادية أو اجتماعية أو االثنين معاَ 

قضية وبدالَ من معالجة هذه ال ،و بالتالي يصعب تقدير هذه الظاهرة ،المتعلقة بخفض االنبعاث و كذلك علي التنمية االقتصادية

فيمكن تناولها عند المنبع عن طريق وضع آليات اإلدارة الجيدة . وبالتالي تسعي السياسات العامة إلي زيادة فوائد  ،عند الحدود

ألونكتاد ا وتقترحمكافحة آثار تغير المناخ،  إلىمخفض للكربون إلي أقصي حد وذلك دعماَ للجهود العالمية الرامية االستثمار ال

 عناصر هذه الشراكة فيما يلي:                                                        وتتمثلالمستدامة  والتنميةشراكة عالمية من أجل تحقيق النمو 
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تراتيجيات لتشجيع االستثمارات النظيفة، هذا يشمل وضع أطر سياسات مواتية لدي البلدان المضيفة بما في ذلك وضع اس -6 

آليات استحداث األسواق، وتنفيذ برامج فعالة لتشجيع االستثمار، ويتعين قيام المؤسسات المالية الدولية وبلدان المنشأ بدعم 

ات الخارج، وضمان إلىكربون وخاصةَ عن طريق تشجيع االستثمار المتجه استراتيجيات تشجيع االستثمارات المخفضة ال

 مخاطر االئتمان. وضماناتاالستثمار 

التمكين من نشر التكنولوجيا النظيفة. ذلك من خالل تعزيز القدرة االستيعابية للبلدان النامية فيما يتعلق بالتكنولوجيا النظيفة  –8 

 تحداث التكنولوجيا ونشرها بين البلدان. وتشجيع برامج الشراكة المتعلقة باس

ضمانات إسهام اتفاقات االستثمار الدولية في التخفيف من آثار تغير المناخ. وهو يشمل األخذ بأحكام رفيقة بالمناخ مع إيجاد  -1

لة بتغير لوطنية المتصفهم متعدد األطراف لضمان اتساق اتفاقات االستثمارات الدولية القائمة مع التطورات السياسية العالمية وا

 المناخ.                   

تحقيق االتساق في كشف الشركات العابرة عن انبعاثاتها من غازات الدفينة. هذا ينطوي على وضع معيار عالمي وحيد  -1  

قيمة ل اللكشف الشركات عن انبعاثاتها من غازات وتحسين الكشف عن العمليات واألنشطة األجنبية للمطلع بها داخل سالس

 وتعميم أفضل الممارسات عن طريق اآلليات التنظيمية المتعلقة باإلدارة السليمة.

إقامة مركز دولي للمساعدة التقنية المتصلة باألنشطة المخفضة الكربون. إذ تكمن وظيفة المركز في دعم الجهود المبذولة  – 9 

 (.    91، ص 8060د من آثار تغير المناخ )تقرير األمم المتحدة،في البلدان النامية، من خالل وضع استراتيجيات وخطط عمل للح

                                                                                                                                                      

 وحة:المطراالستثمار من أجل التنمية للتحديات ثانيا: 

ث يطرحان ثال ،السياسات االستثمارية اآلخذ في الظهور جانب بيئة إلى ،إن عالم الشركات عبر الوطنية اآلخذ في التطور  

   منها:مجموعات من التحديات 

 سياسات والتحرر في مقابل التنظيم، وحقوق والتزامات الدول والمستثمرين. إقامة التوازن السليم في مجال ال -أ

دعم إقامة واجهات مشتركة حاسمة األهمية بين االستثمار والتنمية، مثل الواجهات بين األهداف المتعلقة باالستثمار  -ب 

                              األجنبي والحد من الفقر والتنمية الوطنية.                                    

ضمان االتساق بين السياسات االستثمارية الوطنية والسياسات الدولية، وبين السياسات االستثمارية والسياسات العامة  -ج

 (.  91، ص 8060تقرير األمم المتحدة،األخرى )

 

 االنتعاش:  إلىالطريق  علىثالتا: االستثمار األجنبي المباشر 

 والقروض المتعاقدقد انكمشت أي االستثمار السهمي  8009نالحظ إن جميع مكونات تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عام 

ك عن كما أن انخفاض مستويات اندماج الشركات عبر الحدود، ناهي ،استثمارها والعائدات المعاد ،عليها داخل الشركات

في  و استثمارها. والعائدات المعادلهما آثر شديد علي االستثمارات السهمية  األجنبية كانانخفاض أرباح الشركات التابعة 

حدث تحسن في أرباح الشركات لدعم عملية االنتعاش و كانت عملية متواضعة في العائدات  8009النصف الثاني من عام 

ظهرت دينامية جديدة فل االستثمار األجنبي المباشر  أدي إلي ارتفاع عمليات  8060ول من و في الربع األ ،المعاد استثمارها

 ،خالل األشهر الخمسة األولي بالمقارنة مع الفترة السابقة من العام الماضي %11الدمج للشركات عبر الحدود بمسبة 
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ظم االنخفاض في االستثمار المباشر في عام و كان الركود في عمليات اندماج واحتياز الشركات عبر الحدود مسئوال عن مع  

 %69من حيث القيمة بالمقارنة مع انحسار بنسبة  %19بالتالي تقلصت العديد من عمليات االحتياز في الخارج بنسبة  ،8009

لمالية ا و عادةَ ما تتسم عمليات االندماج  بحساسية أكبر إزاء األوضاع ،في عدة مشاريع و مجاالت االستثمار األجنبي المباشر

و السبب في ذلك هو أن االضطراب في أسواق األوراق المالية يطمس  ،بالمقارنة مع مشاريع االستثمار و المجاالت الجديدة

المؤشرات السعرية التي تعتمد عليها عمليات االندماج و االحتياز فضالَ عن أن الدورات االستثمارية لعمليات االندماج عادة ما 

و أيضاَ أدت األزمة المالية آنذاك إلي تقليص التمويل المتاح لالستثمار  ،االستثمارية لالستثمار الجديد تكون أقصر من الدورات

                          خفض قيمة الصفقات مما أدي إعادة هيكلة الشركات بشكل عام .                                                       و إلي ،األجنبي المباشر مما خفض من عمليات االحتياز

اض تكن الضحايا الوحيدة لهذا االنخف وبالتالي لم ،ميع القطاعات الثالثةجامتداد  ىوقد انخفض االستثمار األجنبي المباشر عل

العموم فأن االستثمار األجنبي المباشر في قطاع  وعلي وجه ،واألغذيةالصناعات الصيدالنية  ائية،هي الصناعات الدو

 وبعد حدوثالحدود  واالحتياز عبرفي عمليات االندماج  %77أي انخفض بنسبة  ،ات التحويلية كان هو األشد تأثراَ الصناع

في االتحاد األوروبي  ولكن األنظمةحدث انتعاش خاصةَ في نشاط رأس المال السهمي الخاص  8002األزمة المالية أي بعد 

حدثت معاناة في صناديق الثروات السيادية بسبب انخفاض في أسعار السلع وأيضاَ  ،يمكن أن تقيد هذه المعامالت مستقبالَ 

األساسية و بالتالي أعيد توجيه االستثمارات الجديدة نحو القطاع األولي واألنشطة األقل تأثراَ بالتطورات المالية نحو المناطق 

 (.91-91، ص 8060النامية )تقرير األمم المتحدة،

 في اآلونة األخيرة.   رابعا: تطورات السياسات 

يمكن بصورة عامة وصف االتجاهات الراهنة في سياسات االستثمار بأنها تتمثل في زيادة تحرير و تيسير االستثمار األجنبي و 

نظيم االستثمار األجنبي بغية النهوض ببعض أهداف السياسة العامة مثالَ ) حماية تكثف الجهود الرامية إلي ت ،في الوقت نفسه

و هذه الطبيعة المزدوجة في السياسات و اإلدارة السياسية الالزمة ،تلبية شواغل األمن القومي ( ،التخفيف من الفقر ،البيئة

أصبحتا ظاهرتين علي صعيدي السياسات العامة إلعادة التوازن بين الحقوق المعنية و التزامات الدولة و المستثمرين قد 

الداخلية و الدولية مع التأكيد تحول دور الدولة و في نهاية العقد األول من القرن الحادي و العشرين ازداد التوسع في شبكة 

الستثمار أن لسياسات ااتفاقات االستثمار الدولية لضمان التوازن و االتساق في نظام هذه االتفاقات، وبالتالي تحاول عملية رسم ا

تصادية بما في ذلك السياسات المتعلقة بالقضايا االق ،تعكس التفاعل بين هذه السياسات المتعلقة باالستثمار و السياسات األخرى

 (.88، ص8060واالجتماعية )تقرير األمم المتحدة،

 

     اتمة:لخا

حيث أصبحت مسألة استمالته من  ،ء لالستثمار األجنبي المباشرلقد تغيرت وجهة نظر الدول العربية و النامية علي حد سوا

إذ اندفعت جلها في سياق محموم للبحث عن طرق و آليات الجتذابه فقد بات يشكل سوقاَ تنافسياَ  ،القضايا الضرورية و الهامة

 و لضمانات الفاعلة التي لذا عملت الدول النامية و العربية منها علي توفير الحوافز و الفرص و المؤسسات ،علي نحو مطرد

 ال واجهت خطر خسارة أحدي مفاتيح النمو.                                                                                   ‘و توفير عوامل توطينه و  ،تؤدي  إلي تحسين المناخ االستثماري

 ،تخاذ جملة من اإلجراءات بهدف جذب االستثمار األجنبي المباشرو تعتبر البرازيل من ضمن الدول النامية التي عملت علي أ

  ،السيما في ظل توجهها نحو اقتصاد السوق
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 حيث عملت الحكومات المتعاقبة في ،والنمو االقتصاديقطاع الخاص كأحد األليات األساسية لتحقيق اإلصالح  علىوبالتالي  

بهدف  ،والهيكليالعمل برنامج التصحيح االقتصادي  علىن الماضي بداية التسعينيات من أواخر القر وخاصةَ فيالبرازيل 

لي المح وتحفيز االستثمارتحقيق االستقرار االقتصادي كما تم أصدر جملة من القوانين الغرض منها تحرير االقتصاد 

ذه التدفقات من االستثمار يزال نصيب ه وأيضاَ ال ،رغم الجهود المبذولة واإلجراءات مقيدةوالتزال هذه القوانين  ،واألجنبي

 مقبول جداَ.

 .                                                                                                          النتائج والتوصيات 

 أوال: النتائج:

  من خالل استعراض الباحثان لما سبق ذكره توصل إلى النتائج التالية:                

وجود عالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في الدول المضيفة، أي تحفيز النمو االقتصادي من خالل  -6

 قدرته على تعويض الدول المضيفة عن نقص المدخرات المحلية وتحفيز االستثمار المحلي.   

والتطوير بهدف إنتاج تكنولوجيا ذاتية متقدمة لسند وتدعيم تحفيز الدول النامية على رفع من ميزانية اإلنفاق على البحث  -8

الشركات المحلية لكي تحقق لها مزايا تنافسية في األسواق الخارجية هذا بدوره يقوم بزيادة اإلنتاجية لعناصر اإلنتاج ورفع 

          معدالت النمو.                                                                         

يبين الفكر الحديث إن تأثير االستثمار األجنبي المباشر يحدث على التجارة بفعل االصول الملموسة وغير الملموسة التي  -1

تصاحب الشركات العابرة للدول المضيفة عندما يتدفق االستثمار إلى الدول المضيفة تتصف بعدم المنافسة التجارية، مثل 

 نية و ...........إلخ.التكنولوجيا والمعرفة الف

 وجود عالقة تكاملية بين االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحلي يؤدي إلى تحفيز النمو االقتصادي. -1 

الدول النامية، خاصةَ البرازيل من إعادة التوازنات وتحرير االقتصاد كما أدت  لقد سمحت اإلصالحات التي طبقتها بعض -9 

  إلى تطوير القطاع الخاص.

ل معظم الدول مرحلة جديدة، وهي مرحلة االنفتاح أو االنفراج ظهرت مؤشرات إيجابية مع بداية القرن الحالي مع دخو -1 

                          المالي نتيجة الرتفاع أسعار المحروقات، وما نتج عنه من ازدهار الحتياطيات الصرف.                                                

الناتج المحلي مستويات ضعيفة، لم تتجاوز في بعض البلدان النامية  ىإلحققت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نسبة  –7

 . %8.8نسبة  8006خاصةَ الجزائر سنة 

ت علي أكبر نسبة من إجمالي التدفقات االستثمارية في أواخر العقد الماضي من القرن الحالي أستحوذ قطاع المحروقا -2

 الدول النامية.                                                        إلىالمباشرة الوافدة 

ات التي تتمثل في البيروقراطية والفساد المالي يعاني مناخ االستثمار في الدول النامية والعربية من مجموعة من العقب –9

 وتنامي القطاعات الغير رسمية.

 خاصةَ السعودية والجزائر.   احتلت االستثمارات العربية الحصة االكبر من االستثمارات األجنبية المباشرة -60  
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 ـات:التوصي 

 التالية:النتائج التي خلصت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات  علىبناء  

االهتمام بتطوير رأس المال البشري ألنه يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق أي تنمية و يتم ذلك بإدخال التكنولوجيا و التدريب و  -6  

 التأهيل و منح فرص عمل .              

 توفير قاعدة بيانات حقيقية وشاملة تكون متاحة على مواقع األنترنيت تشمل كافة المعلومات. –8

 تحسين وتحديث القوانين المشجعة لالستثمار حتى يتحقق االستقرار الذي ينسجم مع التطورات االقتصادية العالم -1

 رص التعاون مع توسيع حجم االتفاقيات االقتصادية.         تدعيم ف –1 

 السماح لالستثمارات التي تستخدم تكنولوجيا متقدمة الحق بتملك المشروع بكامل.   -9

لسلطات وتحقيق مبدأ الشفافية واالعتماد على الحوكمة في إدارة االقتصاد الوطني عن طريق بناء ضرورة الفصل بين ا –1

 دولة المؤسسات والقانون وتطهير المحيط االقتصادي من الفساد والبيروقراطية.

  ية الوافدة.تفعيل وتوسيع االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية لدعم التعاون الجتذاب االستثمارات األجنب -7 

تحسين مناخ االستثمار بواسطة أنشاء هيئة استشارية وهيئات البحوث العلمية فهي تعتبر أحد المحفزات االستثمار التي  -2 

 تعمل على تقديم المعلومات الشاملة والدقيقة حول اقتصاديات البلدان.     

بد من التوجه إلى عملية الخصخصة التي تعد من العوامل الهامة في تحرير رأس المال وأعطى المجال أمام القطاع ال –9

                              الخاص المحلي حتى يتم الربط بين الشركات األجنبية لتحقيق عملية الشراكة ونقل التنمية واالستفادة منها.                           

ضرورة قيام الدول النامية بالمزيد من اإلصالحات وخاصاَ القطاع المالي والمصرفي من خالل العمل علي تحسين آلية  -60

 الجهاز المصرفي واالعتماد على وسائل الدفع الحديثة.      

                           غير رسمية من خالل إصالح النظام الضريبي وتشديد العقوبات على المخالفين.                                                        مكافحة القطاعات ال -66

 ضرورة تحسين مستوى كفاءة البنية التحتية، أي االعتماد على نوعية اإلنجاز وهي وسيلة لجذب االستثمار.      -68

 

                                                                                                                        المراجع: المصادر و 

 (. مبادي وسياسات االستثمار، الدار الجامعية، اإلسكندرية.8060أ.د. عبد المطلب عبد الحميد ) -6

. منشورات أكاديمية الدراسات العليا. طرابلس. 6(.  دراسات في العالقات االقتصادية الدولية. ط8009أ.د. حميد الجميلي ) -8

 ليبيا.

 ريات التدويل وجدوى االستثمار األجنبي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية. (. نظ8001د. عبد السالم أبو قحف ) -1

 ( العولمة المالية وإمكانيات التحكم باألزمات. 8001د. عبد الحميد مصطفي الشرقاوي ) -1

 (.  بحث عن سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات الدول النامية.8001د. محمد يعقوبي وتوفيق تمار ) -9

 العالمي، األمم المتحدة.         8060مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. تقرير االستثمار  -1

 

 لألبحاث األكاديمية المجلة ،الشيباني الهادي حسن/ الباحث خالط، محمد سراج/ الدكتور ،8086©  محفوظة الحقوق جميع

 .العلمي والنشر

(CC BY NC) 

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                               138 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 الَهيَمنة( ،التّمثيل )االستِشراق، الِخَطاب، ارتعمد االسعالمفاهيُم التّأسيسيَّة لنظريَّة ما ب
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 :الملخص

النظريّات ذاِت الطّابِع الثّقافّي والمرِجعيَّات البينيَّة في السَّاحة النّقديَّة الحديثة، تُعدُّ نظريَّة ما بعد االستعمار إحدى أهمِّ وأحدِث 

ُل حقالً معرفيًّا حديَث النّشأَِة يُنَاقُش قضايا وموضوعاٍت عديدةً يمكن تطبيقُها على آداِب كافَّة الشُّعوب التي عانت رِ  قةَ بوتُشكِّ

بيَّة التي كانت ومازالت تعاني من استعمارٍ فكرّي وثقافّي واقتصادّي. وقد قامت هذه النّظريّة االستعماِر، وعلى رأِسها الّشعوب العر

(، والخطاب، والهيمنة؛ Representationباستنادها على مفاهيم جوهريَّة هي: االستشراق كما جاء به إدوارد سعيد، والتّمثيل )

إذ ولّدت تلك المفاهيم بارتباطها وتالحمها نظريّة ما بعد االستعمار وأسهمت في إرساء دعائمها، وعليه يتحّرى البحث دراسة 

ة أثرها في سوتحليل وتتبّع المفاهيم التّأسيسيَّة لنظريّة ما بعد الكولونياليَّة والتي ال غنى عنها في إطار فهم النظريَّة، إلى جانب درا

وما يرتبط به من مفاهيم -نشأَتها. وخلص البحث إلى ُجملة من النتائج من أهمها أّن مفهوم االستشراق كما جاء به إدوارد سعيد 

وفهم الظاهرة االستعمارية أسهم بصورٍة ُمباشرة في تشكيل أطروحات نظريّة ما بعد الكونياليَّة  -أخرى كالتّمثيل والهيمنة

أّن األيديولوجيّة الكولونياليَّة ُمؤثّرة للغاية؛ ألنّها مدعوَمةٌ بوسائَل وأدواٍت تؤثر في الطّريقة  ُمختلفة، إضافةً إلى بيانوتمظهراتها ال

أو الّصورة التي ننظر بها إلى أنفسنا واآلخرين. إلى جانب ذلك يتّضح من خالل البحِث تَعّدد أشكاِل القوى الكولونياليَّة أو 

أساليبِها وأدواتها فتاّرة تعتمد على التّمثيل، وتارة تلجأ لالستشراق، وتميل لتوظيف الخطابات في فرض الهيمنة، االستعماريَّة و

َب يِمّما يؤّكُد أّن االستعمار في العصر الحديث استعماٌر جديٌد ُمضمر يُغيّر جلده ويتحّوُل عن أساليبه التقليديَّة الّصريحة إلى أسال

 لضماِن تحقيق أهدافه وصون سيادته وهيمنته.أشدَّ خفاًء وتأثيًرا 

ما بعد االستعمار، ما بعد الكولونيالية، االستشراق، التمثيل، الهيمنة، الخطاب األدبي، الخطاب الكولونيالي،  :الكلمات المفتاحية

 السلطة.
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Basic Concepts of Postcolonial Theory (Orientalism, Discourse, Representation, Hegemony) 

 

Abstract:  

Post-colonial theory is one of the most important and newest theories of cultural and literary 

criticism. The theory constitutes a field of knowledge that discusses many issues that can be 

applied to all peoples who suffered from colonialism, especially the Arabs. This theory was based 

on the core concepts of Orientalism -as stated by Edward Said-, representation, discourse, and 

domination. As these concepts generated by their connection to the post-colonial theory and 

contributed to the establishment of its bases, and for this reason the research investigates the study 

and analysis of the foundational concepts of the theory and its effects on it, and the research 

concluded with several results. The most important of them is that Orientalism and other related 

concepts such as representation, discourse and domination contributed to the understanding of the 

colonial phenomenon in its various forms. The research also shows the multiplicity of forms, 

methods and means of colonialism, which confirms that colonialism in the modern era is hidden 

and implicit, transforming from its explicit traditional methods to more covert and influential 

methods to ensure the achievement of its goals, and the preservation of its hegemony. 

Keywords: Post-colonialism, Orientalism, colonial discourse, representation, hegemony, literary 

discourse, Authority, cultural criticism.  

 

 Introductionالمقدمة / 

 ةتَشهُد حركة النّقد عالميًّا وعربيّا تحّوالٍت جذريَّةً السيما في مرحلة ما بعد البنيويَّة وما بعد الحداثة، ومع الثّورة الفكريَّ 

 لّصراعات الثقافيَّة؛ إذ برزت اتّجاهات ومناهج نقديَّة جديدة تاُلئم األوضاع الّراهنة، منها: النقد الثقافي، والماركسيّة الجديدة،وا

والتاريخانية الجديدة، والنقد النسوي، إضافةً إلى دراسات ما بعد االستعمار التي تنامى االهتماُم بها بعد نشر كتاب )االستشراق 

 اقد الفلسطينّي األمريكّي إدوارد سعيد. ( للن8791
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ل نظريّة ما بعد و الكولونيالية حقاًل مرَكزيًّا من حقول النَّقد الثقافيَّ أو الّدراسات الثّقافيَّة متعّددة االستعمار أو ما بعد تُشكِّ

على  -بأَنواعه-واالقتصاديَّة التي خلّفَها االستعمار الفروع، فهي نظريَّة نقديّة حديثَة تسعى إلى دراسة اآلثار الثقافيَّة واالجتماعيَّة 

 الشعوب الُمستعَمرة.

خ لخطابها منُذ أن نشر إدوارد سعيد كتابه )االستشراق( عام  ، ثُم 8791ونظريَّة ما بعد الكولونياليَّة هي النظريَّةُ التي أُرِّ

ضج النظريَّة واستقراُرها وظهوُرها الَرسِمّي في إطار النظريَّات بُِحث خطابها بتوّسع وتَبلوَرت أُطره في الثمانينيات. وتحقََّق نُ 

وتستند هذه النظريَّة على فكِر ما بعد الحداثة الذي يربط بين نظريّة  (Halwey, 2001ت )النقديَّة الحديثة في بدايَة التّسعينيّا

ات وُمشكالتها، فهي ُمحّصلَة فكِر نقّاد ودارسين يَنتمون المعرفة وعالقات القوة في المجتمعات، َوقد تولََّدت نتيجةَ البَحث في الذّ 

َجديد. لإلى دول خارج الَمركز الغربّي، كابَدوا َوطأَةَ االستعمار وتَبعاته وآثاره، وحالَةَ التّشظّي بين األنا واآلخر، وأزمة االستعمار ا

 ريقيَّة"ومفهومهِ عن االستشراق، ودراسات التَّابع، والثَّقافة األف فقد "تشكَّلت النظريَّة بتضافر ثالثة اتّجاهات ُمتمثّلة في إدوارد سعيد

 (3182)أبو شهاب، 

ويُميُّز هذه النظريَّة تقاطُعها مع حقول معرفيَّة عديدة ِمن أهّمها العلوم السياسيَّة، وعلم االجتماع، وعلم النّفس والتّحليل 

تُرّكُز نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة على تبعات االستعمار وآثاره على المجتمعات النَفسّي، والفلسفة، والتّاريخ، ونظريَّات االتصال. و

ا موالثّقافات واألُمم واللغات، وقد "انتشر مصطلح ما بعد االستعمار )الكولونياليَّة( في ُمعظم الّدراسات النقديَّة كونه يحمُل داللة 

 (3182)أبو شهاب،  قبل، وما بعد"

 فرضيّة البحث:

عد واستند عليها أعالم ما ب نظريّة ما بعد االستعمارفاهيم أساسيَّة قامت عليها م ُق البحث من فرضيٍّة مفادها أّن هناكينطل

ة ولوالها لما النّظريَّ في تشكيل أطروحاتهم التي أّسسوا بها  -إدوارد سعيد، فرانز فانون، هومي بابا، غاياتري سبيفاك-االستعمار 

، إضافَةً إلى مفهومّي Representationاالستشراق والتّمثيل  كنظريّة نقديّة معرفيّة، وهذه المفاهيم هي:برزت هذه النظريّة 

ن على فهم وتحليل تلك المفاهيم؛ إذ ال يُمكن فصلها عيعتمُد فهم أساسيّات ما بعد االستعمار  ويفترُض البحُث أنّ الِخطَاب والهيمنة. 

 النظريَّة.

 أهداف البحث:

 ف المفاهيم التّأسيسيَّة التي أسهمت في ظهور نظريّة ما بعد االستعمار.تحليل وكش -

 بيان أثر تلك المفاهيم في ظهور النظريّة وتأسيس أطروحاتها. -

بيان كيفيّة استفادة أعالم نظرية ما بعد االستعمار من المفاهيم التأسيسيَّة، وكيفيّة توظيفها في تشكيل نظريّة ما بعد  -

 االستعمار.
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 البحث: أهميّة -

 تعودُ أهميّة البحثِ لحداثة نظريَّة ما بعد االستعمار التي تبلورت أُطُرها المعرفيَّة والمنهجيَّة في أواخر الثمانينيّات، وتحقّقَ 

ة. وكذلك حاجة  نُضُجها واسِتقراُرها في بداية التسعينيّات، وَعلَيه فالموضوع فيه جّدة، وهو ما يضيف إليه أهميَّة خاصَّ

 العربيَّة النقديَّة إلى دراسات تنتمي إلى هذا الحقِل المعرفّي الحديث )حقل دراسات ما بعد االستعمار(.المكتبة 

 مفهوم االستعماِر ونظرية ما بعد االستعمار:

جاء في فتُشيُر لفظة االستعمار لُغويًّا في المعجمات العربيَّة إلى معاني البناء والتّعمير، وتقع الكلمةُ تحت مادة )َعَمَر(، 

َمره يُقال: "َعَمر هللاُ بك منِزلَك يَْعُمره ِعمارة وأَْعَمره جعلَه آِهالً. ومكان عاِمٌر: ذو ِعَمارٍة. ومكان َعِميٌر: عاِمٌر. أَعْ  :لسان العربِ 

َن اأْلَْرِض المكاَن واْستَْعَمره فيه: جعله يَْعُمره. وفي التّنزيل العزيِز:  [، أَي أَِذَن لكم في 18]هود: َواْستَْعَمَرُكْم فِيهَاهَو أَنَشأَُكم مِّ

اَرهَا"  .)ابن منظور، د.ت( عماَرتِها واستخراِج قَومكم منها وجعلكم ُعمَّ

ويعود مصطلُح االستعماِر في ُمعجم اللغة العربيَّة الُمعاصرة إلى "استعمَر األَْرَض أي عّمرها، أمّدها بما تحتاُج من 

َح وتعُمر، واْستَْعَمَر هللا عباَده في األرِض: أي جعلهم ساكنيها وُعّماًرا لها، وااِلْستعماريَّة: اسم ُمؤنّث منسوب األيدي العاملة لتْصلُ 

 إلى استعمار، والدَّول االستعماريَّة: الدوُل التي تحتلُّ غيَرها وتفرُض سيادتها وسيطرتها عليها، والّسياسةُ االستعماريَّة: سياسةٌ 

 .(3111)عمر،  ُدف إلى فرض الهيمنة على دولٍة أخرى واستغالل مواِردها االقتصاديَّة"استيطانيَّة ته

( كونه ُممارسة تُفَرض ِمن خاللها السَّيطَرةُ على (colonialismوهذا ما يؤّكده قاموس أكسفورد في تعريف االستعمار 

أنَّها َعمليَّة فرض السَّيطرة على منطقٍة ما أو بلٍد ما ليس  colonization)بلٍد آخر باحتالله واْستِغاَللِه اقتصاديًّا، وتُعّرف كلمة )

ة. َعت ُصوُره وأساليبه يظّل حركةَ توّسع و ِمن ملكك باستخَدام القُوَّ مهما تعدََّدت واختلفت الَمْدلُواَلت اللغويَّة للفظِة االْستِْعَماِر، وتنوَّ

اعها عنوةً، الحتاللها ولنهب ثرواتها الطبيعيَّة وتسخير ثرواتها البشريَّة تقوم بها دولة قويّة على حساب دولٍة أخرى، فتقوم بإخض

 في خدمة مصالحها وتحقيق غاياتها.               

ى؛ سياسي( لبعض القو-أّما االستعمار اْصِطالًحا، فيحمُل مدلواًل سياسيًّا يشيُر إلى "عمليّة ارتبطت بالتحرك )الجيو

ل، للسيطرة والهيمنة على مناطق  آهلة. فاالستعماُر هيمنةٌ على المكان الذي تقع عليه السيطرة والتملّك والُمصادرة في المقاِم األوَّ

 .(3182)أبو شهاب،  وكل ما هو فوَق المكاِن، يما يحتويه من مصادر ووجود إنسانّي"

ف )الموسوعة الُميّسرة في األديان والمذاهب واألحزاب الُمعاصرة( االستعماَر  أنّه ظاهرةٌ سياسيّة اقتصاديّة وتُعرِّ

وعسكريّة، ظهرت بظهور اإلمبراطوريّات منذ العصر القديم آشور وبابل وفارس.. وظهرت في أوروبا في العصر الحديث 

بظهور القوميّات، وحركة الكشوف الجغرافيّة، وقيام المذهب التجاري، متأثِّرةً في أصولها الفكريّة برواسب الفلسفة األرسطيّة في 

لعقليّة األوروبيّة، حيُث نبرة استعالء الجنس اآلري وتميّزه، وأّن من عداه فهو عبٌد وله عقليّة العبيد، وعلى ذلك فإّن تسميته ا

 (3112)الجهني،  باالستعمار تشويش على المعنى الحقيقي له، فاألولى تسميته استعباًدا ال استعماًرا.
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اريخ اإلنساني، كما لدى اإلمبراطورية الرومانية والصينية، والمغول، وغيرها واالستعمار ظاهرةٌ واسعةُ االنتشار في التّ 

 ةالكثير، إال أنَّ االستعمار األوروبيَّ كان ُمختلفًا إذ "أعلن أنواعاً جديدة وُمختلفة من الممارسات االستعماريَّة التي غيّرت الكر

فاالستعماُر األوروبي ذهب إلى أبعد من (، 3119)لومبا،  عمار"األرضية بأكملها بطريقة لم تفعلها األنواُع األخرى من االست

سلب األراضي واستخالص الثروات، فأعاد بناء اقتصاديَّات البلدان الُمستعَمرة ُمحدثًا اختالالً في التوازن االقتصادي الذي كان 

ق لفرض الهيمنة، وعالقات التّبعيَّة والّسيطرة أساسيًا لنمو الرأسماليَّة والصناعة األوروبيَّة، واستعمل عدًدا من الوسائل والطر

 االقتصاديَّة واالجتماعيَّة والتّدّخل بالبنى الثقافيَّة والّسياسيَّة ألُّمة أخرى. 

يؤّكد أنور الجندي هذه الفكرة بقوله إنَّ االستعمار بمفهومه الشَّائع ظاهرةٌ حديثة في تاريخ األُمم، ارتبطت بالحضارة 

ة التي ظهرت في القرن الخامس عشر الهجري في أوروبا، واستطاع العلم التجريبي أن ينقلها إلى ثورة الصناعة، الغربيَّة الحديث

فكان االستعماُر هو محور هذه الثورة حيث لم تكن أوروبا تملك من المواد الخام إال قلياًل من الفحم؛ ومن هنا ارتبطت الصناعة 

وروبيَّة على الشرق، واحتلَّت مناطَق ُمتعّددةً استطاعت أن تحصَل منها على الخامات الحديثة باالستعمار حيث زحفت البالد األ

التي ازدهرت بها صناعتها. وعملت القوى االستعماريَّة في الوقت عينه على الّسيطرة على التّعليِم والثّقافِة والصحافة، وفْرض 

ولقد كانت دعوى االستعمار األوروبّي الغربيَّ هي دعوى التّمدين ونقل الشعوب  النُّظم السياسيَّة واالقتصاديَّة والقانونيَّة الغربيَّة.

المتنافرة إلى مجال الحريَّة، مع نظرتهم للمستعَمر على أنّه عنصٌر أقلُّ درجةً من الرجل األبيِض حامل الحضارة، وإيمانهم بأّن 

 .د.ت( الجندي،)الّشعوب الملّونة ليست أهاًل للحريَّة وال للرفاهيَّة. 

أّما ُمصطلُح ما بعد االستعمار أو ما بعد الكولونياليَّة فيأتي من أنَّ "العالَم بات بأْسره ما بعد استعمارّي؛ فالنظاُم الكونّي 

 الجديد ال يعتمُد على الحكم الُمباشر، ولكنه يسمُح لبلدان باختراق بلدان أخرى، اقتصاديًا وثقافيَّا وسياسيًّا بدرجاٍت ُمتفاوتة"

ويُعنى بنظريّة ما بعد االستعمار "دراسة جميع الثقافات والبلدان واألمم من حيث عالقات القّوة التي تربطها  (.3119)لومبا،

غلوبة لذلك مبسواها، أَي الكيفيّة التي أَخضعت بها الثقافاُت الغالبةُ الثقافاِت المغلوبةَ لمشيئتها، والكيفيّة التي استجابت بها الثقافاُت ال

ا أقَْسر، أو تكيّفت معه، أو قاومته، أو تغلّبت عليه، وتُشير صفة ما بعد االستعمار هُنا إلى عالقات القّوة الّسياسيّة والثّقافيَّة، ال مَّ

 . (3112. )روبنسون، المّدة التاريخيَّة التي تُغّطيها فهي التاريخ كلُّه"

تتشكل من خالل طغيان االستعمار الغربّي على دول  لالستعمار،ستنتج التّعريفات السابقة أساليَب وأشكاالً عديدة و

الشَّرق. وقد كانت حركةُ االستشراق كما يعتقد إدوارد سعيد هي األداة التي استعملها المستعِمر للوصول إلى غاياته وأغراضه، 

 الي في المجتمعات،وتوِسعة نفوذه على الشرق. وبالهيمنة الغربيَّة هيمن الفكر المادي وساد النمط الكولوني

وِمن هُنا  (3117المسيري، ) حيث بات ينظر كلُّ إنساٍن لآلخر وكل شعب لآلخر من منظور مدى منفعته ومدى قوته. 

ليها عتنبثُق أهميَّة تتبع وتحليل المفاهيم التي أّسست ومهّدت لظهور نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة، والتي تُعّد أركانًا أساسيّةً قامت 

 ظريَّة. النّ 
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  (:Orientalism)االستِشراُق  -

( إلدوارد سعيد 8791كتاب االستشراق )يُعّد االستشراق من المفاهيم الجوهريَّة في نظريَّة ما بعد االستعمار. وذلك ألّن 

، وعالقة هذا الغربيين. وقد تتبَّع فيه تطّور مفهوم الّشرق تاريخيًّا في كتابات الروائيين والمفكرين والرّحالة النظريّةمن دعائِم 

قام سعيد بتفكيك ف، المفهوم بتعريف الغرب لنفسه على أنّه مفهوم مناقٌض للشرق، واستخدام القوى اإلمبرياليّة له لتبرير االستعمار

بّطنة مُ الخطاب االستشراقّي، وتشريح آدابه ومقوالتِه المتراكمة حول الّشرق منذ عقود، ودَرس نيّاِت االستشراق االستعماريَّة ال

يَّةٌ فُمعتمًدا في أساسه الفكرّي على االرتباط الوثيق بين المعرفة والّسلطة والقّوة. وتوصل إلى نتيجٍة مفادها أنَّ االستشراَق أداةٌ معر

 وظّفها الغرُب ليحكم سيطَرته على الّشرق.

إلى االهتمام العلمّي واألكاديمّي الغربّي ( في َمْدلولِه األساسّي والُمتَداَول Orientalismيشيُر ُمَصطلُح االْستِشراق )

بالثقافات الّشرقيَّة تحديًدا الّشرقين األقصى واألدنى، وما يتضّمنه ذلك االهتمام من دراسة، وترجمة، وتحقيق، ونشر. ومن ناحية 

 ا. أخرى يُشيُر الُمصطلُح إلى توّجهاٍت في الفنون الغربيَّة اْستُْلِهَم الشرُق بمقتَضاها وُوظّف فنيًّ 

ف االستشراق على أنّه "أسلوب تفكيٍر  ل جذريٌّ في مدلول المصطلح بعد إصداِر إدوارد سعيد كتابَه، إذ َعرَّ وقد طرأ تحوَّ

يقوُم على التمييز الوجودّي والمعرفّي بين ما يُسّمى الشَّرق وما يُسّمى الَغرب، وهو أسلوٌب غربّي للهَيمنِة على الّشرق، وإعاَدة 

سعيد، . )"ذلك أنَّ "العالقة بين الغرِب والشرِق عالقةُ قوة، وسيطََرة، ودرجات ُمتفاوتة من الهَيمنة الُمركبَّة لّط عليه"بنائه، والتس

3111). 

ولهذا فإّن إدوارد سعيد ينظُر لالستشراِق على أنّه التفاهُم مع الشَّرق بأسلوٍب قائم على المكانِة الخاّصة التي يشغلُها هذا 

خبرة األوروبيَّة الغربيَّة. فالشَّرُق بالنسبة ألوروبا هو موقع أعظم وأغنى وأقدم مستعمَراتها، وهو مصدُر حضارتها، الشَّرق في ال

وُمنافسها الثقافّي. ويُمثُّل الشَّرُق صورةً من أعمق صور اآلخر وأكثرها تواتًرا لدى األوروبيين. وقد ساعد الشَّرق في تحديد 

لُمضاّدة، ولهذا فإّن الشَّرق جزء ال يتجّزأ من الحضارة الماديَّة والثقافيَّة الغربيَّة؛ وعليِه فإّن صورة الغرب بوصفه الصورة ا

االستشراق "أسلوب للخطاب؛ أي للتفكير والكالم، تدعمهُ ُمؤّسسات ومفردات وبحوث عمليّة، وصور، ومذاهب فكريّة، بل 

 (.3111د، سعي) وبيروقراطيَّات استعماريّة وأساليب استعماريّة"

وقد استلهم سعيد مفهوم الخطاب لدى ميشيل فوكو واستثمَرهُ في تحليل كيفيَّة تحّول الخطاب االستشراقّي الغربّي المتدثّر 

يم هبإقصاء اآلخر والتّعالي عليه إلى تقاليَد وُمسلّماٍت تشّربها الُمنتمون إلى الثّقافة الغربيَّة. وهُنا تتّضح أهميَّةُ تحليل المفا

مصطلحات األساسيَّة لنظريّة ما بعد الكولونياليَّة؛ إذ ترتبط كل واحدة منها باألخرى، ولِفهم مصطلح ما البّد من فهم اآلخر، وال

 مما يُفضي بعد ذلك لفهٍم أشمل لنظريّة ما بعد االستعمار. 

رتُها على خْلق المعرفة، بل ال تقتصُر قد -االستشراقيَّة-يقول إدوارد سعيد حول هذه المسألِة: إّن "امتثال النصوص 

 تتجاوزها إلى الواقع نفسه، وبمروِر الّزمِن تُؤّدي هذه المعرفة وهذا الواقُع إلى إرساء تقاليَد ُمعيّنة،
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المسؤوَل الحقيقّي عن  -ال أصالةَ كاتٍب من الكتاب-أو ما يُسميه ميشيل فوكو خطاباً ُمعينا، ويعّد وجوده المادي أو وزنه المادي  

 (.3111سعيد، ) التي أدى إلى كتابتها" النصوص

( الذي Giambattista Vico( )8111-8911فانطلق سعيد في )االستشراق( من ُمالحظة ثاقبٍة أبداها جامباتستا فيكو )

نعوه، صأفصح عن تأثّره الشديد به، مفادها أنَّ البشر هم الذين يصنعون تاريخهم بأنفسهم، وأن ما يستطيعون أن يَعرفوه محدوٌد بما 

ُمطبّقًا هذه الُمالحظةَ على الحقائِق الجغرافيّة، ليُدرك أّن البشر هم الذين يصنعون المناطق، والقطاعات الجغرافية مثل )الّشرق( 

 لو)الغرب( "فكٌل منهما ِكياٌن جغرافّي ثقافي، ناهيك بكونه كيانًا تاريخيًّا، وهكذا فإّن الشرق، شأنُه في هذا شأن الغرب نفسه، يُمثّ 

فكرة لها تاريخ وتقاليد فكرية، وصور بالغية، ومفردات جعلتها واقًعا له ُحضوره الخاص في الغرب وأمام الغرب، وهما إلى حٍد 

 (.3111سعيد، )ما يعكسان صور بعضهما "

بلدان الثقافية في الكما اعتمد سعيد على مفهوم الهيمنة لدى غرامشي ُمعبّراً أنه مفهوٌم ال غنى لنا عنه في "إدراك الحياة  

الصناعية في الغرب، ولقد كانت الهيمنة، أو قُل النتيجة العملية المترتبة على الهيمنة الثقافية هي التي كتبت لالستشراق استمراره 

لطة، وذلك في تمييزه بين المُ (3111سعيد، )وقّوته" قّف ث. إلى جانب استلهامه أطروحات غرامشي حول العالقة بين الُمثقّف والسُّ

 التقليدّي والُمثقّف العضوّي الذي احتفى به سعيد لدوره اإليجابّي في الطّبقة التي ينتمي إليها. 

وقد مّكنت استعارةُ المفاهيم الغرامشيّة سعيد من إسباغ بُعٍد إضافّي على دراسة الّروايات التّاريخيَّة واإلمبرياليَّة، فضاًل 

قدرة على فهم نظريَّة الّسلطة الّسياسيَّة والصيرورات الثوريّة ودورها في صناعة التّاريخ، ولهذا عن الُمقاومِة الثقافيَّة، وأكسبته الم

 (3119ة. )واليا، يستدعي سعيد مفهوم الهيمنة وشخصيَّة غرامشي للتشديد على حاجِة الُمثقّف لمناَوأَة أّي ُممارسة سلطويَّ 

د حقل يتجلّى  وعة أو الُمؤسَّسات األكاديميَّة، أو مجم ،أو البحث العلمي الثقافة،في وينفي سعيد أن يكون االستشراُق مجرَّ

غير مترابطة من النّصوص الَمكتوبِة عن الشَّرق، بل إنّه الوعي الجغرافّي السياسّي المبثُوث في النّصوص العلميَّة واالقتصاديَّة 

غيِر  للتمييز الجغرافّي الذي يقول إنَّ العالم ينقسُم إلى نصفينواالجتماعيَّة والتاريخيَّة واللغويَّة، وهو تطوير تفصيلّي ليس فقط 

متكافئين هما الشَّرق والغرب، بل أيًضا لسلسلٍة كاملة من المصالح التي يستعيُن في تحقيقها والحفاظ عليها بشتَّى الوسائل. وهو 

 حّد كبير من خالل مبادالته مع الُسلطة السياسيَّة مثل خطاٌب يحيا في إطار التّبادل المتقلّب مع شتّى أَنواع الّسلطة، فيتشكَّل إلى

العلوم  نالمؤسَّسات الكولونياليَّة أو اإلمبرياليَّة، والُسلطِة الفكريَّة مثل العلوم الّسائدة كاللغويّات المقاَرنة أو التّشريح أو أّي م

لطِة الثقافيَّة مثل المناهج المعتمدة للّذو ة بما الّسياسيَّة الحديثة، والسُّ ق والنّصوص والقيم، والسلطة األخالقيَّة مثل األفكار الخاصَّ

 .(3111(. )سعيد، نفعله )نحن( وال يستطيعون )هُم( أن يفعلوه أو يفهموه مثلنا )نحن

وينطلُق سعيد في دراستِه لالستشراق من بُعدين أّكدهما في كتابه؛ بُعد منهجّي، وبُعد شخصّي، فيقول "لقد كانت دراستي 

ا هستشراق من عّدة زوايا ُمحاولةً إلعداِد قائمة باآلثار التي خلّفتها في نفسي باعتباري ذاتًا شرقيّة تلك الثّقافةُ التي كانت سيطرتُ لال

وكان من أغراضه الّرئيسة في دراسته لالستشراق توضيحه وتحليله وتأّمله باعتباره صورة  "،عاماًل قويَّا في حياة جميع الّشرقيين

 (.3111" )سعيد، ممارسة القّوة الثقافيّةمن ُصور 
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ويُؤمن سعيد أنَّ الخطاَب االستشراقّي ال يمثُّل باألساس محاولةً غربيَّة لفهِم الّشرق أو إنتاج معرفٍة بريئَة حوله، إنما كان 

 خطابًا وظيفيًّا أّدى مهّمتين رئيستين:

لنّقيض الذي يمثّل كلَّ ما ال يمثّله الغرب، أي أنَّه يعيُد المهمةُ األولى تكمُن في وضع الّشرق ُمقاباًل للغرب بوصفه ا

ب على سبيل المثال: الغرُب ديمقراطيٌّ والشَّرق استبدادّي، الغر تعريف نفسه وقيَِمه بإعادة تعريف الّشرق بوصفه ُمخالِفًا لكّل ذلك،

سه، يُسقطُه على اآلَخِر الشرقّي، فاألنا الغربيّة عقالنيةٌ متحّضر والشرق متخلّف. وهكذا فإنَّ "كّل ما يَأْباه الّرجل الغربيُّ على نف

  (.3111" )سعيد، ومنهجيّة وحكيمة ومهّذبة، أما اآلخر الّشرقيُّ فهو العقالني، وال منهجي، وساذج وفظّ 

ة عن المعرف والمهمة الثّانية التي يؤديها الخطاُب االستشراقّي مهّمة كولونياليَّة قائمة على الوصف والتّحليل وإصدارِ 

غرِب لطريق وصفه المؤسسةَ المشتركة للتّعامل مع الّشرق؛ ِمما أَّدى إلى تكويِن فكرٍة أيديولوجيَّة كولونياليَّة مفادها أنّه ِمن واجِب ا

َم والحريَّة ألولئك الّشرقيين الُمتخلّفين في كلِّ الَمجاالت، وما هذه إال خ ةٌ طاباٌت أيديولوجيَّ أْن يَحمَل النّوَر و الحضارة و التّقدُّ ة فجَّ

ل والنهائّي هو الهَيمنة االستعماريَّة على هذا الَعالم اآلخر، وبتحديد أدّق هو مناورة حاذقة تدعم و تسهُم في تشكيل  َغرضها األوَّ

 صورٍة للغرب على أنّه يُمثُّل حضارة متفّوقة، والعرب حضارة ُمتخلّفة. 

دة بأّن أوروبا أو الغرب يسيطر على القسم األكبر من سطح األرض، فتزاَمنت مرحلة وقد َدَعم االستشراُق المعرفةَ المؤكّ 

التّقدم الهائل في ُمؤسسات االستشراق ومضمونه تزامنًا دقيقاً مع مرحلة التّوّسع األوروبي، فاتّسع نطاُق الّسيطرة االستعماريّة 

 .(3111 ه. )سعيد،من %12من سطح األرض إلى نحو  %22األوروبيّة من نحو 

تّى ويؤّكد إدوارد سعيد ذلك في ش ،إًذا إّن جوهر االستشراق هو التمييز الُمتأّصل بين التفّوق الغربّي والدونيّة الّشرقيَّة

ذلِك كفصول كتابه، فيُشّدد على أنَّ االستشراق يتخلّله الكثيُر من "أفكار التفّوق األوروبّي، وشتّى ألوان العنصريَّة، واإلمبرياليَّة، و

تشراق مخاوف إدوارد سعيد من االسوتكمن ، األفكار الُمتصلّبة عن الشرقّي بصفته لونًا من ألوان التّجريد المثالّي الذي ال يتغيَّر"

في أمرين، هُما: "التّشويه، وعدم الدقّة، أو باألحرى ذلك اللون من عدم الدقّة الذي ينتج عن التّعميم القائم على الجمود المذهبّي 

  (.3111)سعيد،  الُمبالغ فيه، أو َعن التركيز على حاالت فرديَّة"

ع سعيد إطار تحليالته لالستشراق  والتي ستفضي الحقًا لتكوين أبرز أطروحات نظريَّة ما بعد االستعمار في ُمؤلَّفاته ويُوسِّ

( الذي يفصُل بينه وبين )االستشراق( زمنيًّا culture and imperialism - 8772 -التّالية، السيما كتاب )الثّقافة واإلمبرياليَّة

  (.3181)سعيد،  ان ُمتّصالن من مساٍر فكرٍي واحد"خمس عشرةَ سنةً "لكنّهما على مستوى التّصّور والتّخطيط جزءَ 

ففي )الثّقافة واإلمبرياليَّة( يقوم سعيد باستحضار الُمشكالت التي عالجها االستشراق في سياٍق أوسع ُمحاواًل تقديم أجوبة 

ن أبرز ٍت منهجيَّة ُمتعّددة، وبيعن أسئلة أثارها االستشراق، واستكمال تلك األسئلة. وأيًضا أن يكون أكثر تحديًدا فيما يخّص مقوال

اومة ضّد قهذه المقوالت: القراءةُ الطّباقيّة، وأولويّة الجغرافيا، والتَّحليُل الّدقيق لالستراتيجيَّات اإلمبرياليَّة، كما للُمعارضة والمُ 

 .(3181. )سعيد، اإلمبرياليَّة
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وأخالقّي يُؤمن فيه باإلنساِن، وُحريّته، وضرورِة  ويَنطلُق سعيد في كتابه )الثقافة واإلمبرياليَّة( من موقٍف فكريّ 

نة مالتّواصل، والتّفاعل، واإلثراِء الُمتبادل بين الثّقافات والُمجتمعات، والّصراع ضّد االستعالئيَّة واالستعمار واإلمبرياليّة والهي

(، و)َرْوَضةُ 8731-8129الم( لجوزيف كونراد )والتّسلّط والمركزيّة الغربيّة. ُمتناواًل نماذَج روائيَّة جوهريّة مثل )قلب الظ

(. ويُقّدم نظريّات وتأويالت جديدة ُمتعلّقةً بحركة 8711-8782(، و)الغريب( أللبير كامو )8181-8992مانسفيلد( لجين أوستن )

 المثال ه الجديدة على سبيلِ فيطرح سعيد في تأويالت -السيما الرواية-الُمجتمعات اإلنسانيَّة، وحركة التَّاريخ، والثّقافة، واألدب 

تجاوز  ننظريّةً في نشأة الرواية وتاريخها؛ ويفّسُر انتشاَر الروايِة الُمالزَم النتشار اإلمبرياليَّة وفكرة اإلمبراطوريَّة، فهو يربطُ بي

. اا، بل ربطًا حيويًّا خالقً الفضاء الجغرافّي والرواية، وبين حركة التّوسع اإلمبراطورّي وازدهار الرواية، ال ربطًا آليًّا جامدً 

 .(3181)سعيد، 

إذاً فمن أهّم النتائج التي توّصل لها سعيد في دراسته لالستشراق وأطروحاته التي أّسس بها نظريّة ما بعد الكولونياليَّة 

ّدَث ثّل نفسه ويتحهي أنَّ الغرب يقف من الّشرق موقف الوصي على القاصر، إذ يراه عاجزاً عن أن يَحُكَم نفسه بنفسه، أو أن يم

ومركزيّة الغرب وهامشيّة الّشرق هي ثنائيّة أقنع الغرب بها نفسه بعد أن )صنع( َشرقه بصورة مناقضة له تؤهّله إلى  عن نفسه.

قين بالتّاريخ االستع ارّي مأن يكون في مرتبة عليا. وأنَّ معرفة الغرب للشرق ليست موضوعيَّةً أو بريئة؛ ألنَّ من أنتجوها كانوا مطوَّ

نُح عمل سعيد يم -نسبة لميشيل فوكو-والعالقات االستعماريَّة، كما أنَّها "ترتبطُ بعمق مع عمليَّات الّسلطة، وهذا التبّصر الفوكوي 

جوهره، مما يُظهر إلى أي درجة كانت المعرفة حول الّشرق من حيث إنتاِجها ونشِرها عمليَّةً أيديولوجيَّة  -االستشراق-التّأسيسي 

 .(3119. )لومبا،زمةً للسلطة االستعماريَّة"ُمال

وقد تنّوعت أدوات ووسائل سعيد التّحليليَّة في دراسته لالستشراق فتناَول الخطاباتِ السياسيَّة، واإلنتاجاتِ األدبيَّةَ، وأخباَر 

( ليدُرس صورة اآلَخر من Representationالّرّحالة الغربيين، والدراساِت العلميَّةَ واألكاديميَّة، باالتّكاء على مفهوم التّمثيل )

 منظور القُوى المركزيَّة، ُمستنًدا إلى تضافر الّسلطة والمعرفة ضمن الخطاب. 

 : colonial discourse)الخطاب الكولونيالّي )

إنَّ الخطاَب في اللغة العربيّة كالٌم يحمُل معاني لشأن أو غرض. جاء في لسان العرب "يُقال: َخطَب فالن إلى فالن       

 .بن منظور، د.ت()ا فخاطبه أي أجابه، والخطاب والمخاطبة مراجعة الكالم، واسم الكالم الخطبة"

بّاِرزة في الدَّرس النّقدّي، فيَختَلِف مفهوُمه تَبًَعا للحقل الذي يَنتَمي ومفهوم الِخطَاب من المفاهيم ُمتعّددة المرجعيَّات، وال

ٌن ِمن تظافر بُعدين: البعد اللغوّي، والبعد الثقافّي االجتماعّي. ويُؤكد ذلك ميخائيل باختين )  Mikhailإليه. والِخطاب ُمكوَّ

Bakhtin)1895) -8792قات الحواريَّة التّي ترتبطُ بها وتقوُم على أساسها، "فال ( إذ يرى أّن الخطاب يعني تضافر اللغة بالعال

يجوز أن تُفَصَل العالقات الحواريَّة عن مجال الكلمة، أي عن اللغة بوصفها ظاهرةً ملموسة ومكتملة. إّن اللغة تحيا فقط في 

ة الحقيقيَّ لحياة اللغة، فحياتها ُمفعم االختالط الحوارّي بين أولئك الذين يستخدمونها، فاالختالط الحواري هو الذي يُكّون الجوّ 

 .(8711)باختين،  ".بالعالقات الحواريّة بغّض النّظر عن الميدان الذي تُستخدُم فيه
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وعليِه فإنَّ مفهوم الخطاب عند باختين يرتبط بدراسة اللغة في سياقاتها االجتماعيَّة، فالخطاُب ملفوظٌ حّي ينبثُق بداللٍة ما 

ؤى، والتّقديرات،  في لحظٍة تاريخيَّة، وداخل بيئٍة اجتماعيَّة ُمحّددتين. يقول باختين: إّن الخطاب ُمختَرٌق باألفكار العامة، والرُّ

والتحديداِت الّصادرة عن اآلخرين، وُموّجهٌ نحو موضوعه، ويرتاد تلك البيئة المكّونة من الكلمات الُمتهيّجة بالحوارات، المتوتّرِة 

بين تفاعالتِها الُمعقَّدة، ُمنصهراً مع بعِضها وُمنفصاًل عن بعضها اآلخر. كّل ذلك يُمكن أن يُفيد كثيراً في تكوين باألحكام، ثُّم يَندسُّ 

 .(8719ة. )باختين، الخطاب، وفي توضيحه داخل جميع طبقاته الدالليّ 

وكو النقدّي. يَّة، السيما مشروع ميشيل فومفهوُم الخطاِب مرتبطٌ باستحكام في النّقد األدبّي والثقافّي بنظريَّات ما بعد البنيو

وقَد َجرى تداول هذا المصطلح في نظريّة ما بعد الكولونياليَّة عقب توظيف إدوارد سعيـد له، ُمتَأثّراً بأطروحات ميشيل فوكو الذي 

الوسائل واألجهزة التي  طرح مفهوم )ُسلطة الخطاب(؛ فالخطاُب ِعنَده يتحّول ِمن ُمجّرد َكالم إلى سلطٍة "عن طريق مجموعة من

 .تدّسها الدولة في ُمختلف مؤسَّساتها لتشكيل ذات الفرد وبنية وعيه وفق أنساقِها األيديولوجيَّة التي تنزع لتأبيد وتثبيت هيمنتها"

 .(3181)الجرطي، 

خطابيَّة، لنّظام والُمماَرسة اليتّضح أّن النّص األدبي جوهرّي في نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة؛ فهو الذي يَسمُح بالعثور على ا

أّن دراسة الخطاب ال تقوُم على ما قيل، إنّما على ما لم يُقَل،  )ichel FoucaultM ((8731- 8711(كَما بيَّن ميشيل فوكو 

ولماذا. ولهذا يَظهُر نََسقان من الكتابة وفقًا لنظريَّة ما بعد االستعمار: "كتابةُ المستعِمر الذي يهدف إلى تمثيل وتصوير اآلخر 

ُمحّددة، ُمقابَِل نَسق آخَر ُمعاِكس يتمثّل بكتابة الُمستعَمر بصوٍر ُمحّددة تُعّزُز هيمنته وتخدم َمصالَحه ضمن استراتيجيَّات خطابيّة 

ُك خطاُب ما بعد الكولونياليَّة األدبّي في فضاء هذين المستويين" اِبق، ويتحرَّ أبو شهاب، ) الذي يُصّوُر ويكشف ويُقاوم النَّسق السَّ

3182.) 

العالُم داخَل حدوِدها؛ إذ تُمّكن الجماعة الُمهيمنة من تكوين يتمثَّل الخطاُب عند فوكو في منظومٍة من المقوالت التي يُدَرُك 

صورة عن الحقيقة من خالل فرض قيم ومعارف بعينها على الجماعات التابعة، وِمن هُنا يؤّدي الخطاب وظيفة تشكيل الواقـع. 

ُممارسات التي تنظُّم الوجود واإلنتاج "فالخطاب هو الذي يُضفي على الواقع معنى اجتماعيَّا وثقافيًّا، وهو ُمرّكب العالمات وال

 .(Blommaert, 2005). االجتماعي

يقول فوكو "نُطلق على الخطاب مجموعة الملفوظات التي تنتمي إلى نفس التشكيلة الخطابية، أفترض أّن إنتاج الخطاب 

مه من خالل عدد من اإلجراءات التي في كل مجتمع هو في الوقت نفسه إنتاٌج ُمراقب، وُمْنتَقـى، ومنظّم، وُمعاد توزيعه وتنظي

هيبة" كما يُصّوره أداة قُوى  والِخطَابُ (، 3119فوكو، ) يكون دورها هو الحّد من سلطاته ومخاطره وإخفاء ماديّته الثقيلة الرَّ

وهَيمنة، فهو ال يُترجم الصراعاِت أو أنظمةَ السيطرة، ألنّه هو ما يُصارع من أجله، وما يُصارع بــه "هو الّسلطة التي نحاول 

 .(3119فوكو، . )االستيالء عليها"

ديده ميشيل فوكو عن الخطاب في تحوقد أَشار إْدَوارد سعيد في كتابه )االستشراق( إلى استفاَدتِه من الفكَرِة التي طرحها 

 لُكْنه االستشراق، وُحّجته أننا "ما لم نفحص االستشراق بوصفه لونًا من ألوان الخطاب،
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فلن نتمّكن ُمطلقًا من تفهّم المبحث البالغ االنتظام الذي مّكن الثقافة األوروبية من تدبير أمور الشَّرق، بل ابتداعه في مجاالت  

سعيد، ) اع، وفي المجاالت العسكريّة، واأليديولوجية، والعلمية، والخيالية، في الفترة التالية لعصر التنوير"الّسياسة وعلم االجتم

3111). 

سعى إدوارد سعيد من خالل كتاباته إلى تفكيِك األُسس المعرفيَّة للخطاب الكولونيالّي وعالقته بالّسلطة. واستفاد في 

هذا المفهوم، وهو ما أفضى الحقًا إلى تشكيل دعائم نظريَّة ما بعد ق وبقيَّة أعمالِه من أطروحاته التي قّدمها في كتاب االستشرا

ل سعيد في دراسته لالستشراق لنتيجٍة مفاُدها أنَّه في جوهرِه ِخطاٌب كولونيالّي وظيفّي يؤّدي ُمهّمةً استعماريَّة.  االستعمار. ويتوصَّ

لخطـاٍب استعمارّي تلتحُم فيه القّوة السياسيَّة الُمهيمنة بالمعرفة واإلنتاج الثقافّي فدراسةُ سعيد لالستشراق هي في األساس دراسةٌ 

 .(3113)البازعي، الرويلي، 

والخطاب داخل نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة هو مرّكب العالمات والرموز والُممارسات الذي ينظّم الوجود االجتماعي 

ونياليَّة، وهو خطاٌب متضمن في االفتراضات التي تُقّدمها الحَداثَةُ بَشأن التّاريخ واللغة والتوالد االجتماعي داخل العالقات الكول

واألدب والُمجتمع والثّقافة، وعلى ذلك فالخطاب ما بعَد الكولونيالّي يشّكل منظومةَ المعرفِة عن المستعَمر والقوى المستعِمرة 

 والعالقِة بينهما.

 :(Representation)التَّْمثِيل  -

اد النظريَِّة في دراساتهم كدراسة ستعمارفي نظريَّة َما بعد اال اجوهريًّ ا التَمثيُل مفهومً يُعّد  ؛ فهو المفهوم الذي انطَلق ِمنه ُروَّ

االستشراق لَدى إدوارد سعيد، ودراسات التَّابع لدى غاياتري سبيفاك. وتتعّدد مرجعيَّات مصطلح التَمثيل أو التصوير ودالالته 

في الخطاب األدبّي، والثقافّي، واالجتماعّي، والفنّي، والسياسّي، بارٌز لَحقل الذي ينتمي إليه، فهُو مصطلح له حضوٌر بمقتضى ا

عاُد بها والتاريخّي. ويُعنَى بِه في نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة الَوصف أو الشَّكل الذي يُقدَّم به اآلخر، ويُشير إلى الطَّريقة التي يُ 

 ّصورة وفقاً لمنظور من يقوم بفعل التّمثِيل. تَشكيل ال

ر ثّ وقد ُعني بمسألة التمثيل ُمنظّرو ما بعد الكولونياليَّة في غّرتهم إدوارد سعيد، وهومي بابا الذي اهتّم بتمثيالت اآلخر نقديًّا وتأ

 باستخدام منظومة التمثيل. بِفكرة سعيد حول التّمثيل فرأى أّن الخطاب الكولونيالّي يُنتج المستعمرين بوصفهم "آخر"

 إضافةً إلى غاياتري سبيفاك التي ناقشت مسألة إمكانيَّة تمثيل التَّابع لِنَْفسه فإشكاليَّة التابعين عند سبيفاك تكُمن في عجزهم عن 

 تمثيِل نفسهم بأنفُسهم. 

 ة سياسية وُسلطة ما، وارتِبَاطُ التّمثيل بمنظور منويُعّرفه إدوارد سعيد أنّه نظاٌم َخطابّي يشمل بشكٍل أو بآخر خيارات سياسيَّة وقُوّ 

مينات. ضيقوم به هو ما يجعله ُمتحيَّزاً وُموّجهاً لتحقيق غايات ُمعيَّنة؛ فعمليَّة التّصوير تُمثّل الخيار واالنتقائيَّة واإلقصاءات والت

 عن تمثيل نفسه، ولهذا فإّن الغربيّ  -الشرق-خر ّن المهيمن الغربي يُسّوغ عمليّة التمثيل بعجز اآل( ويرى سعيد أ3111)سعيد، 

يتولّى هذه الُمهّمة في خطاباته ليُشّكل مالمح اآلخر كما يبتغي. ويُؤّكد سعيد هذه الفكرة في كتابه االستشراق حيُث يستشهد بقول 

 . (3111" )سعيد، كارل ماركس: "إنّهم ال يستطيعون تمثيل أَنفِسهم، والبّد أن يُمثّلهم أَحد
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ُمهّمة كأهميّة اللغة وال يُمكن التخلّص منها، لكن "ماعلينا تدميره هو أنظمة التصوير ر والتمثيالت يؤمُن إدوارد َسعيد أّن الُصو

ر. والتَصويُر مبنّي بوجهٍ  ساسّي أ التي تَحِمُل في طيّاتها نوعاً من الُسلطَة القمعيَّة؛ ألنّها ال تسمح وال تدع مجاالً لِتَدّخل الُمصوَّ

ُف نظرياً على أنّه أدنى منزلة على نحو جوهرّي" ويَقتِرُح بدياًل يتمثّل في ويرّي "نظام تص كخطاٍب تصويرّي لآلخر، الذي يُعرَّ

 .(3111" )سعيد، يتميَّز بالُمشاركة والتّعاون بال إكراه أو فَرض

ظام "إّن الشَّرق الذي يتجلّى في االستشراق هو ن ونظرةُ سعيد لالستشراق مبنيّةٌ على أنه في األساِس عمليّة تَمثيـل للشرق، يقول

من التمثيالت مؤطر بطقم كامل من القوى التي قادت الشرق إلى مجال المعرفة الغربيّة والوعي الغربّي، وفي مرحلة تالية 

 .(3111)سعيد، اإلمبراطوريَّة الغربيَّة، فهي إنتاٌج معرفّي" 

كيك ونقد تلك التمثيالت التي يُقّدمها الُمستعِمر عن الُمستعَمر فالنظريّة تتحّدى وتكمن وظيفة ما بعد االستعمار في رصد وتف

( وهنا تظهر العالقة الوثيقة بين 3111" )سعيد، "التمثيالت والسرديات التي مثّلت وقَْولَبَت اآلخر كُمتخلّف ودونّي وال عقالني

يَطرة ي عمليَّة ُصنع اآلخر وتَشكيله وتقييده، ومنه تذليل َعقبات فرض السَّ التَمثيل يُساهم فمفهوم التمثيل ونظرية ما بعد االستعمار، ف

 والهَْيَمنة َعليه ولذا يُعّد مفهوًما مركزيًّا في نظريّة ما بعد الكولونياليَّة.

( لتُسهم في إنتاج وتكريس المزيد من الصور النمطيَّة الُعنصريّة والُمشّوهة 3118وقد جاَءت أحداُث الحادي عشر من سبتمبر ) 

عن الُمسلمين والعرب والشَّرق عامةً، فأضحى اإلرهاُب يُربَطُ بهم تلقائيًّا، وأخذت أجهزة اإلعالم على عاتقها مهمة تمرير هذه 

د سعيد( في كتابِه )تغطية اإلسالم(: "فإذا بهذه األجهزة تتصدى لتصوير اإلسالم، وتحديد مالمحه، وتحليله، الصور، يقوُل )إدوار

م، وتقديم دراسات فوريّة عنه، ومن ثم فقد جعلته في ظنهم معلوًما. ولكّن هذه التغطية ُمضلِّلة، وصاَحبَها قدٌر كبير من التستّر والتكتّ 

 .(3112)سعيد،   .اُل يُمثّل تهديًدا خاًصا للحضارة الغربية"فاإلسالُم كان دائًما وما يز

وهكذا يتَِّضُح أنَّ اإلسالَم بات يُمثّل "رمًزا للُرعب، واإلرهاب، وأفواج ممقوتة من البرابرة الُخبثاء. ولكنَّ هذه الصورة 

ربّص لقرن السابع عشر كان الخطر العثماني الُمتليست اعتباطيَّة؛ فبالنسبة للغرب كان اإلسالُم صدمةً مأساويّة دائًما، وحتى نهاية ا

، ولهذا يُجادُل سعيد أّن الطّريقة التي ينظر بها الغرب (3111)سعيد،  كلّها" غربيّةبأوروبا يُمثل تهديًدا دائًما بالنسبة للحضارة ال

ُر اإلسالُم على أنّه ديٌن  ،إلى شعوب الشَّرق األوسط، هي طريقة النظر عبر عدسـة تشّوه الواقع الفعلي ألولئك الُشعوب فَيُصوَّ

في الّزمن الحاضر، ولهذا فالمتاح هو اإلرهاُب  صعبٌ فالُمستعِمر يُدِرك أّن التدّخل العسكري التقليدي  متطّرف، وُمستبٌد، ورجعّي.

 (المحدود، الذي يتّم عادةً في الخفاء بدون أن يَأخذ النّاس خبًرا، أو القضاء الّسريع الحاسم على العدّو الضعيف بعد حملة )بروباجندا

 .(8771)تشومسكي،  .هائلة تصّور ذلك العدّو على أنَّه وحٌش إرهابي

الغرب لطَالما َحَمَل صوره النمطيّة والُعنصريّة عن الشَّرق، ولكّن أوروبا َربَطَتها عالقة إقامة  ويعتقد إدوارد سعيد أنّ 

ومواجهة )كولونياليَّة( مع الشَّرق والعرب، إذ حكم األوروبّيون معظم المناطق العربيّة والشَّرقية لعقود طويلة من الزمن، فكان 

بّي، أّما الواليات الُمتّحدة فليس لديها إقامة طويلة أو استعمار تقليدي في الشرق؛ ألنّها لديهم على األقل معرفة لما يبدو عليه العر

جديدةٌ على العالم بأسره، ولهذا فإّن الشعب األمريكّي يميُل لرؤية الّشرق بوصفه نوعا من األفكاِر الُمعلّبة، والصور النمطيَّة 

 .السريعة والتصريحات اإلخبارية الُمسّجلة
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تكرار اللغة الّسلبيّة والعنيفة في الحديث َعن َشعٍب ما يسهم في تمثيله بصورٍة سلبيَّة وإدانته باستمرار؛ ألنّنا ننظر  كما أنّ 

من خالل اللغة إلى أنفسنا وإلى اآلخرين، وعليِه فإّن اللغة جزٌء ال يتجزأ من تشكيل منظور المرء تجاه األشياء؛ فاللغة ليست 

، فهي فاعٌل في كل االتّجاهات، فتكون أداة رد فعل أحياناً، وأداة هيمنة وسيطرة أيًضا نّها ليست أداة حياديَّةمجّرد أداة تواصل، كما أ

 في أحيان أخرى، وتُمثّل أيًضا أداة قهٍر وعنف ضارية. فإننا حينما نتفّوه بألفاٍظ مثل: )كافر، إرهابي، ُمجرم، بربري...(، فإن اللغة

ُس لهذه المفاهيم مر جعياٍت ثقافيّة تشّكل حاضنة اجتماعيّة لها، يُتَّفَق عليها وعلى مرجعيَّتها، ويأخُذ العنف اللغوّي يُمارس تُؤسِّ

سطوته، فبمجّرد نعت اآلخر بإحدى هذه الصفات، تتولَّد رغبة تلقائيّة باإلساءة إليه تتناَمى حتى تصل إلى القتِل أحيانًا، وجرائم 

يوم خير مثال على ذلك، فسوء تمثيل شخٍص ما أو نعته باإلرهابّي، يُشرعن اإلساءة له وتعذبيه  الكراهيّة التي يتزايد عَدُدها كلّ 

 يَّة.وإحكام الّسيطرة االستعماروتبرير ، وهنا تكمن خطورة مفهوم التّمثيل بوصفه أداة لتسهيل ويستبيح ُممارسة الُعنف عليه

 (:(Hegemonyالَهيَمنة 

يم المركزيَّة الواجب تعريفُها في نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة؛ ألنّه من المفاهيم الُمهّمة التي مفهوم الهيمنِة من المفاهإنَّ 

 في دراستهم للخطاب الكولونيالّي. جميعهم استلهمها أعالم النظريَّة 

تَعني الهيمنةُ اإلخضاَع والّسيطرة بالقَبول، وقَد شاع واستُحِدث هذا المعنى في ثالثينيّات القرن العشرين على يد المفّكر 

الذي عارَض النّظام الفاشي الذي ساد في إيطاليا؛ فبحث  (Antonio Gramsci( )8178-8729اإليطالّي أنطونيو غرامشي )

اإليطالي، وناقش سبَب النّجاح الكبير للطبقة الحاكمة في تعزيز مصالِحها في المجتمع. وحلّل  في قدرته على الهيمنة على المجتمع

من خالل مفهومه للهيمنة الوسائَل الُمباشرة والُمْضمرةَ التي تنتهُجها الّدولةُ في تكريس سلطتها. "فالهيمنة في األساس تشيُر إلى 

ى أّن مصالَحها هي مصالُح الجميع. ونتيجة لذلك فالسيطرة ال تُفرض بالقّوة وال قّوة الطّبقة الحاكمة في إقناع الطّبقات األخر

 (.3112أشكروفيت، ) باإلقناع، وتتم من خالل القوى النّاعمة الُمتمثّلة في قوى االقتصاد والتّعليم واإلعالم"

عد العالمّي بالهيمنة التي تُمارسها القوى المركزيَّة ويتمثّل البُ  ويرى غرامشي أّن الهَيَمنةَ لها بُعدان، بعٌد عالمّي وآَخُر محلّي. 

 المؤسسات والشركات العابرة للقارات. الدوليَّة كأمريكا وبعض دول أوروبّا على شتّى أنظمة دول العالم، واستغالل سلطة 

قيادة  إذ تسعى الّدول الُمهيمنة إلى ؛بالمحلّي فيتمثّل بالهيمنة التي تُمارسها الّدولةُ والمجتمعات الّسياسيَّة على الشعوأّما البُعد 

لطِة عليه باللجوء إلى القوى النَّاعمة، كالّدين ووسائل اإلعالم واالتّصال والُمؤسَّسات التعليميَّة بداًل من  لقوى االشعِب وفْرِض السُّ

 ُمعيَّنة. الماديَّة، لفْرض هيمنتها وقَْمع الشعوب قمًعا ناِعًما، وتوجيههم لتبنّي أفكاٍر وتوّجهاٍت 

هم "نُّواب الجماعة الحاكمة الذين يُمارسون وظائَف ف لهم دوٌر كبير في فرض الهيمنة، والُمثقّفون في رأي غرامشي

تفرضه  يثانويّةً في الهيمنة االجتماعيَّة والحكم السياسّي، فتشمل وظيفةُ الهيمنِة قَبوَل الجماهيِر العريضة التلقائّي لالتّجاه العام الذ

 .(8771، غرامشي) الجماعة األساسيَّة الحاكمة على الحياة االجتماعيَّة"
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ويعتقُد غرامشي أّن الطّبقة الحاكمة تُحِكُم سيطرتَها وُسلطتَها؛ لهيمنتها الثقافيَّة على وعي الشعوب والطّبقات األخرى، 

لِها ِت نظِر المتبوعين وتصّوراتِهم عن العالم وقَبووهذه الهيمنةُ تتغلغُل في القناعات الشخصيَّة للتابعين، وتُفضي لتبنّي وجها

 اكبَدهيّات، وبهذا النّحو فإّن الدولة تتمّكن من ُممارسة الهيمنة والُمحافظِة على استمرارها عبر اقتناع الطّبقات التّابعة. وعلى هذ

لُممارسِة لتّحكم بالقَبول، وتُمثُِّل البُعَد الثقافّي لفإّن الهيمنة تُشير إلى السيطرة الثقافيّة للطّبقات الحاكمة، ودورها في التوجيه وا

يَمه الغربيَّة قالسياسيَّة. وتَكمن قوة الهيمنة الثقافيَّة في كونها أَداةً استعماريَّة تدفع التَّابع إلى تبنّي فكر وتوّجه المتبوع الذي يَنشُر 

ف ووسائل االتّصال اإلعالمي، فالهيمنة أَداة فْرِض سلطٍة لكن باقتناعِ عبر المؤسسات التّعليميَّة والعلميَّة والفنون والسينما والُصح

 الُمهَيَمن عليهم. 

َر مفهوم الهيمنة من مدلوالته  وينبغي لنا إدراُك االختالف الذي يقيمه غرامشي بين الهيمنة والّسيطرة، فقد حرَّ

جاعاًل منه تصّوراً وأداةً لفهم الُمجتمع بغيةَ تغييره؛ فالهيمنة تمتلُك بعًدا شعبيًا وقوميًا بقدر ما لها من بُعد طبقّي.  ،االستراتيجيَّة

ة في ثنايا تحالٍف واسع يُعبِّر عن اإلرادة الجمعيَّة للشعب واألُّمة، و"يغدو الخطاُب يَّ وهي تستدعي توحيد ُمختلف القوى االجتماع

ساليب ة، فهو طريقة في تغيير أيَّ إعادةَ تنظيٍم ُمكثّفة وُملّحة إلرساء الهيمنة الغرب -منظوراً إليه من هذه الّزاوية-نفسه الكولونيالّي 

العامة في التفكير وفي طبيعة شعورهم إزاء األشياء، وتغيير تصّورات النّاس حول ذواتهم، ومعاييرهم األخالقيّة، فضاًل عن 

. ا"ة وتوطيدهيَّ ل الكامُل الذي تُحدثه الهيمنة الغربية في وعي عامة النّاس على إرساء المركزيّة الغربتاريخهم. إذ يعمُل التحوّ 

 .(3119)واليا، 

بلوره عالم  الذي اإلمبرياليَّة الثقافيَّةيَبُرُز مفهوُم  الهيمنة الغربيَّة تسعى لفرضالتي  المحاوالت االستعماريَّةوفي ظّل 

وذلك في كتابه الموسوم بـ)االتّصال والهيمنِة الثقافيَِّة(، وافتََرَض فيه سيطرة الّدول الغربيَّة على أجهزِة  (هربرت شيل)االتّصال 

ها بالقيِم لاإلعالم في شتى أنحاء العالم، ونتيجةً لتلك الّسيطرة تنَشأ الهيمنةُ الثقافيَّة التي تُسفُِر عن َوأِد الثقافات المحليَِّة، وإبدا

لةٌ ُمك بالسيطرة الكولونياليةفإن اإلمبريالية الثقافية الُمرتبطة  وطبقاً لشيللر فرض الّسيطرة عليها.ربيَّة، ومن ثََّم والمعايير الغ مِّ

بَةِ  الّدول التّابِعة للهيمنِة العسكريَّة واالقتصاديَّة والسياسيَّة من خالل خضوع كافة األنظمة السيّما اإلعالميةُ والتربوية في  والُمغرَّ

 قيم والمعايير الغربيّة، لتصبح نُسخةً مطابقةً للنّظام الغربّي. لل

 خاتمةُ البَحِث والنتائج:

 برزها: النتائج، من أفي نهاية البحث أنّه يخلُص إلى ُجملٍة من يتّضُح لنا 

رة أسهم بصورٍة ُمباش -وما يرتبط به من مفاهيم أخرى كالتّمثيل والهيمنة-ّن مفهوم االستشراق كما جاء به إدوارد سعيد إ -

ستعمار فنظريَّة ما بعد اال، وفهم الظاهرة االستعمارية وتمظهراتها الُمختلفةفي تشكيل أطروحات نظريّة ما بعد الكونياليَّة 

الحديثة في الّساحة النقديَّة قد قامت وتبلورت أُطرها وركائزها على تضافر وتداخل المفاهيم التي تُعّد من أهم النظريّات 

 التّأسيسيَّة الّسابقة.
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ال يُمكن فهمها خارج  الكولونياليَّة غيُر مرتبطٍة بمفهوٍم ما فهي حصيلةُ تالحم وترابط مفاهيم ومصطلحات عّدةإّن  -

يد الّزمنّي؛ ألنَّها عمليَّة ُمستمّرة، طالما أّن هُناك قُوى وثقافةً ُمعيّنةً تسعى إلى فْرض ، كما أنّها غيُر قابلٍَة للتَّحدإطارها

 هيَمنتِها على الثّقافات األُخرى. 

ل، وتارة وأدواتها فتاّرة تعتمد على التّمثيوأساليبِها قوى الكولونياليَّة أو االستعماريَّة يتّضح من خالل البحِث تَعّدد أشكاِل ال -

ٌر جديٌد في العصر الحديث استعماِمّما يؤّكُد أّن االستعمار تلجأ لالستشراق، وتميل لتوظيف الخطابات في فرض الهيمنة، 

افه وصون يق أهدالّصريحة إلى أساليَب أشدَّ خفاًء وتأثيًرا لضماِن تحق التقليديَّة يُغيّر جلده ويتحّوُل عن أساليبهُمضمر 

 سيادته وهيمنته.

النّظريَّات من مفاتيحها التّأسيسيَّة، السيما النظريات النقديّة  الولوج إلىومن أهّم توصيات البحث ضرورة 

ورة رالحديثة ذات الطّابع البيني التي تقوم على تداخل وتضافر عّدة اتجاهات مثل نظريّة ما بعد االستعمار. إضافةً إلى ض

االهتمام على دراسات النّاقد إدوارد سعيد باعتباره الُمؤّسس الحقيقي للنظريَّة وفهمها وتحليلها في سبيل تقديم صّب 

 صورٍة أعم وأشمل للنظريّة.
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 راسة:ملخص الد

 ليديالمصرفيين )التقمنهج النظم االقتصادية المقارنة، تطرح هذه الدراسة تحليل الكفاءة المصرفية في النظامين  في إطار 

رغم أهمية مع أبعاد االقتصاد اإلسالمي. و الءمة  مُ  أكثر   ليُصبح للكفاءة؛ المفهوم النظري تأطيرمحاولة واإلسالمي(؛ بهدف 

كفاءة المصرفية اإلسالمية، وتحليل مفهوم لا أمام التأصيل الالزم فإنّه لم يتّم الوقوف كثير  رف، موضوع الكفاءة في المصا

ّمت دراسة األطر ت ، خالفا  لمفهوم الكفاءة في المصرفية التقليدية، بلمضمونها ومتطلباتها، وصياغة مؤشرات التقييم المالئمة لها

مفرداتها  ال يعطيها حقّها في اإللمام بجميعوفق األنظمة الفكرية التقليدية، األمر الذي ة والعلمية لكفاءة المصارف اإلسالمية، يالنظر

بيئتها نظرا  إلى التحديات التي تحيط بن ث ّم قام الباحث بتقصي هذا الموضوع، والبحث في جوهرة أبعاده وم  فق أهدافها وطبيعتها. و  

 ة مباحث أساسية على النحو التالي:ذلك في ثالث تمّ . والتشغيلية، والتي تجب عليها مواكبتها والتأقلم معها

التقليدي،  قتصادياالالمبحث األول: الكفاءة في الفكر االقتصادي التقليدي، تناول فيه الباحث اإلطار المفاهيمي للكفاءة في الفكر  

اني: الكفاءة في المبحث الثس التقليدية(، للكفاءة في المدار ريخيات الكفاءة )مسحواالسهامات الفكرية التقليدية في تطوير دالالت 

ا وخائصها ه، تناول فيه الباحث المدخل الفكري للكفاءة في االقتصاد اإلسالمي، وتحليل أسسها وأبعادالفكر االقتصادي اإلسالمي

، مع ي النظامينأنواع الكفاءة وطرق قياسها فعرض  تمّ ، المبحث الثالث: أنواع الكفاءة وطرق قياسهافي االقتصاد اإلسالمي، 

 بيان أهداف وأهمية تقييم الكفاءة فيهما.

 الكفاءة، المصارف اإلسالمية، الكفاءة المصرفية، تقييم الكفاءة. الكلمات المفتاحية:
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Conceptual and Theoretical Framework for Efficiency (Introduction to the Economic 

Analysis of Efficiency in Traditional and Islamic Economic Thought) 

 

 

Abstract: 

 Within the framework of the comparative economic systems approach, this study presents an 

analysis of banking efficiency in the two banking systems (conventional and Islamic). With the 

aim of trying to frame the theoretical concept of efficiency; to become more compatible with the 

dimensions of the Islamic economy. Despite the importance of the issue of efficiency in banks, 

much has not been done before the necessary rooting of the concept of Islamic banking 

efficiency, the analysis of its content and requirements, and the formulation of appropriate 

evaluation indicators for them, in contrast to the concept of efficiency in traditional banking. 

Rather, the theoretical and scientific frameworks for the efficiency of Islamic banks were 

studied, according to intellectual systems. traditional, which does not give it the right to be 

familiar with all its vocabulary according to its objectives and nature. Then the researcher 

investigated this topic, and researched the essence of its dimensions in view of the challenges 

surrounding its operational environment, which it must keep pace with and adapt to. This was 

done in three main topics as follows: 

 The first topic: Efficiency in traditional economic thought, in which the researcher dealt with the 

conceptual framework of efficiency in traditional economic thought, and the traditional 

intellectual contributions to the development of indications of efficiency (a historical survey of 

efficiency in traditional schools). The second topic: Competence in Islamic economic thought, in 

which the researcher addressed the intellectual approach For efficiency in Islamic economics, 

and analysis of its foundations, dimensions and characteristics in Islamic economics, the third 

topic: Types of efficiency and ways to measure it. 

Keywords: efficiency, Islamic banks, banking efficiency, efficiency assessment. 
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 المقدمة: .1

الكثير من الدراسات واألبحاث  افي غالبية االقتصادات، حيث رّكز عليه ة  هامّ  تحتل عملية تقييم كفاءة المصارف مكانة        

حجم ب االقتصادية والمحاسبية واإلدارية، وذلك بسبب الندرة النسبية للموارد المالية، التي تعتمد عليها المؤسسات المالية، قياسا  

 ،ت المالية الكبيرة لها، ومن جانب آخر التطور السريع في السوق المصرفية العالمية؛ نتيجة  للتحوالت المتسارعةاالحتياجا

 لية، وأثرها على القطاع المصرفي. مّما أفرز التوجه نحو عولمة األسواق المالية،وواالتفاقيات اإلقليمية والد

من هذا المنطلق يمكن القول بأّن عملية تقييم كفاءة المصارف من العمليات . يقطاع المالالوبروز المنافسة الدولية على بيئة  

 ر معلومات وبيانات على أساسها التحسين والتطوير في تلك المؤسسات،وفّ الهاّمة، في المؤسسات المالية مهما كان نوعها؛ حيث يُ 

تشغيلية، ، والتحديات التي تحيط ببيئتها الاجربتهبناء  على حداثة ت بصفة خاصة وتتأكد أهمية التقييم في المصارف اإلسالمية 

جب وفيجب القيام بتقييمها بشكل منتظم، وخاصة مع التغيرات العديدة، التي تطرأ على بيئة القطاع المصرفي والمالي، والتي تُ 

طور تطور مفهومها مع ت عليها مواكبتها والتأقلم معها. وعلى ما سبق يسعى العديد من الدراسات إلى تحديد مفهوم الكفاءة، حيث

 . (اإلسالميةو المصرفية )التقليديةطبيعة وخصائص ل وضع تعريف لمفهوم الكفاءة، يكون مناسبا   وأصبح ضروريا   .الهندسة المالية

 مشكلة البحث:  .1.1

لنظام : ما هو اإلطار النظري لتأصيل مفهوم الكفاءة في ايمكن طرح اإلشكال المحوري لهذه الدراسة على النحو التالي 

 ومن هذا التساؤل الرئيسي، تسعى الدراسة لإلجابة على األسئلة الفرعية التالية: المصرفي التقليدي واإلسالمي؟

 [ ما مفهوم الكفاءة وأبعادها المختلفة في الفكر االقتصادي التقليدي؟1]

 [ ما مفهوم الكفاءة وأبعادها المختلفة في الفكر االقتصادي اإلسالمي؟2]

كاليات النظرية المتعلقة بمفهوم الكفاءة في الفكر االقتصادي اإلسالمي، والتي قد تحول دون تطوير إطار كامل [ ما اإلش3]

 ومناسب لقياس تقييم المصارف اإلسالمية؟

 

 أهمية الدراسة:  .0.1

 المالي. ويمكن تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية كفاءة المصارف اإلسالمية نفسها في النمو االقتصادي واالستقرار

 تلخيص أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

[ أهمية المصرفية اإلسالمية بشكل عام، والتي باتت محل اهتمام الكثير، في توفير التمويل الالزم للمشاريع المختلفة، 1]

هم في خلق ّمة، التي تسوتغطية الحاجات التمويلية للمشاريع في القطاعات المختلفة، وهو ما يشكل أحد اآلليات االقتصادية الها

 تنمية اقتصادية مستديمة.

ا حيويا  لنجاح المؤسسات المصرفية في خطتها وأهدافها، وخاصة 2] [ أهمية تقييم الكفاءة المصرفية، بحيث أصبحت مؤشر 

 في ظل التغيرات الطارئة، واإلصالحات االقتصادية والمالية في البيئة المصرفية الراهنة.

ل المصرفي بشكل عام ب ـــــــــ: "عدم اليقين ونقص المعلومات الالزمة" لذا تبرز ضرورة دراسة موضوع [ تتسّم بيئة العم3]

 كفاءتها للحّد من المخاطر التشغيلية واالدارية والمخالفات الشرعية.
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ع بين اج إلى تجم[ سّد فجوة األدبيات السابقة، فيما تتعلق بحدود مفهوم كفاءة المصارف اإلسالمية، والتي ما زالت تحت4]

 األصالة الشرعية واالقتصادية.

 

  . أهداف الدراسة:1.1

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي، يتمثل في التأصيل النظري لمفهوم الكفاءة المصرفية في الفكر االقتصادي التقليدي 

 ا يلي:واإلسالمي، وذلك من خالل تحقيق جملة من األهداف الفرعية والتي يمكن تصنيفها كم

 [ إيجاد إطار مرجعي نظري لتحليل الكفاءة المصرفية وفق البعد االقتصادي اإلسالمي.1]

 [ العرض والتحليل للتعريفات المختلفة المقدمة لمفهوم الكفاءة في النظام المصرفي التقليدي واإلسالمي.2]

 واإلسالمي.[ تحليل األسس الفكرية للكفاءة وأبعادها النظرية في االقتصاد التقليدي 3]

 . منهج الدراسة: 1.1

 تعتمد هذه الدراسة باألساس على ثالثة مناهج كالتالي:

المنهج التحليلي )منهج تحليل النظم(، بحيث اعتمد الباحث فيه على تحليل التعريفات المتعددة الواردة في األدبيات المختلفة  أولها:

 لتاريخية للكفاءة.لتحديد مفهوم الكفاءة، والغوص في الخلفيات الفكرية وا

المنهج الوصفي المقارن، وذلك بوصف إطار الكفاءة، وتجلية معانيها وأبعادها وسياقاتها االصطالحية بين الفكر  ثانيها:

 االقتصادي التقليدي واإلسالمي.

من  وذلك انطالقاالمنهج النقدي، فبعد وصف الظاهرة، قام الباحث بالنقد اجماليا لإلطار الموضوع لمفهوم الكفاءة،  ثالثها:

 أسس المصرفية اإلسالمية، وأهدافها المنبثقة من مقاصد الشريعة اإلسالمية.

   السابقة: دبياتاألمراجعة  .0

، المداخيل المختلفة لوضع مفهوم الكفاءةزت على منها ركّ  نجد جملة   ،التي ناقشت مفهوم الكفاءة دبياتمن خالل المسح األدبي لأل

  Towards an Integrated“بعنوان (Edwin Ruhli and Sybille Sauter Sachs):(1)ةدراسفعلى سبيل المثال: 

Concept of Management   Efficiency”  ،ناقشت هذه الدراسة المداخيل األساسية التي استخدمت في تعريف الكفاءة

 (2) ( Mouzas Stefanosدراسة ) زتبينما ركّ  النظم، والمدخل االقتصادي...(. ومدخلمثل:) مدخل الهدف، ومدخل القرار، 

                                 
 )1(Edwin Ruhli and Sybille Sauter Sachs(1993), Towards an Integrated Concept of Management Efficiency

, 

Management International Review 23, (33)295.  

 دراسة بعنوان: (2)
anagement ,U.KVersus Effectiveness, University of Bath School of M Efficiency

   

وهي دراسة مفيدة في بيان الخلط بين مفهومي الكفاءة والفاعلية، وهي   موجودة بشكل بيديف على الموقع التالي: 

https://www.impgroup.org/uploads/papers/4729.pdf
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(، والذي يعني بوجود لبس وخلط بين مفهوم الكفاءة ومفهوم الفعالية،  Efficiency Trapبمناقشة ما يُعرف بــ:) شرك الكفاءة 

كس ما سبق على عو توصيف المشكلة المرتبطة بالمفهومين. توصلت إلىومما يتطلب بناء إطار نظري للتمييز بين المفهومين، 

( وهم رواد المدرسة اإلدارية Frese 1988و Grabatin 1979 and Othersو  Grochla and Welge 1975رى كل من:)ي

، للمدرسة اإلدارية األمريكية، التي تفرق بين المصطلحين خالفا   ،عدم الفرق بين مفهومي " الكفاءة و الفعالية" -يرون –األلمانية 

(، والفعالية Doing Things Rightبطريقة صحيحة)  فعل األشياء فاءة بأنّها:الذي يُعرف الك Peter Drucker)) :مثل

 ،من خالل مراجعة األدبيات ذات االهتمام بمفهوم الكفاءة (Doing The Right Things )باعتبارها فعل األشياء الصحيحة

المية،  اءة من وجهة نظرة المصرفية اإلسمفهوم الكفالتأصيل النظري لافتقرت إلى الصبغة الشمولية في  هابأنّ يمكن أن نستخلص 

عة مستمد من مقاصد الشري تعريفيقتضي تباين طبيعة وأهداف المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية، وجود بحيث 

رتبط بمدى قدرته على يأساس الكفاءة في المصارف اإلسالمية  ؛ إذ أنّ (1)يالمنظور اإلسالماإلسالمية، وفق أسس الكفاءة في 

حقيق المقاصد الشرعية، وبالتالي يكون المصرف ذا كفاءة )في وجهة الشرع( إذا استطاع توجيه موارده االقتصادية المتاحة له ت

 . (2شرعية )نحو أكبر قدر ممكن من العوائد بدون مخالفات 

صرفية الكفاءة الموأبعاد تركيزها على تحليل حدود بوعلى ما سبق، تعتبر هذه الدراسة امتدادا للدراسات السابقة، وتنفرد 

 ، باعتبار أن كفاءة المصارف اإلسالمية ال تنحصر فيالنظرية لفجوةل تعتبر سّدا  و االقتصادي اإلسالمي. آفاقوخصائصها من 

من المتوقع و .الكفاءة االقتصادية أو كفاءة التقنية أو كفاءة التشغيل فقط، بل تشمل كفاءتها الجانب الشرعي واالجتماعي أيضا

لمؤسسات توقع أن تستفيد منها ايُ ف  أو األكاديمي،  ينظيرتتوصل هذه الدراسة إلى نتائج يستفاد منها سواء على المستوى الت أن

المصارف اإلسالمية والبنوك المركزية والسلطات النقدية والمالية، كذلك األكاديمية المهتمة باالقتصاد والمصرفية اإلسالمية، و

 .مة للمصرفية اإلسالميةوالمؤسسات والهيئات الدائ

 

 المبحث األول: الكفاءة في الفكر االقتصادي التقليدي

ُكّل، في  دراسة  يُعدُّ موضوُع الكفاءة من المواضيع األكثر  في السنوات األخيرة، وذلك ألهميتها على مختلف مستويات االقتصاد ك 

صطالح، وتحليل أنواعها واستخداماتها في الفكر االقتصادي هذا المبحث ستتّم مناقشة مفهوم الكفاءة في اللغة العربية وفي اال

 التقليدي. وذلك في مطلبين أساسيين على النحو التالي:

 وفيه فرعان على النحو التالي:   .المطلب األول: تعريف الكفاءة في اللغة واالصطالح وأنواعها 

 الفرع األول: تعريف الكفاءة في اللغة العربية وفي االصطالح

فاءة في اللغة بأنّها: الحالة التي تكون فيها الشيء مساو لشيٍء آخر :تعريف الكفاءة في اللغة العربية أوال: . (3)لقد ُعرفت الك 

                                 
مصارف اإلسالمية، واقع وآفاق. جامعة الجزائر، ( معايير تقويم األداء في المصارف اإلسالمية، الملتقى العلمي السابع لل2002( عمر، محمد )1)

  2ص:

 21( تقييم أداء المصارف اإلسالمية في مصر بمدلول الوساطة المالية، القاهرة، مطابع المنار العربي، العدد 1891( سويلم، محمد )2)

 112-112، ص: 1، ط: 12م، مجلد: 1889( ابن منظور، لسان العرب. دار إحياء التراث ببيروت، عام 3)
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ف أ (. ومنها الكفاءة في الزواج، وهي كون الزوج مساويا  للمرأة في أمور محددة وكلمة فاءة( بالفتح والمّد ُمشت قَّة من )ك  . (1) )الك 

فاءةُ في يَّةٌ؛ أي (2) العمل: تعني القدرة عليه، وحسن التصرف فيه على الوجه المطلوب فيه والك  ْلم  ف اءةٌ ع  . ويقال: فالٌن ل هُ ك 

ل ى الع   ال ي ةٌ ع  ةٌ ع  ال ي ٍة في عمله؛ أي له قُْدر  ف اءٍة ع  تَُّع ب ك  يَّةٌ، ويقال: ي ت م  ْلم  هِّال ٌت ع  ةٌ وُمؤ  ٍة و  لديه قُْدر  ار  د  ل  ب ج   أ ْهل يٍَّة. م 

فاءة( على التساوي والمماثلة والتشابه بين الشيئين، قال هللا تعالى: ﴿ ل ۡم وتدل كلمة )الك  ا لَّهُۥ ي ُكن و  ﴾ُكفُو  ُدُۢ . وقد جاءت في السنة (3)أ ح 

رسول هللا صلى بينهم. وقال  . أي أن دماء المسلمين تتساوى فيما(4) النبوية قوله صلى هللا عليه وسلم )المسلمون  تتكافأُ دماؤهُم(

ويعني: متشابهتان في السن والحجم والسمن. ويقال: ُمكاف أتان بفتح الفاء وُمكاف ئتان بكسرها، . (5) شاتان متكاف ئتان(هللا عليه وسلم: )

   ويقول الزمخشري ال فرق بينهما.

يوم؛ إذ يرجع إشهار استخدام مفهوم الكفاءة إلى ليست الكفاءة وليدة ال في االصطالح: (EFFICIENCY)ثانيا: تعريف الكفاءة 

( الذي بات يُعرف بأمثلية باريتو. ووفقا  لنظريته يرى أّن الموارد قد تكون Vilfredo Paretoالعالم اإليطالي فلفريدو باريتو )

ينت آراء لقد تبامخصصة تخصيصا  ُكفئا ، أو تخصيصا  غير ُكفء، ويعبر عن التخصيص غير ُكفء للموارد "بالالكفاءة". و

المتخصصين في تعريف مصطلح الكفاءة، وال يُوجد لها تعريف ُموّحد متفق عليه، ويرجع هذا االختالف إلى وجود إشكاليات 

 أساسها تباين الخلفيات العلمية لهؤالء الباحثين. وأهّم هذه اإلشكاليات المرتبطة بالمفهوم االصطالحي للكفاءة ما يلي:

حيث يمكن النظر إلى البناء النظري لمفهومي الكفاءة، باعتباره  :(Theory-driven construct) النظري[ إشكالية البناء 1]

لعدم وجدود مدخل أو نموذج ُمّوحد، يمكن االعتماد عليه في وضع  (problem driven construct) بناء محاط بالمشكالت

س رالنظرية لمفهوم الكفاءة عبر الزمان، وفق معطيات المدتعريف جامع شامل مانع، بل طورت األدبيات المختلفة المداخل ا

الفكرية التي تنمي إليها، األمر الذي أّدى إلى تعدد التعريفات، وتداخل بعضها في كثير من األحيان مع مصطلحات أخرى ذات 

 الصلة بالكفاءة كالفعالية مثال. 

صعوبة التمييز بينها، باإلضافة إلى تنوع تلك المحددات، بين و ها[ اإلشكالية المرتبطة بتحديد محددات الكفاءة، نظرا  لتداخل2]

محددات داخلية )داخل المنظمة( مثل: هيكل السوق والقرارات اإلستراتيجية داخل المصرف، وأخرى خارجية كاألوضاع 

 .(6)ل المنظمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية خارج المنظمة، والتي من شأنها التأثير على مستويات الكفاءة داخ

ّما تؤدي م [ اإلشكالية المرتبطة بتحديد مؤشرات ومعايير ثابتة ومحددة لمفهوم الكفاءة؛ حيث تختلف تلك المؤشرات والمعايير،3]

صعوبة وضع تعريف إجرائي لتلك المؤشرات، وبالتالي يمكن النظر إليها بأنّها ال تخلو عن تجريدات عقلية يستخدمها  إلى

ت ير الظاهر البحثية، وتستند للقيم وتفضيالت أولئك الباحثين، األمر الذي يثير مشكالت ترتبط بطبيعة تلك التفضيالالباحثون؛ لتفس

 الشخصية، والتي قد تكون متناقضة ومتغايرة في بعض األحيان،

                                 
 ( تختلف هذه األمور حسب المذاهب الفقهية المختلفة، ولكن أهّمها ما يلي: الحسب النسب الدين.1)

 123، ص: 2( مكتبة الشروق الدولية، ط/ 2011( مجمع اللغة العربية بالقاهرة )2)

 (3( سورة الصمد، اآلية:) 3)

 .24/ 9لغيره، وهذا إسناد حسن . سنن النسائي وقال شعيب األرناؤوط: صحيح 3/90( سنن أبي داود4)

 . وهو صحيح.231/ 2هــ، 1410، عام 1السنن الصغير، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية باكستان، ط/ -( البيهقي5)

 )6(
Ruhli, Edwin and Sachs, Sybille Sauter,(1993), Towards an Integrated Concept of Management Efficiency, 

Management International Review, l.33,(4), P: 301-302
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 .(1)وبالتالي يصعب االعتماد عليها، كمؤشرات دقيقة للتعبير عن مفهوم الكفاءة 

كاليات المفاهيمية على محاولة وضع تعريف موّحد للكفاءة، وسببت تعدد التعريفات المقدمة لها، وفيما يلي انعكست هذه االشوقد 

 نستعرض أهّم بعض هذه التعريفات.

أّن الكفاءة هي: القدرة على تعظيم القيمة، وتخفيض التكاليف، إذ أنه ال يمكن أن  Philippe Lorini فيليب لورينو يري[ 1]

 .(2)كفاءة في حالة خفض التكاليف فقط أو رفع القيمة فقط، إذ ال بّد من تحقيقهما معايتصور تحقيق ال

أّن الكفاءة هي: القدرة على تحقيق أقصى المخرجات من مدخالت  (Hasan and Dridi 2000) حسن وديردي ويؤكد [2]

 .(3) المدخالتمحددة، أو القدرة على تحقيق الحجم نفسه باستخدام أدنى قدر من 

وقد عّرفها المعهد العربي للتخطيط بأنّها: الكيفية المثلى في الربط بين الموارد والمخرجات من الخدمات المالية، أي اختيار [ 3]

 (.4) الماليةتركيبة الموارد األقل تكلفة إلنتاج الحّد األقصى من الخدمات 

تستعمل بها المنظمة مواردها)المدخالت( إلنتاج السلع العام بأنّها الكيفية الجيّدة التي  المكتب الكندي للفحص وعّرفها[ 4]

 .(5)والخدمات)المخرجات(

ات إّن أغلب المدارس الفكرية والهيئات العلمية، والدراسفرغم الصعوبات التي تكتنف عملية وضع تعريف دقيق وشامل للكفاءة، و

 :(6)في هذا السياق على بُعدين أساسيين يتضمنهما مفهوم الكفاءة وهمات رّكز

 : يتعلق بمدخالت المؤسسة، ممثال  في االستخدام األمثل للموارد.البعد األول 

: يتمثل في العالقة بين المدخالت والمخرجات؛ حيث يفترض أن يؤدي االستخدام األمثل للموارد إلى تحقيق أهداف البعد الثاني

 الُكْفؤة،  المؤسسة. فهذا البعد يوضح العالقة بين المدخالت والمخرجات في المؤسسة

حيث تتحقق الكفاءة إذا تمكنت المؤسسة من انتاج أكبر قدر ممكن من المخرجات باستخدام قدر محدد من المدخالت أو في حالة 

 .استخدام أقل قدر ممكن من المدخالت إلنتاج قدر معين من المخرجات

 نستخلص من خالل هذه التعريفات السابقة بما يلي:

ى قدرة الوحدة االقتصادية على تخصيص مدخالتها وتوجيهها، حسب ما يحقق لها األهداف المخططة أّن الكفاءة تعني: مد )أ(

 صفة الزمة لكيفية استخدام المؤسسة لمواردها مقارنة  بمخرجاتها، وبالتالي فهيلها، بأقل تكلفة ممكنة. 

                                 
)1(Cameron, Kim S.(1986), Effectiveness As Paradox: Consensus and Conflict in Conceptions of 

Organizational Effectiveness, Management Science, 32,(5) P: 538-553 

(2)Philippe Lorini(1998) Méthodes et pratiques de la performance, Edition d'organisation Paris,p:18-20  

(3) Hasan M. and Dridi J.(2010) The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A 

comparative study, International Monetary Fund,10(201),25  

 3، ص:104(، كفاءة البنوك العربية، سلسلة دورية بقضايا التنمية في الدول العربية، الكويت، العدد:2011)( المعهد العربي للتخطيط 4)

( محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام التحليل التطويقي للبيانات، رسالة ماجستير من جامعة تلمسان 2010( منصوري، عبد الكريم )5)

 11الجزائر، ص:

بعدا  ثالثا : ويتمثل في التركيز على مدى رضا العمالء، غير أن تضمين رضا العمالء ضمن مفهوم الكفاءة ليس شائعا   (Nelly)( أضاف نيللي6)

 في األدبيات.
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 (.1)لتحقيق أقصى المخرجات من مدخالت محدودة 

تخدام العقالني في المفاضلة بين البدائل المتاحة، وذلك باختيار أفضلها، بشكل يسمح بتحقيق قد تقصد بالكفاءة أيضا االس )ب(

 هدف المؤسسة بأقل تكلفة ممكنة.

يُؤخذ على هذه التعريفات تركيزها باألساس على التغيرات الكمية، بافتراض عدم حدوث أية تغيرات نوعية في المدخالت  )ج(

 تفترض أيّة تغيرات في الجودة.أو المخرجات، وكأن الكفاءة ال 

غياب البعد الشرعي في هذه التعريفات كلّها، بحيث لم تراع خصوصية وطبيعة المصارف اإلسالمية؛ األمر الذي يتطلب  )د(

 وضع تعريف يتناسب مع طبيعة تلك المصارف اإلسالمية.

ر صرفية، لتوضيح حدودها وطرق قياسها، ولتفسيإن محاولة تحديد مفهوم دقيق للكفاءة الم :ثالثا: تعريف الكفاءة المصرفية

تتمثل كضرورة أمام كل باحث يتناول موضوع الكفاءة المصرفية -مجاالت تداخلها مع مصطلحات متقاربة لها في المعنى

بالدارسة والتحليل، وكذلك أمام صانعي القرارات المالية والمصرفية في مختلف الدول والمؤسسات. وقد تعددت تعاريف 

اءة المصرفية، وبالتالي يصعب وضع مفهوم لها، من حيث الشمول ودرجة الوثوق، في حين يتميز باإلجماع من طرف الكف

 :كافة الباحثين والمؤلفين المختصين على حّد سواء. ويرجع هذا التعدد في تعريفها إلى أمور، أهّمها ما يلي

 رية والتطبيقية فيها.تسارع تطور المصارف بشكل عام، وسرعة نمو األدبيات النظ [1]

 تباين مجاالت أنشطة المصارف واختالف أهدافها. [2]

 [ اختالف الطرق والتقنية المستخدمة في تقييمها.3]

 تباين في الخلفيات العلمية للباحثين في مجال المصارف. [4]

خرج في مضمونها عن هذه " بصفة عامة، وهي ال تالكفاءة المصرفيةوهناك العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم " 

 التعريفات، والتي من أهّمها ما يلي:

أّن الكفاءة المصرفية هي المعيار الذي يعكس مدى نجاح المصرف في استخدام أقل كمية ( (Hodge et al. 2002يرى  أوال:

 من المدخالت إلنتاج أكبر قدر من المخرجات.

ة المؤسسة، وتتمثل في عالقة بين المخرجات والمدخالت في المؤسسة بأنها: قُدرة مردودي Al Daawi 2009)) يعّرفها ثانيا:

. أي نسبة ما بين الموارد المستخدمة والنتائج المنجزة، بمعنى الكفاءة تزيد كلما كانت الموارد التي تّم استعمالها بأقل (2)المالية

 مقارنة بنتائجها المحققة. 

إذا استطاعت أن توّجه مواردها االقتصادية المتاحة لها، نحو تحقيق أكبر قدر  وقيل: تكون المؤسسة المصرفية ذات كفاءة، ثالثا:

 .(3)ممكن من العوائد، بأقّل قدر ممكن من الهدر والتكاليف

                                 
ئر، ام( نحو تسيير استراتيجي فعال بالكفاءة لمؤسسات االسمنت في الجزائر، دكتوراه في العلوم االقتصادية بجامعة الجز2010( الداوي، الشيخ )1)

 .220ص: 

 23، ص:1( تحليل األسس النظرية لمفهوم األداء، مجلة الباحث العدد 2008الداوي، الشيخ )( 2)

مجلة  -دراسة حالة النوك الجزائرية -( قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حّد التكلفة العشوائية2004حدة رايس، وتوي فاطمة الزهراء )( 3)

 21(، ص: 1()22لدراسات، العدد )القدس المفتوحة ألبحاث وا
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يختلف عن مفهومها في المؤسسات االقتصادية األخرى،  ومن خالل التعريفات السابقة نستنتج أّن مفهوم الكفاءة المصرفية، ال يكاد

ث المبدأ والمعنى الذي تّمت اإلشارة إليه سابقا ، والذي يعني أساسا  االستغالل األمثل للموارد )المدخالت(، وتحقيق خاصة من حي

أقصى قدر ممكن من مخرجات الموارد المتاحة للمصرف. حيث يفترض أن هناك بعض المصارف أفضل من غيرها، ويرجع 

ا المنطلق تجد أكثر الباحثين يرون أن الكفاءة المصرفية تتمثل في اختيار ذلك في األساس إلى نوعية إدارتها وتشغيلها، من هذ

ورغم تباين اآلراء الواردة في  (.1)(2009 لكورتركيبة الموارد األقل تكلفة، إلنتاج الحّد األقصى من الخدمات المصرفية )ا

مة لكيفية استخدام المؤسسة لمدخالتها مقارنة الكفاءة صفة مالزأّن مفهوم "الكفاءة المصرفية" إال أنّه يتضح لنا من خاللها 

 بمخرجاتها، وبها تحدد قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها، سواء كانت تلك األهداف تتمثل في زيادة اإلنتاج أو تقليل التكاليف.

 طلحات الكفاءة مع بعض المفاهيم األخرىصالفرع الثاني: تداخل م

اهيم اقتصادية ادارية أخرى ذات صلة بها، كالكفاية واإلنتاجية والفاعلية واألداء، وبالتالي كثيرا  ما يقترن الحديث عن الكفاءة بمف

 كان لزاما علينا التوضيح والتمييز بين هذه المصطلحات.

 أوال: الكفاءة والكفاية

لها  غناء عن غيره، والكفايةالكفاية لغة : مأخوذة من كفى يكفي كفاية: إذا قام باألمر، ويقال: كفاك هذا الشيء إذا حصل به االست

: الغنى في المال، والب الغ أي: ما يبلغ ويتوصل به إلى الشيء المطلوب، ومنه قول الراجز (2)عدة معان حسب السياق، منها

حتاج درجة، ال ي " على القيام بكامل األمر، والبلوغ به إلىالكفايةوتدل كلمة"  (.تََزجَّ ِمْن ُدْنيَاَك بالباََلغ.. وباكر المعدة بالبالغ)

. وقد تعني بكفاية الشيء أو عدم كفايته من ناحية الكم والحجم، بينما تعبر في الغالب عن زيادة االنتاج، (3)بها إلى أكثر مّما قُدم له

  (.4)وبالتالي فهي تدّل على الكم أكثر من الكيف، خالفا لكلمة الكفاءة والتي تدّل على درجة عالية من الكيف والكمّ 

اشتهر استخدام الفقهاء لمصطلح )الكفاية( بمعنى القيام باألفعال المهّمة، المتعلقة بمصالح األّمة، أو سّد الحاجات الضرورية وقد 

يستعمل كذلك في الداللة على األداء أو العمل، الذي يمثل الحد األدنى الالزم لتحقيق هدف و (.5)األساسية للناس من ملبس ومأكل

بأنها: القدرة المادية أو المعنوية الالزمة إلنجاز المهام والوظائف بطريقة مرضية مقنعة، فهي تدل على  معيّن. ويمكن تعريفها

الكم أكثر من الكيف، بينما الكفاءة تعني بلوغ مستوى في األداء يتجاوز حّد الكفاية، أي: مستوى عال من الكيف دون إهمال 

 بمهارة عالية، وإتقان بالغ. . ولذا يقال: فالن ُكفؤ إذا مارس نشاطه(6)الكمّ 

                                 
 129( أثر السيولة على كفاءة التكلفة واألداء، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني، ص: 2009الكور عز الدين ) )1(

 (.  4/381(. ابن فارس، " مقاييس اللغة"، )12/222( و )9/418( ابن منظور، " لسان العرب"، )2)

، ص: 1( كفاءة المصارف اإلسالمية اقتصاديا وأخالقيا واجتماعيا وموافقتها للمعايير الدولية، دار المقتبة، ط/2019صفوان وحيد) ( شعبان،3)

141 

 -2004( تقييم كفاءة أداء البنوك الجزائرية باستخدام النسب المالية ونموذج حّد التكلفة العشوائية، خالل الفترة )2010( فطيمة الزهرة، نوي )4)

 13-12( جامعة اليرموك، األردن، ص: 2009

 (2/319، )2الكويت/ -الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السالسل -( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية5)

ي مركز الجامعي الواد( الكفاءة والفعالية في مجاالت التصنيع واالنتاج، مجلة الدراسات االقتصادية والمالية، ال2009( عبد الحميد، برحومة )6)

 20( ص: 1)

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        163 

 ISSN: 2706-6495 

 

 (Performanceثانيا: الكفاءة واألداء )

بحيث يعّرفه بأنّه: انعكاس ( Miller And Bromileyميالر وبروملي تعريف ) (1)من التعاريف األكثر استعماال لألداء

 (.2) لى تحقيق أهدافها الموضوعةللطريقة التي يتّم فيها استخدام المنشأة لمواردها البشرية والمادية، بشكل يجعلها قادرة ع

األداء يهتّم بالبحث عن تعظيم العالقة، أو النسبة بين النتائج والوسـائل، انطالقا من وجود هدف محدد. وبالتالي  نّ وبالتالي فإ

يق نمو لية لتحقهـو البحـث عـن الكفـاءة مــن خـالل إنتـاج أكبـر مـا يمكـن، والبحـث عـن الفعاليــة من خالل القيام بأفضل عم

 وأشمل من مفهوم الكفاءة. (،4)فهو الجمع بين الكفاءة والفعالية (.3)دائم

 ( (EFFECTIVENESSثالثا: الكفاءة والفاعلية

يطلق مصطلح الفعالية ويقصد بها: مدى تحقيق درجة األهداف المخططة، وفقا  لمعايير يتّم تحديدها مسبقا. تشير إلى تحقيق النتائج 

إحداث األثر اإليجابي في األهداف الموضوعة. وبعبارة أكثر دقة فهي: نسبة الهدف المتحقق إلى الهدف المخطط، المطلوبة، و

بحيث يمكن وصف المؤسسة بأنّها فّعالة إذا تمكت من تحقيق الهدف، وتوصف بأنّها أقّل فعالية  إذا لم تحقق الهدف وفق النحو 

. إذن يكمن االختالف (5)ة في حالة كونها غير قادرة على تحقيق األهداف بالكليةالمطلوب، وتوصف كذلك بأنّها عديمة الفعالي

بين المصطلحين في أّن: الكفاءة هي عالقة بين كمية المدخالت وكمية المخرجات، أي أنها نسبة ما بين الموارد المستخدمة، 

لية بنقطة مالها أقّل مقارنة  بالنتائج المحققة. بينما تهتّم الفعاوالنتائج المنجزة. بمعنى أن الكفاءة تزيد كلما كانت الموارد التي تم استع

 النهاية من حيث األداء الصحيح، الواجب الوصول إليها.

 رابعا: الكفاءة واإلنتاجية 

 يعبر مصطلح اإلنتاجية عن العالقة بين المنتجات، وبين عناصر اإلنتاج التي ساهمت في إنتاجها من جهة، أي أنها تمثل النسبة

بين المخرجات وبين المدخالت خالل مدة زمنية معينة، واإلنتاجية ال تعني الكفاءة، فهي تمثل أية عالقة بين المخرجات وبين 

 .المدخالت، وليس أفضل عالقة بينهما

 المطلب الثاني: أنواع الكفاءة واستخداماتها في الفكر االقتصادي التقليدي

 الفرع األول: أنواع الكفاءة

 ام يمكن تقسيم الكفاءة إلى ثالثة أنواع رئيسية، وفق مستويات التحليل االقتصادي الثالث،بشكل ع    

                                 
 ( يختلف تعريف األداء بين الباحثين ويرجع ذلك إلى أهداف استخدام هذا المصطلح من باحث لباحث آخر.1)

(2)Miller Kent and Bromiley PHILIP (1990), strategic risk and corporate performance: An Analysis of 

Alternative Risk Measures, Academy of Management, Journal,33, (4), P:759 

 18، ص: 1( المساءلة والفاعلية في اإلدارة، دار مكتبة الحامد بعمان، ط/2002( أخو رشيدة، عالية )3)

العلوم  ، المهام" دار( فهو فعالية العمليات، وكفاءة استخدام الموارد، كما أشار إليه إبراهيم عبد هللا المنيف في كتابه" اإلدارة، المفاهيم األسس4)

 320، ص:1883للطباعة والنشر بالرياض، المملكة العربية السعودية، عام: 

( الكفاءة والفعالية في مجاالت التصنيع واالنتاج، مجلة الدراسات االقتصادية والمالية، المركز الجامعي للوادي، 2009( عبد الحميد، برحومة)5)

(1 )20 
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تحليل مستوى المؤسسة، ومستوى الصناعة، ومستوى االقتصاد ككل(، ومن خاللها يتضح أن هناك ثالثة أنواع ) والتي هي: 

تقنية للصناعة، وكفاءة تخصيص الموارد لالقتصاد ككّل، رئيسية من الكفاءة وهي: الكفاءة االقتصادية أو اإلنتاجية، وكفاءة ال

". وهذا النوع هو الذي xوتضاف إلى هذه األنواع مفاهيم أخرى للكفاءة مثل: الكفاءة النسبية، والكفاءة التشغيلية أو كفاءة إكس "

X-هر فيما بعُد ب: )م، ومن ث ّم اشت1822بصياغته عام  (1)(Harvey Leibenstein هارفي ليبينستينقام االقتصادي )

Efficiency.):وسنتناول هذه المفاهيم بشيء من التفاصيل فيما يلي 

وهي العالقة بين المدخالت والمخرجات، وتتحقق عندما يتساوى النـاتج الحـدي لعوامـل  الكفاءة االقتصادية)االنتاجية(: أوال:

لمدخالت اع والتخصيص. وتقاس من خالل النسبة التالية: اإلنتـاج، مع تكلفة كل عامل، أي تحقق كفاءة في اإلنتاج والتوزي

. بحيث تكون الكفاءة المثلى عندما تكون هذه النسبة تساوي الواحد، وذلك الفعلية/ المخرجات القصوى من الموارد المتاحة

ذلك الذي  كلفة، هوعندما يساوي الناتج الحدي لعوامل االنتاج تكلفة كل عامل. فالمصرف الذي يتميز بكفاءة على مستوى الت

يعمل على استخدام أسعار، تعمل على خفض التكاليف، أو استخدامه لتقنيات وتكنولوجيا إنتاجية، تجعل التكاليف عند حّدها 

 األدنى. ويمكن التعبير عن كفاءة التكلفة بالمعادلة التالية:

=  الكفاءة االقتصادية
∑ Pi0Xi

0m
i=1

∑ Pi0Xi0
m
i=1

 

Xi(  إلى أسعار المدخالت، و) Pi0ث تشير) حي
( إلى الحد األدنى من المدخالت )المستوى األمثل من المدخالت(، بينما  0

يــة )الكفــاءة التقنإلى المستوى الفعلي المستخدم من المدخالت. وتكون الكفاءة االقتصادية على مستويين وهما:  Xi0)تشير)

 والكفاءة السعرية(

، وقام بتحديد (1957)عام  Farrelّول مّرة من العالم فاريل ألمن الكفاءة  هذا النوعاح رتقتّم ا :لهيكلية للصناعةءة الكفاا :ثانيا

فيها  . ثّم تطور األدبيات المستخدمةالتقنية للصناعةءة لكفااعلى مقياس للكفاءة التقنية والتخصصية، من أجل مدخالت متعددة 

م(؛ بحيث توصال في دراستهما إلى أّن الكفاءة الهيكلية 1819عام  Hjalmarssonم(، و) 1814 عام Forsundكل من:) 

 .(2) تقاس بأخذ المتوسط الحسابي لكّل من المدخالت والمخرجات

 (: الكفاءة الفنية، والكفاءة التخصيصية والكفاءة الكلية1شكل )

 

 

 

 

 

 

يوضح التوليفات المختلفة من عنصري المدخالت إلنتاج وحدة من ( والذي SSمنحني الناتج المتساوي ) (1يوضح الشكل رقم )

                                 
 ( أحد انتاجه في علم االقتصاد.xصادي أمريكي، وتعتبر الكفاءة التشغيلية )هارفي ليبنستين عالم اقت )1(
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( بحيث تتحقق الكفاءة التخصيصية إذا كان معدل االحالل AAالمخرجات، جنبا إلى جنب مع منحني أسعار عناصر اإلنتاج )

من الكفاءة الهيكلية ( إلى وجود نوعين Hjalmarssonو  Forsund)  وقد أّدت نتيجة رأي .التقني يساوي نسبة أسعار العوامل

 ءة التقنية.لكفاكفاءة الحجم واللصناعة وهما: 

أثبت أغلب الدراسات أّن الالكفاءة التجمعية تؤدي إلى نقص الكفاءة الرفاهية في المجتمع، كفاءة تخصيص الموارد:  ثالثا:

هر هذا النوع من الكفاءة، ويقوم رفاهية المجتمع نتيجة هدر الموارد. وبالتالي ظ يفومن هنا تتحتم ضرورة تقييم الخسارة 

 لتامة.حالة المنافسة ا يفحالة االحتكار، وذلك بالمقارنة  يفالرفاهية  يفس الخسارة بقيابتحليل كفاءة تخصيص الموارد المتاحة، 

بصياغة - Farrelانطالقا مّما قدّمه العالم -م1822في عام  Leibensteinقام االقتصادي  :X  Efficiencyكفاءة رابعا: 

. وهي مقياس إضافي لمدى تخصيص الموارد على مستوى كل وحـدة مـن وحـدات (Efficiency xمصطلح )كفاءة 

المؤسسـة، وعليـه يرجع مســتوى كفــاءة المؤسســة بالدرجــة األولى إلى ما تملك من مســتوى الحــوافز المقــدم، وكفــاءة 

لها. وتقاس بالفرق بين الكفاءة القصوى الستخدام الموارد المتاحة واالستخدام العنصــر البشــري، والنظــام اإلداري لكل وحدة 

 الفعلي لها.

(ءة التشغيليةلكفاـــ )ابوقد يُعرف هذا النوع أيضا   
(1)

. 

تقيس مدى نجاح وحدة ما من انتاج أكبر عدد ممكن من المخرجـات، مـن خالل مجموعـة مـن المدخالت،  :ءة النسبيةلكفاا خامسا:

 ذلك بقياس االنحرافات بالنسبة لألداء األفضل في المؤسسة، وبـذلك بتقييم الوحدات المتجانسة مقارنة بأيّها أكثر كفاء فيها. و

أول من وضع نظرية كفاءة األسواق المالية، ( Eugène Fama) فاما يوجين اإلنجليزييُعتبر : لماليةاق األسوءة اكفا سادسا:

ين، ل أصل مالي معحوريفها بما يلي: يكون السوق المالي ٌكفؤا ، إذا كانت جميع المعلومات المتاحة م. وقام بتع1822وذلك في عام 

وهماالية ملا األسواقءة كفاذاتها. ويوجد نوعان من  اللحظة يفمن الزمن، منعكسة  في سعره، و لحظةأي  يفو
(2)

 لتشغيلءة اكفا :

 ة"جيرلخاءة الكفا"ا كفاءة التسعير" والداخليةءة لكفا"ا

 الفرع الثاني: االسهامات الفكرية للكفاءة في المدارس التقليدية

بموضوع الكفاءة، وساهمت هذه المدرسة في تطوير الكفاءة من حيث التنظير والتطبيق،  (3)لقد اهتّم رواد المدرسة الكالسيكية

 ويمكننا تصنيف روادها وجهودهم على النحو التالي:

-Harrington Emerson(1923ُرواد هذه المدرسة كلٌّ من: هارنجتون إيمرسون  يعتبر :(4)أوال: مدرسة اإلدارة العامة

وفرانك  Henry Gantt)م( 1818-1921وهنري جانت)مFredrick Taylor(1922-1812 ،)وفريدريك تايلور  م(،1831

 ومن أسباب ظهور حركة اإلدارة العلمية،  .Frank Gilbert م(1824-1928) جيلبرت

                                 
 
)1(Robert.(1995), Differences across first district banks in operational efficiency,  new England economic 

review, 6(2)1.
 

 82ص: صر،، مالسكندريةالمعارف  انشأة م ،ةاليملا وراقألا يف ساسيات االستثمار(، أ1888) هنديهيم اربإ ري( من2)

( تتجسد فكرة المدرسة الكالسيكية في ثالث مدارس كبرى وهي )مدرسة اإلدارة العلمية، ومدرسة حركة البيروقراطية، وحركة اإلدارة( وقد 3)

 فعالية.تطرقت هذه المدارس لمصطلح الكفاءة دون الفعالية، العتقادها بأّن بمحرد تحقيق الكفاءة تتحقق ال

 ( نشأت هذه المدرسة في أواخر القرن التاسع العاشر الميالدي، في الواليات المتحدة األمريكية.4)
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اءة االنتاجية في المجال الصناعي، والذي كان منخفضا لدرجة تستدعي ثورة صناعية، تكتنفها اكتشاف األسلوب العمل لرفع الكف

املة جانب آخر اعتبر كذلك نقص األيدي الع ومناألمثل، واألكثر كفاءة في تحقيق الحّد األقصى من االنتاج بأقّل تكلفة ممكنة. 

 .(1)ظهور هذه الحركة العلميةفي أمريكا مع بداية القرن العشرين دافعا ل

رنسية الجمعية الف "تزامن ذلك بمساهمةحين كان األمريكيون يقدمون دراسات في كفاءة اإلنتاج،  في اإلدارة:ثانيا: مدرسة 

قد و (Fayol Henry )فايول هانري  كتاب هذه المدرسة: في نشر أبحاث متعلقة بالكفاءة، ومن أشهر للصناعات المعدنية"

 (،2قا  من التجربة الشخصية)توصل انطال

 .(3) إلى أّن الكفاءة تتحقق بناء  على أسس ومبادئ عامة، وال يُتصور تحقيق الكفاءة بدون تلك المبادئ 

الرائد األول في هذه المدرسة Weber Maxيعتبر ماكس فيبر  :ثالثا: مدرسة حركة البيروقراطية
(4)

وكان أهّم الدراسات ، 

والتي  من نظريته الخاصة بهياكل السلطة، االمجال، يتعلق بالدراسات التنظيمية واإلدارية، انطالقالتي أسهم بها في هذا 

 قسمها إلى ثالثة أنواع:

 Charismatic authorityالسلطة البطولية الكاريزماتية  النوع األول: 

 Traditional authorityالنوع الثاني: السلطة التقليدية 

 Rational legal authorityانونية الرشيدة السلطة الق النوع الثالث:

وقد أّكد أّن البيروقراطية هي الطريقة األكثر كفاءة في ترشيد النشاط البشري، وأكثر كفاءة عقالنية للسلطة القانونية
(5)

. 

عالقات  لتي تهتم بخلقتبنت هذه المدرسة فكرها بأّن اإلدارة العلمية، واألكثر كفاءة، هي تلك ا :رابعا: مدرسة العالقات اإلنسانية

إنسانية جيدة، وبيئة عمل بالرضى عالية بين أطراف العاملين، وذلك باعتبار الرضى عامال ، يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية. وتعتبر 

هذه المدرسة امتدادا من نتائج التي توصلت إليها مدرسة الكالسيكية، بحيث كان علماء النفس قبل ظهور هذه المدرسة، يلّون 

( لعالم علم النفس والكفاءة الصناعيةم صدر كتاب )1813بإيديولوجيات الفكر الكالسيكي في كفاءة الصناعة، ففي عام  مهماهتما

 اهتم فيه بعملية اختيار العمال عن طريق االختبارات النفسية، Hugo-Munsterbergالنفس الصناعي هوجو مستر برج 

 

                                 
( مفهوم الكفاءة والفعالية في نظرية اإلدارة العامة، مجلة االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك فيصل المملكة العربية 1899( سمير، أسعد مرشد )1)

 418( ص: 49السعودية العدد)

بإسطنبول، أحد علماء اإلدارة الكالسيكية، عمل مديرا تنفيذيا لشركة صناعية م( 1941) فرنسي الجنسية ولد عام Henri Fayol ( هنري فايول2)

في  رصغيرة في فرنسا، و من خاللها نال خبرته العملية، التي قادته إلى النجاح في مجال اإلدارة الصناعية. اتضحت معالمها في كتابه الذي ظه

 «اإلدارة العامة والصناعية»( تحت عنوان م1812) فرنسا سنة

ية س( هذه أهّم المبادئ التي وضعها هنري فايول، وقد وصل عدد المبادئ التي وضعها لإلدارة الصناعية أربعة عشر مبدأ. وعّرف الوظائف األسا3)

  )الخمس لإلدارة )التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، والرقابة

األداء والسلوك التنظيمي، وذلك باعتبار البيروقراطية هي على هو: توصيف للجهاز اإلداري للمؤسسات، وتأثيره  النظرية هذهالهدف من ( 4)

 ءة  للتنظيمات الُمعقّدة.كفاالطريقة المثلى، واألكثر 

 .اعتبرها شّرا  ال بُّد منه في الترشيد المستمر للمجتمع( رغم أنّه لم يكن معجبا بالبيروقراطية ألنّها تشكل تهديدا للحريات الفردية. ولكنه 5)
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فلفت كتابه األنظار إلى دور العالقات اإلنسانية، وأهميتها في  (،1)ن المناسبالتي تساعد على اختيار العامل المناسب بالمكا 

 .Elton Mayo  إلتون مايو و Robert Owen (1111-1929) روبرت أوين كذلك ومن رواد هذه المدرسة السلوك التنظيمي.

عامل األساسي، الذي يُرتكز عليه في رفع ترى هذه المدرسة أّن الجانب السلوك اإلنساني، هو ال :مدرسة العلوم السلوكية :خامسا

 ) ردداء كّل فأ يفالشخصية الدافعية ، انطالقا من السوك اإلنساني بفهم، وتتّم األفرادءة بزيادة انتاجية لكفاالكفاءة. بحيث تحقق ا

(Human motivationفع وأثرها في ولهذا تبنّت فكر هذه المدرسة على الفرد ودوافعه وعالقته مع اآلخرين، ومجموعات دوا

 الذي Maslow Arhamو ماسلأرهام  السلوك التنظيمي ، فكل هذا كان محور النظرية السلوكية. ومن أهّم رواد هذه المدرسة

نظرية الدافعية، انطالقا من المشاهدات  الذي وضع  Rensis Likert ليكرت رنسيسوكذلك  (.تدرج الحاجات" نظريةوضع 

  .اجية في المنظماتالمتكررة لتباين الكفاءة االنت

انطلقت نظرية هذه المدرسة :صنع القرارات مدرسة -سادسا
(2)

من مبدأ أساسي، المتمثل في االختيار بين البدائل المتاحة لحل  

المشكالت، التي تواجه تحقيق أهداف التنظيم، والتي مصدرها من المورد البشري، والذي يعتبر الدافع األساسي لصنع القرار. 

ربرت ه والمفاضلة بينها. ومن أشهر رواد هذه المدرسةبطبيعة االستراتيجيات المتخذة من خالل صنع البدائل، حيث يرتبط 

 سيمون في تحليله للكفاءة على مدخلين وهما: رّكز Simon Herbertسيمون 

 تعني الرضا وليس التعظيمءة لكفاا 1-

  .التنظيمية للقرارات المقياس األساسي هيءة لكفاا 2-

 حث الثاني: الكفاءة في الفكر االقتصاد اإلسالميالمب

قبل تناول المعالم الرئيسية للكفاءة في االقتصاد اإلسالمي، ال بُّد من اإلشارة إلى أن فكر االقتصاد التقليدي وضع أمامه مجموعة 

ع الموارد والكفاءة في تخصيص وتوزي من األهداف االقتصادية للكفاءة، وبإمعان النظر إليها، نجد أّن كلّها تتمثل في تحقيق العدالة

النادرة، وتسمى بـــــــ "األهداف الموضوعية". وال شّك أنها ضرورية لتحقيق الكفاءة؛ إال أنّها ال تُعبر إلى حّد كبير عن القيم 

تصادية تعتبر ة االقاالجتماعية والروحية، التي من شأنها تحقيق الكفاءة بشكل شامل لكافة مستويات التشغيل؛ بدليل أّن المعياري

األخالق  ركيزة  أساسية  في األبحاث االقتصادية، وتؤكد على عدم التركيز على الجوانب المادية فقط، وإغفال الجوانب الروحية 

لى تمتع االقتصاد اإلسالمي بمبدأ المعيارية االقتصادية؛ بحيث ينطلق النظام االقتصادي إ(3)والقيمية. ويشير أكثُر الدراسات

المي من قاعدة واضحة، تتمثل في أّن الشـريعة اإلسالمية، تضع قواعد ومبادئ إسالمية لألعمال، تعزز كفاءة استخدام اإلس

. لذا (4)الموارد. فيمكن مثال في الفكر االقتصادي اإلسالمي التعبير عن اإلسراف في مجال االنتاج بأنّه عدم الكفاءة االنتاجية

 كرية والنظرية لمفهوم الكفاءة في االقتصاد اإلسالمي، واألسس التي تنبني عليها.سيناقش هذا المبحث المداخيل الف

                                 
 60. :، ص1ط/ ،لنشروا دار النهضة العربية للطباعة :وتريبمذكرات في إدارة األفراد،  (1891راشد) دلعاأحمد، ( 1)

(2 )
للتنظيم ومدرسة العالقات  استهالقد جات نظرية اتخاذ القرارات داخل المنظمة، كرد فعل لالنتقادات الموجهة للمدرسة الكالسيكية في در

اإلنسانية، وقصورها في إعطاء صورة واضحة للسلوك اإلنساني داخل المنظمة.
 

 (.١٠١٠١م( االقتصاد اإلسالمي بين المعيارية والوضعية، صحيفة الجزيرة، العدد )2000( الرماني، زيد)3)

 142، ص: 1قيا واجتماعيا، دار المقتبة ط/( كفاءة المصارف اإلسالمية اقتصاديا وأخال2019( شعبان، صفوان )4)
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 على النحو التالي:ومن جانب آخر تحليل مرتكزات كفاءة المصارف اإلسالمية، وهذا في مطلبين أساسيين،  

 المطلب األول: مدخل فكري للكفاءة في االقتصاد اإلسالمي.

صاد اإلسالمي بشكل رئيسي، بمبدأ ضرورة موافقة التعامالت المالية ألحكام الشريعة، والتي " في االقت الكفاءةترتبط مسألة " 

اإلسالمية في المال، من السعي في طلبه، وحفظه وتنميته وفق  تحقيق المقاصدتشكل محورا  مهما  لدفع مدخالت المصرف، نحو 

ألسس، التي يتّم إتباعها لكيفية تحقيق الكفاءة، من خالل تحديد حددت قواعد النظم وا الشريعة، فأصول الشريعة اإلسالمية هي التي

 األولويات، ومن ثـــ ّم اتخاذ القرار االقتصادي المالئم انطالقا من قواعد مقاصد الشريعة اإلسالمية.

ألرض، مقدما  ع احقيقة  واقعة  في جميع شؤون األمة اإلسالمية في شتى بقا-نظريا وتطبيقيا-أصبح الفكر االقتصادي اإلسالمي  

طبيعة خاصة، تختلف كل االختالف عن األسس الرأسمالية والشيوعية. ويمتاز بالتوازن بين  تبذلك أُسسا  فكرية  واقتصادية  ذا

الروح والمادة، وال يُتصور تحقق مقاصد الشارع الحكيم من خالله الفكر االقتصادي اإلسالمي، بمعزل عن األسس العقدية 

 تهماواألخالقية وآليا
(1)

 والتي لو طُبقت لكانتاألمر الذي يستدعي منّا التعرف على األسس المتأصلة في الشريعة اإلسالمية، ، 

اإلسالمي نجد أّن الكفاءة مطلب أساسي؛ فالمسلم يجب عليه توظيف  آليات فّعالة لزيادة الكفاءة االقتصادية. وباستقراء تعاليم الدين

والدنيوية، وقد وردت نصوٌص كثيرة ٌ، تجسد هذا المطلب السامي، وتغرس األخالق  اته الدينيةاإلدارة الجيدة في جميع شؤون حي

"، ونهى عن األخالقيات التي من أجلها تدني كفاءة مبدأ اإلتقان في العملالمهنية في نفوس المسلمين. فنجد مثال أّن اإلسالم أقّر " 

ّش وظُلم، وهذا يوافق مع العقل البشري ، والذي ال يقّر رداءة األداء في أي مستوى من مستويات العمل، بل يقّر بأن العمل، من غ 

 اإلبداع وحسن األداء أحد ركائز التفوق والنجاح. وسنتناول هذا المطلب بالدراسة من خالل فرعين أساسين على النحو التالي:

 الفرع األول: مدخل إلى مفهوم الكفاءة في الفكر االقتصاد اإلسالمي

ُحسن تخصيص الموارد واستخدامها استخداما  أمثال ، م طلُب أساسيُّ لكل األنظمة االقتصادية  :لكفاءة في االقتصاد اإلسالميأوالً: ا

على اختالفها، وال يشّذ في ذلك االقتصاد اإلسالمي، بل هو أشّد حرصا من غيره على تحقيق هذا المطلب، انطالقا من أهمية 

ن ح لعملية الكفاءة المالية عناية المال في استعمار األرض. فقد و ضع االقتصاد اإلسالمي نظاما  ماليا  ذا كفء لكّل زمان ومكان، وم 

فائقة، من خالل بيان حقيقة المال، وشرع تشريعات متعددة كفيلة بحفظ المال ونموه، وجعله مقصدا من مقاصد الشريعة اإلسالمية 

ت ث ّمة نصوص كثيرة فيما يضبط وسائل طلب المال وتحصيله من االنحراف، وما الضرورية، التي ال تستقيم الحياة إال بها، فكان

يحفظ بقاءه واستمراره من المخاطر. والنصوص الصريحة في هذا الصدد كثيرة، منها ما تهتّم بترشيد االستهالك، وتجنب التبذير 

واإلسراف في كل مجاالت اإلنفاق
ال   ب ن ي ﴿ي ا :ومن هذه النصوص قوله تعالى ،(2) بُوا و  اْشر  ُكلُوا و  ٍد و  ْسج  ْند  ُكلِّ م  م  ُخُذوا ز ين ت ُكْم ع  آد 

بُّ اْلُمْسر ف ين﴾ تُْسر فُوا إ نَّهُ ال  يُح 
أ ُكمْ  هُو  ﴿ومنها ما تهتم باإلنتاج والتنمية كقوله تعالى:  .(3) نْ  أ نش  ُكمْ  األ ْرض   م  ر  اْست ْعم  ﴾ف يه ا و 

(4)

، واآلية 

                                 
ألسس ا ( مثل األسس العقدية المتمثلة في مبدأ االستخالف، واإليمان بأن المال مال هللا، واإليمان بأن إتقان العمل واجب على كل مسلم، وكذلك1)

 األمانة. فهي من األسس التي تساهم في تعزيز كفاءة انتاجاألخالقية المتمثلة في أخالقيات العمل مثل: التضحية واإليثار، والتعاون، وعدم الظلم و

 العمل...

 وهذا شامل لجميع أنواع اإلنفاق بما فيها: اإلنفاق االستثماري، أو االنفاق العائلي، أو اإلنفاق الحكومي. )2(

 31سورة األعراف، اآلية: )3(

 21سور هود، اآلية: )4(
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 ،ا يحتاجه اإلنسان وُسبل توزيعه وفق مبدأ إقامة الحّق الذي يكّرم اإلنسان بوصفه خليفة هللا في األرضتشمل إنتاج جميع م

ويتوّجب عليه عدم تعطيل الموارد، بعدم االستخدام أو بسوء استخدامها، مّما يُسبّب عدم كفاءة هذه الموارد
(1)

، 

العمل على تنميتها والحفاظ عليها، مّما تشّكل لموضوع كفاءة بحيث تكمن في جوهر االستخالف عالقة بحسن إدارة الموارد و 

، فهناك موارد أو مدخالت يسعى المسلم المستخلف إلى تحويلها إلى مخرجات بتحقيق أكبر قدر ممكن الموارد حافزا  إيجابيّا  مؤثّرا  

ن سالمية، إضافة إلى تلبية أكبر قدر ممكن ممن العوائد، بأقل تكلفة ممكنة، شريطة أن يتّم ذلك داخل إطار ما ارتضته الشريعة اإل

 متطلبات المجتمع.

" مستخدمة  في مراجع الشريعة اإلسالمية بمفهومها المعاصر المستخدم في أدبيات الكفاءةوحسب اطالعي لم أجد مصطلح" 

. وال (2)قتصادي أو اإلداري الحالياالقتصاد واإلدارة. وبالتالي يمكن القول بأنّها لم تظهر في األدبيات اإلسالمية بالمفهوم اال

يعني ذلك أن الكفاءة غير معترفة بها في الفقه اإلسالمي، ألننا نجد ما يناظرها في العديد من المصطلحات المستخدمة، بحيث 

 ودة.جارتبط مصطلح الكفاءة في اإلسالم بهذه المصطلحات، والتي لها عالقة بمدلول الكفاءة مثل مصطلح اإلتقان واإلحسان وال

ومن جانب آخر نجد ما يماثلها من المعاني والدالالت، مثل الحث على السعي ألفضل النتائج اإليجابية الممكنة، والحفاظ على 

الموارد، وعدم اإلسراف والتبذير فيها. وكفاءة استخدام هذه الموارد تتحدد وفق المقاصد الشرعية لها، فكل استخدام يعيق تلك 

تحّد من نجاعتها وفعاليتها، ويمكن تصنيفها حسب الفكر االقتصادي اإلسالمي في إطار التبديد وعدم المقاصد الشرعية، أو 

 (.3)الكفاءة

 ثانياً: مصطلحات في الفقه اإلسالمي ذات داللة معنى الكفاءة 

 من أهّم المصطلحات التي وردت في الفقه اإلسالمي، وتحمل معنى الكفاءة ضمنيا ما يلي:

مفهوم االتقان حاضٌر في كل تعاليم اإلسالم بكل مضامينه وهو يمثل قيمة إسالمية وقد حث القرآن الكريم على  إنّ  االتقان:)أ( 

لُّواْ وُ  ُجوه ُكْم الجودة الشاملة في كل األعمال التي يفترض أن يقوم بها اإلنسان ويفهم ذلك من خالل قوله عز وجل:} لَّْيس  اْلب رَّ أ ن تُو 

ْشر ق   آت ى ق ب ل  اْلم  النَّب يِّين  و  اْلك ت اب  و  ة  و  اْلم آلئ ك  ر  و  اْلي ْوم  اآلخ  ن  ب اّلّل  و  ْن آم  ك نَّ اْلب رَّ م  لـ  ْغر ب  و  اْلم  و ي اْلقُْرب ى و   و  ل ى ُحبِّه  ذ  ال  ع  اْلي ت ام ى اْلم 

أ ق ا ق اب  و  ف ي الرِّ آئ ل ين  و  السَّ ب يل  و  اْبن  السَّ اك ين  و  س  اْلم  اء و  اب ر ين  ف ي اْلب أْس  الصَّ اه ُدوْا و  ا ع  ه ْم إ ذ  ْهد  اْلُموفُون  ب ع  اة  و  ك  آت ى الزَّ الة  و  م  الصَّ

ئ ك  هُُم اْلُمتَّقُون  { أُولـ  قُوا و  د  ين  ص  ئ ك  الَّذ  ين  اْلب أْس  أُولـ  ح  اء و  رَّ  . (4)والضَّ

 

                                 
الستخالف والتركيب االجتماعي في اإلسالم، رسالة ماجستير مقّدمة إلى كلّية اإلدارة واالقتصاد، رونيو م( ا1892السبهاني، عبد الجبّار عبيد ) )1(

 98، جامعة بغداد،ص:٨٨

[ اختلفت الرواية عن أحمد 8/391( تطرقت الكتب الفقهية إلى مصطلح الكفاءة، وكلّها تهدف الكفاءة في النكاح، قال ابن قدامة في كتابه المغني ]2)

 والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا  في النكاح. .شتراط الكفاءة لصحة النكاح، فروي عنه أنها شرط له. وهذا قول سفيانفي ا

( مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالمي، ترجمة رفيق يونس، دار الفكر والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، دمشق، ص: 2002(محمد شابرا)3)

112 

 (111بقرة، اآلية :)(سورة ال4)
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{قال هللا تعالى }ُصْنع  هللاَّ  الَّذ ي أ ْتق ن  كُ و لُون  ب يٌر ب ما ت ْفع  ْيٍء إ نَّهُ خ  لَّ ش 
. أي ذلك صنع هللا البديع الذي أحكم كل شيء خلقه وأودع (1)

 فمن الطبيعي أن يدعو المبدع إلى االبداع والكفاءة في جميع األعمال. (2)فيه من الحكمة ما أودع

ليها القرآن الكريم، وقد حّث اإلسالم على مبدأ الجودة تعتبر الجودة في العمل من أحد مبادئ اإلسالم، التي دعا إ :الجودةب( )

الشاملة في كل األعمال التي يقوم بها المسلم. كما يدعو اإلسالم أيضا إلى التأّكد من جودة العمل، الذي يقوم به اإلنسان، وخلوه 

ة  بنت الص ائ ش  ْنه ا وعن أبيها أنها ق ال تْ من النقص والعيوب، فقد روى اإلمام البيهقي رحمه هللا عن أم المؤمنين ع  ُ ع  ي  هللاَّ ض   ديق ر 

ل  أ ح   م  ا ع  ّب إ ذ  الى يُح  :) إ ّن هللاَّ  ت ع  لَّم  س  ل ْيه  و  ُ ع  لَّى هللاَّ ُسوُل هللاَّ  ص  ال  أ ْن يُْتق ن هُ ق ال  ر  م  (. واإلتقان هنا يستدعي من المرء أن يؤدي ُدُكْم ع 

 ون تقصير أو تفريط، أي هو: مقياس لدرجة االستخدام األمثل للموارد المتاحة،عمله على أكمل وجه بكل تفاصيله، د

والذي يحقق أقصى المخرجات من مدخالت محدودة. ومن إتقان العمل: شعوُر العامل بالمسؤولية تجاه ما يُوك ل إليه من عمل،  

  اجت ناب الوقوع في األخطاء في أداء العمل.وحسن رعايته لعمله، وتطويره، واإلسراع في إنجازه، وبْذل الوسع والطاقة في 

 ثالثاً: كفاءة المصارف اإلسالمية: 

الذي  (3) والمبدأ ال يختلف عن مفهومها في المصارف التقليدية، خاصة من حيث المعنى مفهوم الكفاءة المصرفية اإلسالمية يكاد

مدخالت(، وتحقيق أقصى قدر ممكن من مخرجات الموارد تّم شرحه سابقا ، والذي يعني أساسا : االستغالل األمثل للموارد )ال

المتاحة للمصرف. حيث يفترض أن هناك بعض المصارف أفضل من غيرها، ويرجع ذلك في األساس إلى نوعية إدارتها 

لكفاءة فهوم م. ومن التعريفات السابقة للكفاءة المصرفية في البنوك التقليدية، ال يمكن االعتماد عليها كليّا  لوضع (4)وتشغيلها

المصرفية اإلسالمية؛ إذ قد يمكن لمصرف إسالمي معين أن يتصف بالكفاءة االقتصادية أو التقنية، في حين يشكو من سوء كفاءته 

فإّن  ا أم بدون قصد. وبالتاليالشرعية أو االجتماعية، وذلك في ظل عدم تطبيق بعض األحكام الشرعية والمبادئ االجتماعية قصد  

سة المصرفية اإلسالمية ذات كفاءة، يكون في حال ما استطاعت توجيه مواردها المتاحة، نحو تحقيق أكبر قدر ممكن اعتبار المؤس

. أي أّن التحكم الناجح في مواردها هذا من جهة، (5)من العوائد، بأقل قدر ممكن من التكاليف، في ظل مقاصد الشريعة اإلسالمية 

لمالية، بشرط موافقتها ألحكام الشريعة من جهة أخرى. وذلك ألّن المصارف اإلسالمية وتحقيقها للحجم األمثل من المنتجات ا

تختلف عن البنوك التقليدية في أهدافها ورسالتها وخصائصها، لذلك عند تقييم كفاءتها يجب أن نأخذ بالحسبان تلك الفوارق. وال 

واألسس التي وضعت من أجلها. وفيما يلي نستعرض يمكن أن يكون تعريف كفاءة المصارف اإلسالمية منفصال عن األهداف 

 اإلسالم:بعض الجوانب التي نرى أنها ال بد أن تتوافر في تعريف كفاءة المصارف اإلسالمية من منظور االقتصاد 

 كفاءة المصارف اإلسالمية في إدارة مدخالتها ومخرجاتها. أوال:

                                 
 (.99(سورة النمل، اآلية)1)

 421: 2(صفوة التفاسير، ج2)

ويختلف المفهومان من حيث المبدأ واألساس، ويعزى هذا التباين إلى اختالف المصارف اإلسالمية عن المصارف لتقليدية في عدة جوانب،  )3(

 من حيث األهداف والرسالة والمبادي.

 129 .أثر السيولة على كفاءة التكلفة واألداء، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني( 2009الكور عز الدين ) )4(

تثمارية سوذلك من خالل ترتيب هذه المقاصد حسب الضرورية فالحاجية ثم التكميلية )التحسينية(، وبالتالي يتّم اشباعها بابتكار أدوات تمويلية وا )5(

 اإلسالمية.متوافقة مع الشريعة 
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 امالتها ألحكام الشريعة اإلسالمية.كفاءة المصارف اإلسالمية في مدى تطبيقها في مع ثانيا:

كفاءة المصارف اإلسالمية في مدى التزامها بمعايير الحوكمة المصرفية، والضوابط الحاكمة عليها، كالتزامها باتفاقية بازل  ثالثا:

 .لكفاية رأس المال، ونسبة السيولة، ومدى تطبيقها للمعايير المحاسبية اإلسالمية

 المية في تحقيق التكافل االجتماعي، من خالل األنشطة االجتماعية المختلفة.كفاءة المصارف اإلس رابعا:

  .، ومدى قدرتها التنافسية، وتعزيز االقتصاد الكلي: كفاءة المصارف اإلسالمية في تحقيق التنميةخامسا

 

 الفرع الثاني: خصائص الكفاءة في الفكر االقتصادي اإلسالمي

تعزز على تحقيق مبدأ الكفاءة، ومن أهّم هذه الخصائص وهي من تعاليم الشريعة اإلسالمية، توجد جملة من الخصائص الموروثة 

 ما يلي: 

فالعلم والمعرفة أساس للكفاءة في الفكر اإلسالمي، وهما من أهم معاير تكليف المسلم بالمهام والمسؤوليات، العلم والمعرفة:  [1]

ل يٌم{ (1)ة والسالم قال هللا تعالى حكاية عن سيدنا يوسف عليه الصال ف يظٌ ع  نِّي ح  ائ ن  اأْل ْرض  إ ِۚ ز  ل ى خ  ْلن ي ع  :﴿ ق ال  اْجع 
. وألهمية (2)

نْ  اْست ْغف ْر ل ذ  ُ و  ه  إ الَّ هللاَّ
اْلُمْؤم  العلم أوجبه هللا عّز وجل في اإلسالم قبل العمل، فقال تعالى: }ف اْعل ْم أ نَّهُ ال  إ ل َٰ ن ين  و  ل ْلُمْؤم  ُ ب ك  و  هللاَّ ن ات    و 

اُكْم{  ْثو  م  ي ْعل ُم ُمت ق لَّب ُكْم و 
. وجعل هللا للعلماء منزلة عالية، تعلو عن غيرهم من الناس في الحياة الدنيا وفي اآلخرة، قال تعالى: (3)

اٍت{ } ج  ر  ْلم  د  ين  أُوتُوا اْلع  الَّذ  نُكْم و  نُوا م  ين  آم  ُ الَّذ  ي ْرف ع  هللاَّ
(4). 

ثَّ اإلسالم على االلت زام بها في الق العمل وسلوكيته: [ أخ0] ونقصد بها هنا: مجموعة من الخصال والُمثُل والق ي م الحسنة، التي ح 

أداء العمل، من حسن خلق واستقامة وصدق وأمانة، وقوة وتضحية في األداء، وغيرها من مكارم األخالق، التي تساهم في زيادة 

يُن{كفاءة العمل. قال هللا تعا ْرت  اْلق و يُّ اأْل م  ن  اْست أْج  ْير  م  ْرهُ ۖ إ نَّ خ  ا ي ا أ ب ت  اْست أْج  اهُم  وتختلف محددات القوة من  لى: } ق ال ْت إ ْحد 

ة في إم ة في كلِّ والية بحسبها؛ فالقوَّ رة اوظيفة إلى أخرى، إلى هذا أشار شيخ اإلسالم ابن تيميَّة  رحمه هللا رحمة  واسعة :) والقوَّ

ة في الحكم بين الناس ترجع إلى  الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب، وإلى القدرة على أنواع القتال، والقوَّ

لَّ عليه الكتاب والسنَّة، وإلى القدرة على تنفيذ األحكام  .(5)العمل بالعدل الذي د 

ائحه وقوانينه المحدَّدة، مقوم من مقومات تحقيق كفاءة العمل، وعامٌل إّن االلتزاُم بأنظمة العمل ولو [ االلتزام بأنظمة العمل:1]

 أساسي من عوامل النجاح؛ فكلَّما ت مَّ الت زام الموظف بهذه األنظمة،

                                 
إني حافظ لما استودعتني، عالم :  "( اختلف المفسرون في تفسير اآلية، وقال أبو جعفر: وأولى القولين عندنا بالصواب، قوُل من قال: معنى ذلك1)

نده خبرة  في ذلك اجعلني على خزائن األرض(، ومسألته الملك استكفاءه خزائن األرض، فكان إعالمه بأن ع) :، ألن ذلك عقيب قوله"بما أوليتني

 وكفايته إياه.

 (.22(  سورة يوسف، اآلية:)2)

 ( 18( سورة محمد، اآلية:)3)

 (18( سورة المجادلة، اآلية: )4)

بيروت:  - 1ط -(المستدرك على الصحيحين؛ لإلمام الحافظ محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 5)

 م1880هـ / 1411مية، دار الكتب العل
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ك س أثُرها على اإلنتاج في العمل وزيادته كفاءته  عمل ويندرج تحت االلتزام باألنظمة أمو كثيرة، منها: االلت زام بأ وقات ال .كلما انع 

والمحافظة عليها، وطاعة صاحب العمل، فيما ليس فيه معصيةٌ للخالق، إذ ال طاعة لمخلق في معصية الخالق. ومستند هذا كلّه 

نُوا أ ْوفُوا  ين  آم  ﴾هو قوله سبحانه وتعالى }ي ا أ يُّه ا الَّذ  ب اْلُعقُود 
(1.) 

الشريعة اإلسالمية، أن جاءت بجملة من الق ي م الُخلقيَّة، التي  من شمولية [ تحلي صاحب العمل بجملة من األخالقيات السامية:1]

ا في المقابل بأخالقيات أخرى، ينبغي على أرباب العمل االلتزام بها، والحرص عليها  ي على العامل مراعاتها، وجاءت أيض  ينب غ 

ا، ا حكوميّ ا، أم  في عالقتهم بالعاملين، وكفالة حقوقهم المشروعة، سواء أكان ربُّ العمل هذا فرد  ة، أم كان قطاع  أم مؤسسة  خاصَّ

 غير ذلك، ومن أبرز هذه القيم:

: يفترض أن تكون أهداف المنشأة واضحة، ومحددة  لجميع المسؤولين العاملين في )أ( الوضوح في تحديد أهداف المنشأة للعمال

تحديد األهداف أمر مهّم للغاية ما لم يتعارض والشريعة المؤسسة، وبالتالي فإّن االعتماد على المؤشرات العلمية العملية في دقة 

 اإلسالمية.

ه؛ فمن المقّرر شرعا  كون األجرة هي أحد  )ب( االلتزام بدفع أجور العاملين وفق المتفق عليه: أم ر اإلسالم بإعطاء األجير أجر 

و ضأركان عقد العمل،  ألداء العمل، ويحرم بخسا، كما ال يجوز نقصه  الذي يستحقُّه العامل مقابل ما يبذله من جهٍد ووقتٍ  والع 

يقول هللا عز  إال بمسوغ شرعي أو قانوني حسب المتفق عليه في العقد، كحالة تقصير العامل عن أداء ساعات العمل مثال.

ان ات  إ ل ى أ ْهل ه ا﴾ ﴿:وجل وا اأْل م  دُّ إ نَّ هللاَّ  ي أُْمُرُكْم أ ْن تُؤ 
ه قبل أْن يجفَّ  ))أعطوا عليه وسلَّم: . ويقول النبي صلَّى هللا(2) األجير أجر 

 (3)عرقه ((

ال في التكليف باألعمال: من حيث حجمها وطاقة اإلنتاج فيها، مع مراعاة الفروق الفردية بينهم  )ج( العدل والمساواة بين العمَّ

 عمال بأكثر من المتفق عليه في عقد العمل.وعدم تكليف العامل من األ .والتفاوت في الطاقات واإلمكانات والقدرات المهاريَّة

كف ل اإلسالم لكلِّ إنسان كرامته اإلنسانية؛ سواء كان مرؤوسا أو  )د( تقدير العمال واشعارهم بمكانتهم في رفع كفاءة المنشأة:

ل ق دْ  :رئيسا، فقال تعالى م   ﴿و  ْمن ا ب ن ي آد  رَّ ل المعيار الوحيد للتفاُضل بينهم هو الت .﴾ ك  قوى ، فال يكرم أحد منهم وال يفضل على وجع 

فُوا إ نَّ أ كْ  ﴿ - :غيره إال بالتقوى؛ قال تعالى ار  ق ب ائ ل  ل ت ع  ْلن اُكْم ُشُعوب ا و  ع  ج  أُْنث ى و  ٍر و  ك  ْن ذ  ل ْقن اُكْم م  ْند  هللاَّ  ي ا أ يُّه ا النَّاُس إ نَّا خ  ُكْم ع  م   ر 

 (.4﴾) أ ْتق اُكمْ 

ة بين المؤمنين؛ وألف بين قلوب المسلمين. فقال تعالىاون ببين أفراد المجتمع: )ه( تعزيز روح التع ا :أقرَّ اإلسالم مبدأ األخوَّ  ﴿إ نَّم 

نُون   ةٌ﴾اْلُمْؤم  إ ْخو 
 .  وأّكد اإلسالم كذلك على ضرورة التعاون في سبيل الخير،(5) 

                                 
 (1( سورة المائدة، اآلية:)1)

 (29( سورة النساء، اآلية:)2)

حه األلباني في تحقيقه لهذه 411(، ص2443(رواه ابن ماجه في "سننه" في كتاب )الرهون(، باب )أجر األجراء(، الحديث رقم )3) ، وقد صحَّ

 .""السنن

 (13( سورة الحجرات، اآلية:)4)

 (10اآلية:)( سورة الحجرات، 5)
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نُواويظهر هذا من خالل قوله تعالى  او  ت ع  ل ى اْلب رِّ و   :﴿و  ْثم  ع  ل ى اإْل  نُوا ع  او  ال  ت ع  ى و  ﴾التَّْقو  ان  اْلُعْدو  و 
. ومن منطوق هذه النصوص، (1)

 يكون العمل الجماعي، بروح الفريق من المتطلبات األساسية لتحقيق الكفاءة.

طط ة تتم وفقا  للخالرقابة هي وسيلة اإلدارة إلى متابعة التنفيذ والتحقق من أن األنشط )و( تحقيق مبدأ الرقابة اإلسالمية:

الموضوعة، وأن القرارات تنفذ تنفيذا  سليما ، وأن األهداف المرغوبة سوف تتحقق، كما أنها تمثل إحدى مكونات العملية اإلدارة، 

سواء كانت خارجية أو ذاتية تؤدي إلى التأكد من تنفيذ األهداف والمعايير الموضوعة وفقا للمعايير والمقاييس والضوابط الشرعية 

اإلسالمية، كما أن الرقابة الذاتية لدى المسلم بكامل المسؤولية تجاه أعماله في الدنيا واآلخرة. ويظهر هذا من خالل قوله تعالى: 

ب ْت  ا ك س  ه ين ةٌ }ُكلُّ ن ْفٍس ب م   .}ر 

 

 المطلب الثاني: تحليل األسس النظرية لكفاءة المصارف اإلسالمية

 :فيه ثالثة فروع على النحو التاليو

 الفرع األول: الكفاءة في تخصيص موارد المصرف اإلسالمي )التخصيص األمثل للموارد(

ف اإلسالمية ال تنظر إلى الفوائد الربوية على أنّها المؤشر األساسي لتحديد الكفاءة الحديّة لرأس المال، وتوجيه استخدامات رالمصا

سالمية من حيث عدم اعتمادها على قاعدة المالءة المالية في مواردها. من جانب آخر تظهر كفاءة تخصيص موارد المصارف اإل

تخصيص الموارد على العجز المالي. وهذا خالف للبنوك التقليدية التي تنتهج قاعدة المالءة المالية في توزيع االئتمان. وتعتمد في 

نوك التقليدية زيادة أس مالها، ويفضي نشاطها على إقراض األموال مقابل فوائد محددة، وعملية اإلقراض بهذا الشكل يضمن للب

بكثير من المستثمرين إلى نتائج سلبية اقتصادية ، وذلك ألن هذه الطريقة تقتضي من تلك البنوك التقليدية أن تشجع أصحاب األموال 

فوائد محددة ومعروفة مسبقة، وهذه وجهة سلبية لهؤالء الذين فضلوا أن يركنوا إلى الراحة وعدم على إيداع أموالها لديها نظير 

المخاطرة، فالسلبية هنا ليست سلبية المصرف التقليدي نفسه فقط، ولكنها عملية تشجيع لسلبية اآلخرين. وهذا عكس المصارف 

زمنيا ، وليس موحدا في األنشطة كلّها، وهذا بالضرورة سيعكس  اإلسالمية فمعدل العائد في ظل نظام المشاركة فيها غير ثابت

حقيقة الحاجة إلى أس المال حسب األنشطة المختلفة، من جانب آخر مدى أهمية النشاط ودرجة المخاطرة فيه، وبالتالي يجعل 

آلية  الى أنّه يمكن النظر إلى كفاءةالعائد أكثر دقة  عند القيام بعملية تخصيص الموارد تبعا الستخداماتها. أشار محمد عمر شابر 

المشاركة في تخصيص الموارد من خالل اعتبار المنظم القوة األساسية راء اتخاذ القرارات االستثمارية، بحيث تجعل المدخرين 

لتخصيص اوالمصارف معنيين بنجاح تجارة المنظم، بما يؤدي إل تحسين توافر المعلومات والمهارات والكفاءة الربحية، بما يكفل 

. من هنا يمكن القول أّن طبيعة المصرف اإلسالمي تعمل على إيجاد مستثمرين ايجابيين، وكل ذلك من شأنه (2)األمثل للموارد

تعزيز كفاءة مخرجاتها. ولقد واجهت كل من السلطات الرقابية والمصارف اإلسالمية مشاكل تتعلق بقياس المالءة المالية 

 صورة رئيسية إلى الطبيعة الخاصة لمصادر أموال تلك المصارف اإلسالمية؛للمصارف اإلسالمية، وترجع ب

                                 
 (2( سورة المائدة، اآلية:)1)

( مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالمي، ترجمة رفيق يونس، دار الفكر والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، دمشق، ص: 2002( محمد شابرا)2)

111-112 
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كما أنها يمكن من الناحية النظرية أن تتحمل الخسارة، إضافة إلى تباين طبيعة رأس مالها عن حيث أنها ال تتطلب عائدا ثابتا،  

م، تبيّن أن العديد من البنوك التقليدية رغم ثبات 2009رأس المال في البنوك التقليدية. وبعد حدوث األزمة المالية العالمية عام 

. فقامت (1)لم يكن لديها رأس مال كاٍف، لدعم وضعية المخاطر، وكذلك بناء مديونية مفرطة داخل الميزانية وخارجهاعوائدها، 

في  III، ُعرفت ببازل بإصدار قواعد ومعايير جديدة IIبإجراء تعديالت جوهرية على أسس بازل  لجنة بازل للرقابة المصرفية

، وقامت هذه التدابير الرئيسة لتعزيز بنية القطاع المصرفي بقواعد رأس المال واحتياطي السيولة واالختبارات 2010نهاية عام 

( والحكومة وممارسة التعويضات في البنوك. ومع هذا التطور  الملحوظ في إطار قياس المالءة Stress Testingالضاغطة )

خصوصية وطبيعة المصارف  IIو  Iما عرف بكفاية رأس المال في البنوك التقليدية، وعدم مراعاة مقررات بازل  المصرفية في

اإلسالمية، بدأت العناية بإصدار معايير مماثلة، خاصة  بكفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية، تُراعي خصوصية المصارف 

مشاركة في الربح والخسارة،  وكذلك صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمية في اإلسالمية، في مصادر األموال القائمة على أساس ال

من بيان نسبة كفاية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية جانب الموجودات، وأول هذه المعايير ما صدر عن 

( ومعيار كفاية رأس المال Iعيار )بازلم، ضمن م1888رأس المال في المصارف اإلسالمية، وكيفية حسابها في آذار )مارس( 

 2002في كانون أول )ديسمبر(  (2)(IFSB) مجلس الخدمات المالية اإلسالمية( الصادر عن 2للمصارف اإلسالمية رقم )

در ( الصا12( ، وأخيرا  المعيار المعدَّل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية رقم )IIضمن معيار )بازل 

 . (3)(IIIوبازل  II( ضمن معيار )بازل IFSB) 2013عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية في كانون أول )ديسمبر( 

 الفرع الثاني: الكفاءة في استثمار مدخالت المصرف اإلسالمي )استخدامات الموارد(

ي تعكس رؤية تلك المصارف ورسالتها تعتبر صيغ االستثمارات المختلفة في المصارف اإلسالمية، الواجهة الجوهرية، الت

عني ، يمبدأ المشاركةالتنموية واالجتماعية، وعلى ضوء طبيعة المصارف اإلسالمية فإّن استخدامات مواردها، تتّم على أساس 

 ؛ ومن خالل أبعادها يتطلب من المصارف اإلسالمية، تكريس طاقاتها الفنية والمهنية والشرعية،(4)أنّها وسيطة استثمارية

الستخدام مدخالتها في أفضل مجاالت االستثمار المتاحة لها. ومن جانب آخر فإّن المخرجات )العوائد( التي تنتظرها أصحاب  

، ومن ثمَّ ترتبط العوائد ارتباطا وثيقا بالنشاط اإلنتاجي الغُرم بالُغنمالمدخرات، يتحدد وفق نجاح المشروع االستثماري، أي 

 تعاون بين ُمالك رأس المال وطالبي التمويل في ظل وساطة المصرف اإلسالمي. الحقيقي، وبذلك يكون هناك

                                 
 . 9لبنان، ص -يروت ، إدارة البحوث )اتحاد المصارف العربية( ، ب III( بازل 2010( اتحاد المصارف العربية)1)

مارس عام  10، وبدأ عمله في 2002نوفمبر عام  3( مجلس الخدمات المالية اإلسالمية يقع مقّره في كوااللمبور بماليزيا، افتتح رسمي ا في 2)

اشرة في ي لها مصلحة مبم. يعمل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، بوصفه هيئة دولية واضعة للمعايير للهيئات التنظيمية والرقابية، الت2003

ضمان سالمة واستقرار صناعة الخدمات المالية اإلسالمية التي تضم بصفة عامة قطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، والتأمين. وفي إطار 

معايير  من خالل إصدار تأدية مهمته، يعمل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية على تطوير صناعة خدمات مالية إسالمية تتسم بالحصافة والشفافية،

 .جديدة، أ و تكييف المعايير الدولية القائمة المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، والتوصية باعتمادها

ل لكفاية رأس المال )3) . بموقع مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 2013( ديسمبر / IFSB 15( للمزيد يمكن الرجوع إلى المعيار المعد 

www.ifsb.org 

 ( فهي وسيط استثماري ين أصحاب األموال )وحدات فائض األموال( وطالبي التمويل )وحدات العجز المالي(. 4)
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وهذه الخاصية ال توجد في إطار نظام المصارف التقليدية القائمة على أساس الفوائد الربوية المحددة، إذ توجد قيود من قبل البنوك  

ليدية أو قيود مفروضة من البنوك التق السياسية المالية،المركزية على ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المصرفي، وفق األهداف 

وهذه الخاصية في المصارف اإلسالمية، تعتبر نموذجا في االستغالل األمثل لمدخالتها،  .(1)نفسها ألهداف السياسة االئتمانية

 المصارف اإلسالمية. وبالتالي يحفظ موارد المصارف اإلسالمية من التعرض ألي استخدام سيء قد يؤدي إلى تقليل كفاءة

 .الفرع الثالث: الكفاءة في تحقيق االستقرار المالي

طار منضبط وفق األحكام الشرعية لالستثمار، وبالتالي تخضع للرقابة والمتابعة، إالموارد في المصارف في  توظيفتتّم عملية 

ات الرقابية الشرعية، وهذه الرقابة لها أثرها سواء ذاتية من جانب موظفي المصارف اإلسالمية، أو األطراف الخارجية مثل الهيئ

وقد توصل أكثُر  .(2)في تحقيق نوع من الكفاءة والموازنة في توجيه مدخالت المصف اإلسالمي، وتعزيز االستقرار المالي فيه

 ذه الضوابط ما يلي:، تسهم في االستقرار المالي، ومن أهّم ه(3)الباحثين إلى أن النظام المصرفي اإلسالمي يتمتع بضوابط هاّمة

النظام المصرفي اإلسالمي قائٌم على القيم واألخالق السامية، وهذا يعتبر عامال مساعدا على تحقيق األمن واألمان لكافة  [1]

 األطراف المتعاملة مع المصارف اإلسالمية، من موظفي وعمالء المصارف اإلسالمية وأفراد الهيات الرقابية الشرعية. 

صرفي اإلسالمي قائُم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، فينطلق العمل في توظيف مدخالت المصارف النظام الم [0]

اإلسالمية على أساس أن الربح ليس هو الهدف الوحيد، وإن كان من األهداف الهامة التي ال يجوز تجاهلها في المصارف 

 .راراإلسالمية، باعتباره مقوما يمنح المصرف القدرة على االستم

ّب  [1] تكون عالقة أصحاب الودائع بالمصارف اإلسالمية، عالقة عقد مضاربة، وتكون نسبة توزيع األرباح بين المودع )ر 

 . (4)المال( والمصرف)المضارب(

ّب المال والمصرف، يحرصان على نجاح المشروع، ألّن الفشل فيه إخفاق لهما، تأسيسا  على  وهذا يجعل كال الطرفين )ر 

وهذا خالف لحالة البنوك التقليدية، والتي تكون عالقة أصحاب الودائع بالبنك التقليدي عالقة دائن ومدين  الغُرم بالغُنم(،قاعدة)

 بعائد ثابت ومحدد مسبقا. 

 المبحث الثالث: أهداف وأهمية تقييم الكفاءة المصرفية وطرق قياسها.

، ة االقتصادات، نتيجة  للتحوالت المتسارعة واالتفاقيات اإلقليمية والدوليةفي غالبي هامة   تحتل عملية تقييم كفاءة المصارف مكانة  

                                 
-101، المعهد العالمي للفك اإلسالمي، ص: 22، ع12( حكمة العمل المصرفي اإلسالمي المبني على نظام المشاركة، س2010( مجدي غيث)1)

210 

)2( Martin and Heiko(2008) Islamic Banks and Financial Stability:An Empirical Analysis, International 

Monetary Fund, /08(16) 5 

 اليةمؤتمر األزمة الم-( األزمات المالية االقتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة على الجهاز المصرفي األردني2008عباد، جمعة ) (3)

 12-12العالمية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي، جامعة الجنان، لبنان 

 ي( يتّم االتفاق على النسبة وينص عليها في عقد خدمات المصرف اإلسالمي )عقد المضاربة بين المودع والمصرف(. وفي حالة بنك دبي اإلسالم4)

للمصرف، وفي بعض المصارف اإلسالمية تكون هذه النسبة مختلفة ، تبعا  %20للمودع و %90تصل إلى فن نسبة توزيع أرباح المضاربة 

ا لعنصر المخاطرة.   الختالف أنواع الودائع، فتزيد في الوديعة المقيدة عنها في الوديعة المطلقة، تأسيس 
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وبروز المنافسة الدولية على وأثرها على القطاع المصرفي المالي بشكل خاص. مّما أفرز التوجه نحو عولمة األسواق المالية، 

صارف من العمليات الهاّمة، في المؤسسات المالية مهما بيئة قطاع المال. من هذا المنطلق يمكن القول بأّن عملية تقييم كفاءة الم

كان نوعها؛ حيث يوفّر معلومات وبيانات على أساسها التحسين والتطوير في تلك المؤسسات، وعلى ما سبق ستتّم مناقشة هذا 

 على النحو التالي:المبحث في مطلبين أساسيين، 

 المطلب األول: أهداف وأهمية تقييم الكفاءة المصرفية.

 الفرع األول: أهداف تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية.

 هما:وتنبني أهداف تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على فرضيتين أساسيتين، 

: أن هذه المصارف اإلسالمية وإن كانت متفقة  في أهدافها األساسية، إال أنّها قد تكون مختلفة  في مدى درجة الفرضية األولى

 األهداف، مّما قد تخلق فجوة  تتطلُب تقويمها. التزامها لتحقيق تلك

: رغم نجاح تجربة المصارف اإلسالمية، إال أنّها في ظل العولمة المالية، ووجود تحديات ومنافسة شرسة أمامها، الفرضية الثانية

المية، ة المصارف اإلسوبالنظر إلى حداثة تجرب يتطلب الموقف تقييم مدى تحقيقها ألهدافها المخططة؛ لالستمرار في نجاعتها.

يجب عيلها وضع برامج تقييمية مستمرة؛ ممنهجة للتعرف على مدى كفاءتها، ويكون هذا التقييم بعيدا عن التحيز، موصوفا 

بالشمولية والشفافية وفق أهداف المصارف اإلسالمية. وتوجد جملة من األهداف لتقييم كفاءة المصارف اإلسالمية، ويمكن 

 ت التالية:تلخيصها في الفقرا

تقييم مدى كفاءة مدخالت المصرف اإلسالمي )الموارد( مقارنة  بمخرجاته؛ لمعرفة مدى استمرارية نجاحه، وقدرته على  [1]

 الحفاظ كفاءتها. 

توجيه صناع القرار في المصارف اإلسالمية نحو مواطن التطوير والتحسين، التي تحقق للمصارف اإلسالمية القدرة  [2]

 خاصة مع العولمة المالية، والتطورات على صعيد التقنيات واألدوات المالية.التنافسية، و

الكشف عن الخلل ونقاط الضعف، ومعرفة مسبباتها، بهدف اقتراح حلول مالئمة لها، وتصحيحا  النحرافاتها؛ بغية النهوض  [3]

 بأدائها لألفضل.

في المصارف اإلسالمية، وتشخيص نقاط الضعف التي تحّد من  رسم خطط مستقبلية، التي من شأنها الحفاظ على نقاط القوة [4]

 قدرتها التنافسية في المستقبل.

 :أهمية تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية: الفرع الثاني

إن عملية تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية ترتبط ارتباطا  وثيقا  بمشروع المصرفية اإلسالمية نفسها؛ نتيجة الرتباطها بأهداف 

ضرورة اختيار المعايير المناسبة، والتي تتفق مع أسسها ومبادئها وامكانياتها المتاحة،  الت أنشطتها المختلفة، مّما تتطلبومجا

كما أّن تحديد تلك المعايير، يتوقف إلى حّد كبير عن نوعية وكمية  وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها، وحسب النظام الذي يعمل بها،

 Johnson And al, 1997:433(Robbins & Coulter, 199)(9:618  متوفرة.البيانات والمعلومات ال

وفي حالة ارتفاع كفاءة المصارف اإلسالمية، فإنها تقدر على تقديم وابتكار أدوات تمويلية واستثمارية جديدة، وبأسعار تنافسية، 

   أثير على التنمية المالية.األمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل الت
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إن تحرير األسواق المالية عالميا أدي إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا؛  Kasman and Carvallo  (1)( 2005)ووفقا 

نتيجة للتطور التكنولوجي السريع وثورة المعلومات. وهو ما يفرض ضغوطا تنافسية على المصارف اإلسالمية على المستوي 

جة لذلك يتعين على تلك المصارف اإلسالمية أن تجد طرقا لخفض تكلفة اإلنتاج من أجل تعزيز الكفاءة، واستغالل الدولي. ونتي

نطاق أو وفورات الحجم للتنافس مع البنوك األخرى. وعالوة على ذلك، فإن رفع القيود عن تلك المصارف اإلسالمية، ووضع 

من تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة للمستهلكين، وهو ما يتطلب عمل تلك تشريعات قانونية وتنظيمية مالئمة لها، سيمكنها 

وتزداد أهمية الكفاءة المصرفية اإلسالمية بصورة كبيرة في  .المصارف بكفاءة أكبر سواء من حيث كفاءة التكلفة أو كفاءة الربح

عمل النظام المصرفي الكفء على ارتفاع مستوي الدول محل الدراسة؛ لقيام المصارف كرافد مهّم للتنمية المالية فيها، حيث ي

الدخل القومي والثروة، وبالتالي فإنه يزيد في ثقة المودعين، ويشجعهم علي زيادة حجم ودائعهم، مما يساهم بدوره في ازدياد قدرة 

 مية فيما يلي:ويمكن تلخيص أهمية كفاءة المصارف اإلسال .المصرف على تقديم أدوات وخدمات جديدة أكثر كفاءة وفعالية

[ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على بيان مدى قدرتها على تنفيذ األهداف المخططة، من خالل مقارنة النتائج 1] 

المتحققة مع المستهدفة منها، والكشف عن االنحرافات واقتراح المعالجات الالزمة لها، مما يعزز أداء المصارف اإلسالمية 

 ستمرار في العمل.بمواصلة البقاء واال

[ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على الكشف عن التطور الذي حققتها في مسيرتها؛ وذلك من خالل متابعة نتائج األداء 2]

 الفعلي زمنيا  من مدة إلى أخرى، ومكانيا بالمقارنة مع البنوك المماثلة األخرى.

راز األداء المركز االستراتيجي لها ضمن إطار البيئة القطاعية التي يعمل [ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على إب3]

 فيها، ومن ثم تحديد األولويات وحاالت التغيير المطلوبة لتحسين مركزها االستراتيجي.

معتمدة، ل[ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على اإلفصاح عن درجة المواءمة واالنسجام بين األهداف واالستراتيجيات ا4]

 وعالقتها بالبيئة التنافسية لها.

[ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على تقييم األداء صورة شاملة لمختلف المستويات عن أداء البنك وتحديد دوره في 2]

 آليات تعزيزها.االقتصاد الوطني و

ام الموارد المتاحة لها. ويمنح ايضاحا للعاملين [ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على إبراز كفاءة تخصيص واستخد2]

 حول كيفية أداء مهامهم الوظيفية، ويعمل على توجيه الجهود؛ لتحقيق األداء الناجح المستهدف الذي يمكن قياسه والحكم عليه.

 

 المطلب الثاني: طرق قياس الكفاءة المصرفية.

تقييم كفاءتها. وتعود فكرة قياس الكفاءة المصرفية إلى أعمال صاحب تنوع طبيعة أنشطة المصارف اختالف في طرق وأساليب 

(1957-Farrel)،  الذي حّدد مقياسا للكفاءة التقنية والتخصصية من أجل مدخالت متعددة. ثّم تطورت األدبيات المستخدمة في

 قياس كفاءة المصارف.

                                 

(1) Oscar Carvallo and Adnan Kasman (2005) Cost efficiency in the Latin American and Caribbean banking 

systems, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 15,(1),P: (55)72 

 

http://www.ajrsp.com/
https://econpapers.repec.org/RAS/pca1284.htm
https://econpapers.repec.org/RAS/pca1284.htm
https://econpapers.repec.org/article/eeeintfin/
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ن واألساليب المختلفة التي تستخدم من قبل المقيّمييمكن تعريف طرق قياس الكفاءة المصرفية بأنها: مجموعة الوسائل والطرق  

أو المحللين الماليين للوصول إلى جوانب التقييم المختلفة للنشاط المصرفي محل االهتمام أو الدراسة، ولتحديد نقاط القوة والضعف 

اقش الباحث هنا أهّم طرق (. وين41، ص2002في العمليات المالية والتشغيلية، والتي تمّكن من تقييم كفاءة المصرف )جبل، 

 قياس الكفاءة المصرفية من خالل الفروع التالية:

 الفرع األول: قياس الكفاءة المصرفية باستخدام التحليل المالي

يتم استخدام التحليل المالي لتقييم كفاءة المصارف، ويعتبر مؤشرا مفسرا لنقاط الضعف والقوة في السياسات المالية للمصارف، 

 امها بطرق مختلفة، منها:ويتّم استخد

 .vertical analysis (1))) التحليل الرأسي-أ

 .orizontal analysisH (2)) التحليل األفقي-ب

 . atio analysisR (3)) تحليل النسب-ج

: وهي بنسبة واحدة أو عدة نسب، لقياس المخاطر الرئيسية التي تواجه المصارف شكل عام، ولها صيغ مؤشرات قياس أخرى -د

 يرة، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:كث

 مخاطر االئتمان= مخصصات خسائر القروض / اجمالي القروض 

 مخاطر السيولة= الودائع األساسية/اجمالي األصول

 مخاطر سعر الفائدة = األصول)الخصوم( الحساسة للفائدة /إجمالي األصول  

 .مالي حقوق الملكيةمخاطر رأس المال= حقوق الملكية /األصول الخطرة أو اج

 الفرع الثاني: قياس الكفاءة المصرفية باستخدام الطرق الكمية

 و  Charnesطور هذه الطريقة كٌل من: (:DEA Data Envelopment Analysis)طريقة تحليل البيانات المغلفة  -أ

Cooperو(CCR) Rhodes  وهو أحد أساليب البرمجة  ،(4)من خالل وضع أسس أسلوب التحليل التغليفي للبيانات 1978سنة

إليجاد الكفاءة النسبية لتشكيلة من وحدات اتخاذ القرار  ،Frontier Methodologyالخطية، المبنية على منهجية الحّد 

(Decision-Making Units DMUs.)  

أة ومخرجاتها، بقسمة (. وتستعمل فيه مجموعة متعددة من مدخالت المنشFarrell (1957ويرجع أساسا  إلى أعمال العالم فاريل 

 مجموع المخرجات على مجموع المدخالت لكل منشأة، ثّم تتّم مقارنة هذه النسبة مع المنشآت األخرى،

، فتقاس درجة عدم (5)"، خالف للتي تقع خارج الحدّ حدود كفؤةوإذا حصلت منشأة ما على أفضل نسبة كفاءة فإنها تُصبح " 

 مال الطرق الرياضية، كفاءتها نسبة إلى الحدود الكفؤة باستع

                                 
 122م، ص: 2008عام  1سامر جدة )البنوك التجارية والتسويق المصرفي( دار أسامة للنشر والتوزيع ط/ )1(

 324، ص: 2003، عام 2خالد وهيب )إدارة العمليات المصرفية( دار المناهج للنشر ، ط/ )2(

 80م ، ص: 2004مجلة جامعة ورقلة الجزائر عام  3قريشي محمد )تقييم أداء المؤسسات المصرفية( العدد  )3(

 يُعرف كذلك بأسلوب التحليل التطويقي للبيانات. )4(

 2ص:  104( كفاءة البنوك العربية، سلسلة دورية ، العدد2011المعهد العربي) )5(

http://www.ajrsp.com/
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E 

G 

F 
  A●      

B 

●

 

●

مجال اإلنتاج 
 الممكن

الحدود 
 الكفؤة

         0                                                                         𝑦2/𝑥 
 

𝑦1

/𝑥 
فجوة 
 الكفاءة

والذي  (0)( والذي يمثل الكفاءة الكاملة، وبين المؤشر ذو القيمة صفر 1ويكون مؤشر الكفاءة للمنشأة محصورا  بين القيمة واحد )

يح ( التالي يزيد من التوض2. والهدف األساسي من هذا النموذج هو قياس الكفاءة الفنية. والشكل رقم)(1)يمثل عدم الكفاءة الكاملة

   لطريقة استخدام تحليل البيانات المغلفة. 

 ( حالة التغليف بالتوجه المخرجي0شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 .Cooper and Seiford (2006), p. 9: المصدر

 

مجال ، وبالتالي يبدو  𝑥باستعمال المدخل  ،𝑦2و  𝑦1( مجموعة من وحدات اتخاذ القرار، تنتج المنتجين 2يوضح الشكل رقم )

، حيث تعتبر هذه األخيرة G-F-E-B، والحدود الكفؤة المكونة من الوحدات 𝑦1/𝑥و   𝑦2/𝑥اإلنتاج الممكن بين المحورين هو 

التي ال تحسن استخدام مدخالتها المتاحة، و يتم حساب كفاءة هذه األخيرة  D-C-Aذات كفاءة إنتاجية كاملة بالمقارنة بالنقاط 

0A⃗⃗⃗⃗عن طريق قسمة الشعاع  Aحدود الكفؤة، كأن نحسب كفاءة الوحدة بالمقارنة مع ال 0E⃗⃗على الشعاع  ⃗  ⃗⃗  .  

  ،Charnes, Cooper, Rhodes CCR(2))وانطالقا من هذا األسلوب، تتم الصياغة الرياضية لنموذج )

 

 (Constant Return to Scale)والذي يفترض بأن الوحدات التي نريد تقييمها تعمل في ظل فرضية اقتصاديات الحجم الثابتة 

 على النحو التالي:

 

                                 
(1) Quey Jen Y. (1996), The Application of Data Envelopment Analysis in Conjunction with Financial Ratios 

for Bank Performance Evaluation, Journal of the O. Research Society, 47(8) 981.                        

 (يعتمد على أساس أن التغيير في كمية المدخالت المستخدمة من الوحدة الغير الكفء له تأثير ثابت في كمية المخرجات )ثبات عوائد االنتاج )2(

 جميع الوحدات محل المقارنة، تعمل في مستوى أحجامها المثلى. وهذه الخاصية تكون مالئمة عندما تكون

http://www.ajrsp.com/
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 بحيث أن:

j ( عدد وحدات اتخاذ القرار :DMU( التي تتم مقارنتها ببعضها البعض في أسلوب )DEA.) 

 DMU𝑗 وحدة اتخاذ القرار )اإلدارة العليا في المصرف( رقم :j. 

𝜃 ( مؤشر الكفاءة للوحدة تحت التقييم بأسلوب :DEA.) 

𝑦rj قيمة المخرج :𝑟  المنتج من قبل وحدة اتخاذ القرارj. 

𝑥ij قيمة المدخل :𝑖  المستعمل من قبل وحدة اتخاذ القرارj. 

𝑟( عدد المخرجات المنتجة من قبل كل وحدة اتخاذ قرار :DMU.) 

𝑖( عدد المدخالت المستعملة من قبل كل وحدة اتخاذ قرار :DMU.) 

𝓊𝑟 الوزن المخصص من قبل : المعامل أو(DEA)  للمخرج𝑟 ( 100ليبلغ درجة%.) 

𝓋
𝑖

 (.%100ليبلغ درجة الكفاءة ) 𝑖للمدخل  (DEA): المعامل أو الوزن المخصص من قبل 

، تحت 𝜋بالنسبة لوحدة اتخاذ القرار  𝜃تهدف إلى تعظيم مؤشر الكفاءة  (1)وتكون دالة الهدف المذكورة في الصيغة الرياضية 

 1المقيمة مع بقية الوحدات، ويجب أال تفوق أي وحدة قرار القيمة  𝓋 و  𝓊أن أي وحدة قرار ذات مجموعة المعامالت  قيد

فهذا يعني أنها غير  %100أقل من  (DMUπ)لوحدة اتخاذ القرار  𝜃التي تعني الكفاءة الكاملة. أماّ إذا كانت قيمة  (،100%)

مجموعة من وحدات اتخاذ القرار، تستخدم أقل أو نفس ما تستخدمه وحدة القرار هذه غير كفؤة، أي توجـد وحدة أخرى من هذه ال

كفؤة فإنها تشكل مع وحدات أخرى كفؤة الحدود الكفؤة للوحدات األخرى غير (DMUπ)الكفؤة، ولكن بإنتاج أكبر، أما إذا كانت 

 الكفؤة. 

 جاد مؤشر الكفاءة لكل وحدة قرار.( إلي1وتتم كتابة المسألة عندئذ كما في الصيغة الرياضية )

تعتمد هذه الطريقة على تقنيات االنحدار، لتقدير  :((Stochastic frontier analysis SFAطريقة حد التكلفة العشوائية -ب

قة يدالة التكاليف الكلية كمتغير تابع لعدة متغيرات مستقلة، تتضمن مستويات المخرجات وأسعار المدخالت. وقد طُّورت هذه الطر

المـدخالت والمخرجـات فـي االنتـاج. بين (. وتعتمـد هذه الطريقة علـى العالقـة Shmidt, Aigner, Lovellبواسطة كل من )

 أقـصى قدر ممكن بأقل تكلفة ممكنة، ينتجأي باعتبار المـصرف الذي 

Maximize 𝜃𝜋 =
∑ 𝓾𝒓

𝒔
𝐫=𝟏 𝒚𝒓 𝝅

∑ 𝓿𝒊𝒙𝒊 𝛑
𝒎
𝐢=𝟏

 

Subject to:                                                                              

 0 ≤  
∑ 𝓾𝒓

𝒔
𝐫=𝟏 𝒚𝒓𝒋

∑ 𝓿𝒊𝒙𝒊𝒋
𝒎
𝒊=𝟏

≤ 1     𝑗 = 1 . . . 𝑛     ;     𝑟 =

1… 𝑠    

                                                                    

𝓊𝑟 . 𝓋𝑖
≥ 0                    𝑖 = 1…𝑚                         

 

(1) 
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 نية أقـل.كميتي االنتـاج )المقـدرة والفعلية( أكبـر كانـت كفـاءة ف بينفكلمـا كـان الفـرق  

تعتمد هذه الطريقة على فرضية: أّن انحرافات التكلفة الكلية : TFA) (Tick Frontier Approach طريقة حد السميك -ج

 (DEA) ، وتستمد عناصرها من الطريقتينXالحالية عن التكلفة المتوقعة، مرتبطة باألخطاء العشوائية ومرتبطة بكفاءة إكس 

 .(2)م1881عام  Humphrey و Berger ، وقد طورها(1)(SFAو)

تعتمد هذه الطريقة على حساب نقاط الكفاءة بتقدير دالة، تفترض وجود فروق في الكفاءة  :(DFAطريقة التوزيع الحر ) -د

م، ثم طورت بواسطة 1894عام  Sicklesو Schmidtعبر الزمن بين المصارف، وقد تم اقتراح هذه الطريقة من قبل 

Berger  م.1883عام 

 (CAMELSالثالث: قياس الكفاءة المصرفية بنظام اإلنذار المبكر) الفرع 

 Rose and Handgins( بأنّه أداة تقييم شامل للصالبة المالية للمصارف، ومدى كفاءتها )CAMELSيعرف نموذج)

بر نظام م(، حينما استخدمه ألول مرة المجلس االتحادي األمريكي، ويعت1818(. ويعود تاريخ استعماله إلى عام )2010

(CAMELS نظاما رقابيا موحدا فعاال لتقييم كفاءة المصارف، من خالل تشخيص نقاط قوتها وضعفها، باالعتماد على ستة )

  :عناصر جوهرية كما في الجدول التالي

 ( من تصميم الباحث1جدول رقم )

ل
س

سل
لت
ا

 

 العناصر باإلنجليزية العناصر بالعربية 

 Capital Adequacy كفاية رأس المال 1

 Asset Quality جودة األصول 2

 Management Quality جودة اإلدارة 3

 Earning الربحية 4

 Liquidity السيولة 2

 to Market Risk  Sensitivity حساسية مخاطر السوق 2

 

 الفرع الرابع: قياس كفاءة المصارف اإلسالمية

معايير تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية باألدوات التقليدية، يؤدي إلى يرى بعض الباحثين في المصرفية اإلسالمية، أّن استخدام 

 عدم إظهار مدى قيام المصارف اإلسالمية بأنشطتها االجتماعية، وإلى تباين طرق تقييم كفاءتها،

                                 
(1) Maria (2012) Assessing cost efficiency and economies of scale in the European banking system, A Bayesian 

stochastic frontier approach, Louisiana State University (USA) p. 32                                                                                                                   

( ، أثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء البنوك التجارية: دراسة تطبيقية على البنوك المدرجة في بورصة عمان، المجلة 2001الفيومي ) )2(

  21، ص:3العدد  3د األردنية في إدارة األعمال، المجل
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قياس كفاءة هذه ل كما أّن طرق تقييم الكفاءة التقليدية ال تعكس البعد الشرعي للمصارف اإلسالمية، وبالتالي يجب ابتكار أدوات 

. وباستقراء ما كتب عن تقييم كفاءة المصارف (1) المصارف اإلسالمية، والتي تكون مستخلصة من تعاليم الشريعة اإلسالمية

اإلسالمية، نجد أن العلماء المسلمين حاولوا إيجاد بعض معايير إسالمية، مستخلصة من أسس االقتصاد اإلسالمي، لتكون منطلقا  

 أسس تقييم المصارف اإلسالمية، ويمكننا اإلشارة إلى بعض تلك المعايير فيما يلي: معينا  لتأطير

يعتبر هذا المعيار من أهّم معايير قياس كفاءة المصارف اإلسالمية؛ وذلك نظرا إلى أسسها  :[ معيار االلتزام بأحكام الشريعة1]

مصارف اإلسالمية بأحكام الشريعة اإلسالمية عن طريق واختالف طبيعتها عن المصارف التقليدية. ويتم قياس مدى التزام ال

الستبانات اب تمكن االستعانةالتأكد من وجود هيئة للرقابة الشرعية، ومدى تطبيقها السليم للفتاوى الصادرة من الهيئة الشرعية. و

 الجانب.لتكملة تقدير هذا 

تلزمها بوضع أولويات لقرارتها التمويلية واالستثمارية طبيعة المصارف اإلسالمية  [ معيار أولويات التمويل واالستثمار:2]

 لمقاصد الشريعة اإلسالمية من ضروريات فحاجيات ثّم تكميليات. 

[ معيار المشروعية الحقيقية: وجوب كون الفتاوى الصادرة من الهيئة الرقابية الشرعية حقيقية وليست مجاملة إلباحة عمل 3]

تقل عن إدارة المصرف. ومن جانب آخر يتطلب أال تكون الفتاوى ذات تكلفة عالية، من مصرف معين. وهذا يلزم وجود عدد مس

 .(2)تزيد من التكاليف االجمالية للمصرف، وبالتالي تنقص من كفاءتها من جانب التكاليف 

جب ية اجتماعية، وي[ معايير الكفاءة االجتماعية للمصرف اإلسالمي: انطالقا من أهداف المصارف اإلسالمية تقع عليها مسئول4]

 . (3)عليها وهي في صدد تقديمها للخدمات االجتماعية تحقيق التوازن بين العائد االقتصادي والعائد االجتماعي 

 

 الصة الدراسة ونتائجها:خ

 م غيتضح لنا مّما سبق أّن مفهوم الكفاءة يعتبر عامال  أساسيا ؛ لوضع سياسات ومعاير لتقييم المؤسسات المالية وغيرها. ور

الصعوبات التي تكتنف عملية وضع تعريف دقيق وشامل للكفاءة، فإنّنا نجد أن أكثر الباحثين يرون أنّها ال تختلف في المؤسسات 

 المالية وغيرها من حيث المعنى والمقصد، 

ف في المؤسسات التقليدية بأنّها: المؤشر الذي يعكس مدى نجاح المؤسسة)المصرف( في استخدام أقّل ك الت، مية من المدخوتُعرَّ

المؤسسات اإلسالمية، فتكون ذات كفاءة في حالة قدرتها على توجيه مواردها  في إلنتاج أكبر قدر ممكن من المخرجات. وأماّ 

يعتبر معيار  بالتاليو المتاحة، نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد، أو بأقّل قدر من التكاليف، في ظّل االمتثال بأحكام الشريعة.

 من أهّم معايير قياس كفاءة المصارف اإلسالمية؛ وذلك نظرا إلى أسسها،  ،لتزام بأحكام الشريعةاال

                                 
ر، واقع وآفاق. جامعة الجزائ ( معايير تقويم األداء في المصارف اإلسالمية، الملتقى العلمي السابع للمصارف اإلسالمية،2002( عمر، محمد )1)

 2ص:

لمدرجة في بورصة عمان، المجلة ( ، أثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء البنوك التجارية: دراسة تطبيقية على البنوك ا2001الفيومي ) )2(

  21، ص:3العدد  3األردنية في إدارة األعمال، المجلد 

من الخطأ االعتقاد بأن المصرف اإلسالمي مؤسسة خيرية اجتماعية صرفة، تجمع الموارد وتنفقها في المجاالت االجتماعية فقط، وال تحقق  )3(

 عائدا  ألصحاب األموال.
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ّن هذه الدراسة فتحت بابا  في البحث في محددات كفاءة لذل يمكن القول بأواختالف طبيعتها وأهدافها عن المصارف التقليدية. و

كفاءة المصارف التقليدية، تأسيسا  على اختالف النظامين المصرفين. المصارف اإلسالمية؛ في ظل افتراض اختالفها عن محددات 

 يمكن القول بأّن: كلّه وعلى ما سبق

 نظام تكمن في مدى امتالكه ألدوات ذات كفاءة وفعالية تتناسب معكل  [ لكل نظام أدواته ووسائله لتحقيق أهدافه، ونجاعة1]

 .طبيعته وأهدافه

، بل قد تكون بادرة من االقتصاد الوضعي، ولكنها في صرفهال تعني بالضرورة كونها إسالمية  [ كون أدوات التقييم إسالمية،2]

 األساس ال تتعارض مع الضوابط الشرعية المتعلقة بتنظيم الشؤون المالية. فالغاية فيها الموضوعية وعدم حرمتها شرعا.

 مية تفيدنا من أربعة أوجه:إيجاد البديل اإلسالمي في تقييم كفاءة المصارف اإلسال ة[ محاول3]

 ضرورة تطوير األدوات الموجودة لتتوافق مع أهداف المصارف اإلسالمية. أولها:

 ضرورة البحث عن األدوات األكثر مالئمة للمصرفية اإلسالمية. ثانيها:

مع  كانت بعضها ال تتناسبعدم محاولة االلتفاف حول األدوات التقليدية الموجودة، ومحاولة إيجاد تبريرات للخروج وإن  ثالثها:

 المصرفية اإلسالمية.

االسهام في توظيف األموال المتجمعة لدى بعض المصارف اإلسالمية، والتي لم توظف توظيفا أمثال لتحقيق أهداف  رابعا:

 التقليدية. االمصرفية اإلسالمية وأغراضها الكلية، ولم تساهم في تنمية تلك المجتمعات اإلسالمية كما استخدمت وساهمت نظيرته

 لتواكب مع أهداف المصارف اإلسالمية. الكفاءة وتأسيسا على ما سبق نرى ضرورة تطوير طرق التقييم

 

 المراجع

 المراجع العربية

 (.  4/381(. ابن فارس، " مقاييس اللغة"، )12/222( و )9/418ابن منظور، " لسان العرب"، )

ارة، المفاهيم األسس، المهام" دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض، المملكة العربية (، اإلد1883إبراهيم عبد هللا المنيف )
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(، قياس الكفاءة المصرفية اإلسالمية باستخدام نموذج العائد على حقوق الملكية، جامعة قاصدي مرباح 2014حمقاني ياسمينة )

 كلية العلوم االقتصادية. –ورقلة  –
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21 
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، مجلة الدراسات االقتصادية والمالية، المركز ( الكفاءة والفعالية في مجاالت التصنيع واالنتاج2009عبد الحميد، برحومة )

 20( ص: 1الجامعي الوادي )

الملتقى العلمي السابع للمصارف اإلسالمية، واقع وآفاق.  ( معايير تقويم األداء في المصارف اإلسالمية،2002عمر، محمد )

  2جامعة الجزائر، ص:

رية باستخدام النسب المالية ونموذج حّد التكلفة العشوائية، خالل الفترة ( تقييم كفاءة أداء البنوك الجزائ2010فطيمة الزهرة، نوي )
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 تأثة  أزمة جدئاة اكو اند على اكفدءة إيا ات الموا ي البر مة حدلقطدع اللدم ف  تاقةق أهاافهد 

 التجد ة االصشدعة()ي اسة تطبةقةة على ازا ة  

The Impact of the Corona Pandemic Crisis on the Efficiency of Human Resources 

Departments in the Public Sector in Achieving their Goals (Applied Study on the Ministry 

of Trade and Industry) 

 اعااي البدحثة/ عهوي عبا هللا ي امش اك حون

 ماجستير في اإلدارة العامة، كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية، معهد الدوحة للدراسات العليا، دولة قطر

Email: oadk6@hotmail.com  

 

 :ملخص الا اسة

تناولت الدراسة موضوع" تأثير أزمة جائحة كورونا على كفاءة إدارات الموارد البشرية بالقطاع العام في تحقيق أهدافها 

مة ال، وهدفت الدراسة إلى تحديد مدى تأثير جائحة كورونا على الصحة والس)دراسة تطبيقية على وزارة التجارة والصناعة(

للموظفين، والكشف عن تأثير جائحة كورونا على العالقة بين المديرين والموظفين، ومعرفة مدى كفاءة إدارة الموارد البشرية 

في تحقيق أهدافها في ظل جائحة كورونا، تنطلق من دراسة مدى قدرة إدارة الموارد البشرية على الموازنة بين تحقيق أهدافها، 

ؤسسات، وبين الحفاظ على العنصر البشري الذي هو محور عملها، مدى كفاءة إدارة الموارد البشرية ودعم بيئة العمل في الم

في تغيير الخطط والبرامج، ودفع استمرارية العمل في ضوء هذا التحدي الخاص بجائحة كورونا، ومدى قدرتها في التعامل مع 

الجديدة، وابتكار وسائل للمتابعة والتقييم، فهناك مشكالت مخاوف الموظفين، وضمان التكاتف في إداء العمل وفق اآلليات 

تتطلب تدخالً عاجالً مثل العالقة بين المديرين والموظفين، والمشاركة في اتخاذ القرار، ومدى قدرة القادة على قيادة العمل وفق 

 ة األفراد واعتمدت الدراسة علىمتطلباته الجديدة دون التأثير على مستوى وكفاءة تحقيق األهداف، وفي ظل الحرص على حيا

المنهج الوصفي التحليلي، واعتماد أداة االستبيان، والذي تم تطبيقه على عينة من موظفي وزارة التجارة والصناعة بقطر بلغ 

( للحزم SPSSمقسمين بين الذكور واإلناث، وبعد جمع البيانات تمت عملية التحليل اإلحصائي عبر برنامج ) 031عددهم 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تأثير أزمة جائحة كورونا ئية، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: اإلحصا

عالقة ذات داللة إحصائية بين أزمة جائحة ، كما توجد ومستوى كفاءة إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام في تحقيق أهدافها

، ومن خالل مؤشرات المتغيرات توصلت الدراسة أن تأثير جائحة كورونا شمل ظفينكورونا ومستوى الصحة والسالمة للمو

صحة وسالمة الموظفين، كما أثرت على التدريب والتطوير والتوظيف، كما يمكن استنتاج أن مستوى كفاءة الموارد البشرية 

 مرتفع في التعامل النفسي واالجتماعي مع أزمة جائحة كورونا. 

 الموارد البشرية، معدالت األداء، اإلدارة العامة، جائحة كورونا :الكلمدت المفتدحةة

http://www.ajrsp.com/
mailto:oadk6@hotmail.com


 م 0201-11-5ثالثون   تأ مخ اصإداا : واحا االاكديممةة لبأحاد  االشر  الللم    اصإداا  الالمجلة األ

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        188 

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

The Impact of the Corona Pandemic Crisis on the Efficiency of Human Resources 

Departments in the Public Sector in Achieving their Goals (Applied Study on the Ministry 

of Trade and Industry) 

 

Abstract: 

The study dealt with the impact of the Corona pandemic crisis on the efficiency of human 

resources departments in the public sector in achieving their goals (an applied study on the 

Ministry of Trade and Industry). The objective of the study is to determine to what extent the 

impact of the Corona pandemic has on the health and safety of employees, as well as on the 

relationship between the managers and their employees. The study also aims at identifying the 

efficiency level of the human resources (HR) department in achieving its goals in light of the 

Corona pandemic. The study starts off from assessing the ability of the HR department to 

balance between achieving its departmental goals, supporting the work environment in 

institutions, and preserving the human element that is the focus of its work. The study also 

measures the efficiency of the HR department in changing the plans and programs and driving 

work continuity and progress in the light of the Corona pandemic challenge. The study also 

assesses the ability of the HR department to deal with employees’ concerns and fears while 

ensuring solidarity in performing their work according to the new procedures. The study also 

evaluates the means of the HR department for follow-up and evaluation, as there are problems 

that require urgent intervention such as the relationship between managers and employees. It also 

measures the level of participation in decision-making and the ability of leaders to lead the work 

according to its new requirements without affecting the level and efficiency of achieving the 

goals. In light of the concern for the lives of individuals, the study was based on the analytical 

descriptive approach, and the adoption of the questionnaire tool, which was applied to a sample 

of 130 employees of the Ministry of Trade and Industry in Qatar, divided between males and 

females.  
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After collecting the data, the statistical analysis process was carried out through the (SPSS) 

program for statistical packages. And one of the most important findings of the study was that 

there is a statistically significant relationship between the impact of the Corona pandemic crisis 

and the level of efficiency of the HR department in the public sector in achieving its objectives 

and goals. There is also a statistically significant relationship between the Corona pandemic 

crisis and the level of health and safety of employees. Reference to the indicators of the 

variables, the study revealed that the impact of the Corona pandemic incorporated the health and 

safety of employees, and has also affected the training and development and employment 

objective of the department. It can also be concluded that the efficiency level of the HR 

department is high in terms of dealing with the Corona pandemic crisis both psychologically and 

socially. 

Keywords: Human Resources, Performance Rates, Public Administration, Corona Pandemic 

 

 إهااء 

 إلى أبي الذي منحني القوة الستكمال الدراسات العليا في ظل هذه الظروف 

 إلى أمي التي منحتني العطف قوة فوق القوة. 

 إلى إخواني وأخواتي 

 أهدي إليكم هذا العمل وأنا على أعتاب إنهاء مرحلة جديدة من دراستي 

 شك  اتقام  

 إلى أستاذي ومشرفي الدكتور على المستريحي الذي قدم النصيحة ولم يبخل بعلمه الواسع

 ذتي في معهد الدوحة للدراسات العليا  تإلى أسا

 أقدم لكم جزيل الشكر والعرفان على ما قدمتموه من جهد. 

 ءافجزاكم هللا خير الجز
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 ماخل امشهجةة الا اسةالفصل األال: 

 المقامة: 

يعتبر اإلنسان الركيزة األساسية للتنمية والتطور المجتمعات، وكان العصر الحديث قد شهد ثورة في مجال التنمية البشرية في 

نصر البشري هو رأس كافة التخصصات والمجاالت، وبدأ نمو االهتمام بإدارة الموارد البشرية، ومنحها العديد من األدوار، فالع

المال االستراتيجي الذي تملكه المؤسسة، فالموظف يلعب دوراً أساسياً في تنفيذ خطة العمل، واستمرارها، والوصول بالمنظمات 

إلى أعلى درجات الكفاءة، وتحقيق المكانة المنشودة، وبالرغم من تعدد األزمات التي تواجه القطاع البشري، إال أن األزمات التي 

ضمان تحقيق األهداف، وعالج الخلل الذي تسببه  تستدعي العمل بكفاءة من أجل، إدارة العمل على المستويات المختلفةه تواج

 هذه األزمة. 

ديسمبر  92م مرحلة فارقة في التاريخ الحديث، ففي 9102كان ظهور جائحة كورونا في منطقة "وهان" الصينية في أواخر عام و

كان لذلك تأثيراته على (، و02-أزمة صحية تتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد م تم اإلبالغ عن وجود9102

فبراير  92القطاعات المختلفة، ومنها إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، حيث تم اإلبالغ عن أول حالة في قطر بتاريخ 

مراحل من اإلغالق العام، واالتجاه إلى العمل عن بعد في  م، وهو ما ألقى بالتحديات أمام المؤسسات المختلفة، وبدأت9191

 (. 09، ص9191)عبدالجواد،  ، وهو ما شكل تحدياً حقيقياَ أمام الموظفين والمدراء على حد سواءالعديد من المؤسسات

اف، ا في تحقيق األهدوكغيرها من اإلدارات بدأت إدارة الموارد البشرية في تحمل مسئوليتها على محورين وهما: استمرار كفاءته

والحفاظ على العنصر البشري الذي هو أساس عملها، ومن هنا ظهرت العديد من اإلشكاليات التي تستحق الدراسة في ظل تشابك 

ووجود أزمات فرعية تمخضت من األزمة الكبرى المتمثلة في انتشار جائحة كورونا  العالقات اإلدارية واالقتصادية والصحية،

األفراد، من عدد اإلصابات، وهو ما يعني أن هناك تهديداً مستمراً لحياة  %9بنسبة وفيات بلغت  %01سية بلغت بمستويات قيا

 (Belzunegui-Eraso.2020.P:369 (وهو ما يزيد من خطورة الجائحة 

المؤسسات، ونمط في عدة جوانب: من أهمها التأثير على جودة األداء، وتأثيرها على عمل  أزمة جائحة كوروناوتكمن خطورة 

ة في مؤسسات القطاع العام، كما أنها دفعت إدارة الموارد البشرية إلى تحمل أعباء إضافية في داإلدارة التقليدية التي كانت سائ

المتابعة والتقييم وتسيير العمل، وهو ما يعني أننا أمام مشكلة إدارية استراتيجية بحاجة إلى البحث والدراسة، كما أن ذلك يأتي 

مدى تأثير جائحة كورونا ماً لتحقيق أهداف إدارة الموارد البشرية في تخطى أزمة جائحة كورونا، فإن هذه الدراسة تبحث في دع

 على كفاءة إدارات الموارد البشرية في القطاع العام في تحقيق أهدافها، وتطبيق الدراسة على وزارة التجارة والصناعة في قطر. 

 مركلة الا اسة: 

رة الموارد البشرية العديد من األزمات التقليدية التي أكسبتها الخبرات والمعارف التراكمية التي جعلتها أكثر قدرة على تواجه إدا

 يتم النظر على كيفية المحافظة على المكانة االقتصادية، وعندما يتم تقييماألهداف،  ساعد على تحقيقالمشاركة الفّعالة التي ت

الرفاهية للعمال والموظفين، وذلك في ظل كافة الطروف، وأوقات الطوارئ يتم من خاللها توفير  والتأثير المجتمعي، وتوفير

بالموظفين في تلك المؤسسات لحالة االستقرار، وضمان استمرار  سريعمماثلة، والوصول الالزمات األمنهجية لتخطى خطوات 

 .العملية اإلنتاجية، والمداومة على العمل
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ا فقد مثلت تحدياً حقيقياً أمام اإلدارات الحكومية المختلفة، ومنها إدارة الموارد البشرية، فهي تحٍد ال مثيل أما أزمة جائحة كورون

في العصر الحديث، وهذه الجائحة لم يقتصر تأثيرها على إدارة الموارد البشرية فقط،  له منذ أن نشأت إدارة الموارد البشرية

وزارة التجارة  في كافة الوزارات والقطاعات، ومنها يع اإلدارات، والمنظمات، والقياداتجم وإنما كان لها تأثيرات مماثلة على 

ي عمل المؤسسة ف تقييم ، حيث كان مطلوباً أن تشارك إدارة الموارد البشرية في إدارة األزمة، والمساهمة فيوالصناعة القطرية

ثارها، آ من لتخفيف؛ لديلة مبتكرة لمثل هذه االزمات المفاجئةاتخاذ قرارات حيوية، ووضع خطط بظل هذه األزمة، والمشاركة في 

 (. Hite.2020.p:429) والحرص على المصلحة العامة ،والصمود أمامها، وتخطيها بما يتناسب مع الموارد المتاحة

هي التي المختلفة، ووتأتي خطورة أزمة جائحة كورونا في أنها أثرت على الفئات العمرية التي تم تدريبها وتأهيلها بالمؤسسات 

سنة، وهي التي تقوم العمل، وتعمل على نقل  01-31تقود مسيرة النشاط االقتصادي، فأغلب اإلصابات تأتي في الفئة العمرية من 

 المعارف والتجارب إلى األجيال الالحقة، كما أنها ساهمت في التأثير على مستوى التوظيف، وساهمت في تزايد عمليات اإلغالق،

الحفاظ على كيان المؤسسات، ومكانتها، و وكفاءتها في تحقيق أهدافها،حديات تتمثل في مدى قدرة اإلدارة الحكومية هناك تو

بشري، على العنصر الفي ظل وجود تهديد حقيقي لحياة الموظفين، فما بين المحافظة  واستمرارية اإلنتاج، وتنفيذ خطة العمل

قد تؤدى  لتيا فلذلك تبعاته، كومية، وخاصة إدارة الموارد البشرية أمام تحدياً كبيراً فيروس كورونا تقف اإلدارات الحومنع تفشي 

صعوبات مستقبلية في استمرار المؤسسات في إداء دورها في التنمية، كما أنه قد يكون تبعات إيجابية تتمثل في تعزيز العمل إلى 

 . (383، ص9191حمادي، ) عن بعد، واالستفادة من الجائحة في تطوير أنماط جديدة للعمل

ووفقاً لهذه اإلشكالية، فإن الدراسة الحالية تنطلق من دراسة مدى قدرة إدارة الموارد البشرية على الموازنة بين تحقيق أهدافها، 

ودعم بيئة العمل في المؤسسات، وبين الحفاظ على العنصر البشري الذي هو محور عملها، مدى كفاءة إدارة الموارد البشرية في 

تغيير الخطط والبرامج، ودفع استمرارية العمل في ضوء هذا التحدي الخاص بجائحة كورونا، ومدى قدرتها في التعامل مع 

مخاوف الموظفين، وضمان التكاتف في إداء العمل وفق اآلليات الجديدة، وابتكار وسائل للمتابعة والتقييم، فهناك مشكالت تتطلب 

ه ومدى قدرة القادة على قيادة العمل وفق متطلبات لمديرين والموظفين، والمشاركة في اتخاذ القرار،تدخالً عاجالً مثل العالقة بين ا

وهذه التساؤالت وغيرها يمكن الجديدة دون التأثير على مستوى وكفاءة تحقيق األهداف، وفي ظل الحرص على حياة األفراد، 

 صياغتها في السؤال المحوري للبحث وهو: 

 أهاافهد؟مة جدئاة اكو اند على اكفدءة إيا ات الموا ي البر مة حدلقطدع اللدم ف  تاقةق مد ماى تأثة  أز

 الا اسة:  متغة ات

 المرتقة من األيب اصإيا ي:  مؤش اتهاالمتغة  المستقل  .أ

 المؤش ات المتغة  المستقل

 

 :تأثة  جدئاة اكو اند

 التأثير على الصحة والسالمة للموظفين. -

 لموظفين بالمديرين.التأثير على عالقة ا -

 استمرارية التدريب والتطوير. على التأثير -
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 التأثير على مستوى ونسب التوظيف. -

 

 المرتقة من األيب اصإيا ي:  المتغة  التدحع امؤش اته .ب

 المؤش ات المتغة  التدحع

 

  : ماى اكفدءة إيا ة الموا ي البر مة

 في استيعاب األزمة.  الكفاءةمدى  -

 . عن الجائحة جمع المعلومات يالكفاءة فمدى  -

 مدى الكفاءة في توفير فرص التدريب والتطوير البديلة.  -

 مدى الكفاءة في التعامل النفسي واالجتماعي مع الموظفين.  -

 

 أسئلة الا اسة: 

 اقةق أهاافهد؟ السؤال ال ئةس : مد ماى تأثة  أزمة جدئاة اكو اند على اكفدءة إيا ات الموا ي البر مة حدلقطدع اللدم ف  ت

 امتف ع مشه األسئلة الف عةة التدلةة: 

 ما مستوى داللة المتغيرات الشخصية والوظيفية للمبحوثين؟ (0

 ما مستوى توافر أبعاد تأثير جائحة كورونا على الصحة والسالمة والعالقة مع المديرين في وزارة التجارة والصناعة؟ (9

 بشرية في تحقيق أهدافها في ظل جائحة كورونا؟ما مستوى توافر أبعاد كفاءة إدارة الموارد ال (3

 أهااف الا اسة: 

على ماى تأثة  أزمة جدئاة اكو اند على اكفدءة إيا ة الموا ي البر مة حدلقطدع اللدم على تاقةق  للا اسة: التل فالهاف اللدم 

 أهاافهد؟ 

 امتف ع مشه األهااف التدلةة: 

 سالمة للموظفين. تحديد مدى تأثير جائحة كورونا على الصحة وال (0

 الكشف عن تأثير جائحة كورونا على العالقة بين المديرين والموظفين.  (9

 التعرف على كفاءة إدارة الموارد البشرية في استيعاب األزمة.  (3

 التعرف على مدى كفاءة إدارة الموارد البشرية في توفير الحاجات اإلدارية أثناء أزمة كورونا.  (4

 لموارد البشرية في التعامل النفسي االجتماعي مع الموظفين أثناء أزمة كورونا. الكشف عن مدى كفاءة إدارة ا (3

 أهمةة الا اسة: 

ارد جائحة كورونا على كفاءة إدارة المو تأثيرمدى تتمثل أهمية الدراسة في أهمية الموضوع الذي تتناوله، حيث تبحث الدراسة في 

ذلك على حالة وزارة التجارة والصناعة القطرية، وتكمن أهمية الدراسة في البشرية بالقطاع العام في تحقيق أهدافها، وتطبيق 

 الجوانب العلمية والتطبيقية التالية: 
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تكمن األهمية العلمية في الدراسة إلى إضافة معرفة جديدة للدراسات التي جاءت في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة  .0

 . لدراسة تأثير جائحة كورونا على اإلدارات المختلفة

كما يمكن للدراسة أن تقدم إطاراً نظرياً يعزز من واقعية البحث العلمي في التعامل مع األزمات الطارئة مثل جائحة  .9

 كورونا، وإثراء المكتبة البحثية في المجتمع العلمي في قطر بالدراسات التطبيقية التي يمكن االستفادة منها. 

حكومية لبعض التوصيات التي تساعدها في التعامل مع جائحة كورونا، وتكمن األهمية التطبيقية في حاجة اإلدارات ال .3

 وقياس مدى الكفاءة في التعامل مع المستجدات التي تؤثر على كفاءتها في تحقيق أهدافها. 

من خالل تطبيق أداة  –وللدراسة أهمية على مستوى صانع القرار في وزارة التجارة والصناعة في قطر، حيث يمكنها  .4

أن تكشف عن مستوى الرضا لدى الموظفين عن كفاءة إدارة الموارد البشرية  -على وزارة الصناعة والتجارةالدراسة 

 في التعامل مع جائحة كورونا، وفتح المجال أمام تعزيز اإليجابيات، وعالج السلبيات؛ لتجاوز أزمة جائحة كورونا. 

 مشهجةة الا اسة: 

 لي؛ عن طريق تحليل الدراسات الوصفية التحليلية السابقة، واالستفادة منها فيما يتعلقتستند الدراسة على المنهج الوصفي التحلي

بموضوع البحث؛ باإلضافة الى االستعانة باستبيان موجه لموظفي إدارة الموارد البشرية "وزارة التجارة والصناعة القطرية" 

نحنا المنهج الوصفي التحليلي القدرة على الدمج بين الدراسة ويملتدعيم الدراسة، وربطها بواقع وظائف إدارة الموارد البشرية، 

البحث في الوثائق والدراسات السابقة، والبحث في العالقات واألسباب، وهو الكمية )أداة االستبيان(، والدراسة الكيفية من خالل 

يعتبر و مدى صحة الفرضيات من عدمه،ما يساعدنا في الوصول إلى نتائج أقرب للدقة، واإلجابة على تساؤالت الدراسة، واثبات 

المنهج الوصفي التحليلي أحد المناهج األكثر انتشاراً في العلوم االجتماعية واإلنسانية بشكل عام، كما أنه له أهمية خاصة في 

 العلوم اإلدارية كجزء من المنهجيات التي تناسب الدراسات ذات المدى الزمني المحدد. 

 مجتمع اعةشة الا اسة: 

 بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والتي هي محور الدراسة الحالية. مل مجتمع الدراسة إدارة الموارد البشرية يش -

وزارة التجارة والصناعة القطرية من الذكور واإلناث، ومن كافة األعمار  يموظف من 031 والعينة المستهدفة تشمل -

ينة إدارات دون غيرها الرتباط إدارة الموارد البشرية بكافة اإلدارات والمناصب القيادية والغير قيادية، وال يشترط في الع

الخاصة بوزارة التجارة والصناعة، ويتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، لضمان تمثيل العينة لمجتمع 

 الدراسة. 

 حااي الا اسة: 

م، وهي الفترة التي تشمل الدراسة منذ 9190ل أبري 01يناير وحتى  02تستمر الدراسة من تاريخ  الاااي الزمشةة: .0

 بدايتها وحتى جمع البيانات من العينة وتحليلها. 

 تقتصر الدراسة جغرافياً على الحدود الجغرافية لدولة قطر.  الاااي المكدنةة: .9

العام  لقطاعيقتصر الموضوع على تأثير أزمة جائحة كورونا على كفاءة إدارة الموارد البشرية باالاااي الموضوعةة:  .3

 في تحقيق أهدافها. 
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 الفصل الثدن : اصإطد  الشظ ي للا اسة 

 المباث األال: التل مف حجدئاة اكو اند اتأثة اتهد 

 التل مف حشرأة اانترد  جدئاة اكو اند: 

قد بدأ هذا إلى مرحلة الجائحة، وكان  02-تسمية انتشار وباء كوفيد 9191مارس  00كانت منظومة الصحة العالمية قد أعلنت في 

، وينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية، والتي تشمل أيًضا 9102الفيروس الجديد من مدينة ووهان في الصين في ديسمبر من عام 

-COVID متالزمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة )سارس( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية، ويعاني األفراد المصابون بـ

د تكون خفيفة، ولكن يمكن أن تحدث حاالت أكثر خطورة، مما يستلزم دخول المستشفى، والعناية عموًما من أعراض ق 19

 (. 4، ص9190)المجالي،  المركزة لمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة

ة فوآالف الوفيات، ال سيما بين الفئات الضعي COVID-19 وعلى الصعيد العالمي كان هناك مئات اآلالف من حاالت اإلصابة ب

مثل كبار السن، وتعد قدرة المستشفيات والنظام الصحي مصدر قلق كبير في إدارة تفشي المرض بسبب القيود المفروضة على 

وأدى القلق بشأن  أسرة المستشفيات، ومعدات الحماية الشخصية، وأجهزة التهوية، وموارد القوى العاملة، وقدرات االختبار،

إلى قيام الحكومات والمجتمعات بتنفيذ تدابير تباعد اجتماعية جذرية تتراوح من الحجر المنزلي  االنتشار المجتمعي لجائحة كورونا

، وهو أظهر حالة من إلى إغالق الشركات المحلية، وإلغاء الحفالت واألحداث الرياضية الكبرى، وإغالق المدارس والجامعات

 . (.3، ص9190ط الحياة )المجالي، القلق والتوتر العام، والتأثير على الممارسات الطبيعية لنم

غير مسبوقة، وبالرغم من خطورة التأثير الصحي، إال أن  وتحديات الصحة العامة التي تواجه المجتمعات في ظل الجائحة

دخول وباء كورونا مرحلة الجائحة يعبر عن الحالة التي وصلت إليها المجتمعات كان التأثيرات األخرى كانت ال تقل أهمية، و

كومات في التعامل مع الجائحة، فزيادة أعداد المصابين، واالنتشار الواسع للوباء كان له تأثيرات متعددة، إال أن المواجهة والح

المؤسسية له فرضت اعتماد خطاب مؤسسي قائم على التوجيه من أجل توضيح حجم الوباء، والخسائر المترتبة عليه، واإلجراءات 

ر عمليات االتصال بين السياسيين، والعسكريين، وداخل مؤسسات العمل، فالتدابير االستثنائية المتبعة، وانتشر هذا الخطاب عب

طالت كافة المؤسسات، وتحقيق المشاركة الجماعية يزيد من فرص التغلب على هذه اآلثار، وكان قد ترتب على هذه الجائحة منذ 

معات، واتجاه المؤسسات الحكومية والخاصة لتقليل عدد الموظفين البداية حظر شامل في العديد من الدول، وإغالق المدارس والجا

وحدث إغالق لمناطق كاملة، وإجراء حظر للطيران، ، العاملين في مقرات الشركات والمؤسسات، واالتجاه إلى العمل عن بعد

 (. 933، ص9190)بن شبيبة،  وتوقفت عجلة اإلنتاج في بعض المؤسسات

 األعمدل:  تأثة  جدئاة اكو اند على قطدع

تسبب جائحة كورونا في التأثير على العمل في المؤسسات من خالل العديد من الجوانب، فالجانب األول: يتمثل في الصحة العامة 

التي تأثرت لدى الموظفين والعاملين في ظل االنتشار الواسع لإلصابات، وشعور الموظفين بالخوف على صحتهم وسالمتهم مما 

لبداية، وعزز من المخاوف التي يعيشها الموظفين قدر الشائعات والقلق النفسي في بداية األزمة، ولم يكن شكل صدمة كبيرة في ا

الجانب الصحي هو العامل األكثر تأثيراً، بل إن األمان الوظيفي، والشعور بالتهديد في ظل الخسائر التي لحقت بالشركات 

تخفيض أعداد الموظفين، ومنح اجازات بدون راتب للبعض، فزاد  والمؤسسات، وتعطيل العمل، واتجاه بعض المؤسسات إلى

 . (.022، ص9191)سدزاوي،  عدد العاطلين، وهو ما زاد من التأثيرات السلبية للجائحة على مستوى األفراد والمؤسسات
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جربة التعرض بشكل مباشر، فتوكان تأثير الجائحة قد تجاوز التأثيرات المادية إلى العوامل النفسية التي أصابت الموظفين وأسرهم 

للمرض، أو مشاهدة ومعايشة اإلجراءات القاسية المتمثلة في حظر التجول، واإلغالق العام، ومتابعة أعداد الموتى واإلصابات 

وحدة ج تشير الدالئل إلى أن الناجين من عالحيث يمثل تهديداً نفسياً كبيراً، كما أن المصابين المتعافين قد مروا بتجربة قاسية، 

ة وسوء نوعية الحيا ،واالكتئاب واضطراب النوم ،العناية المركزة معرضون لخطر مرتفع لإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة

خاصة وقد يعاني أفراد األسرة من الضيق أو الخوف أو القلق بشأن دخول أحد أفراد أسرته إلى المستشفى، ، ووالضعف اإلدراكي

  (.34، ص9191)يوسف،  ى الزيارةعندما تقيد تدابير مكافحة العدو

تخلق و ،وانخفاض الروح المعنوية واإلجهاد الوظيفي ،انخفاض الرضا الوظيفيكما أنها تؤثر على الحالة الوظيفية، وتؤدي إلى 

مخاطر على الصحة العقلية لكل من المرضى  ، وهو ما قد يؤدي إلىالوباء للدخول في أحداثالجوانب المؤلمة والمرهقة 

 يجب أن تتوقع األنظمة الصحية احتياجات الصحة العقلية للمرضى والموظفين واألسر وأن تعد موارد داعمة ؛ لذلكفينوالموظ

لهم، فاالهتمام بمستويات الرعاية المقدمة للموظفين وأسرهم تمثل أهمية في ظل الصعوبات التي تواجههم على المستويات 

ل االبتعاد فالتأثيرات ممتدة في ظتتأثر بالجائحة تعبر عن وجود مشكالت داخل العمل، المختلفة، كما أن الحاجات الوظيفية التي قد 

عن بيئة العمل الطبيعية، ووجود مخاوف وإجراءات مستمرة، وظهور حاجات نفسية واجتماعية جديدة، وهو ما يشير إلى 

 (. 34، ص9191)يوسف، الصعوبات التي ظهرت في بيئة العمل 

ثيرات جائحة كورونا لم تكن صحية فقط، وإنما انعكست على كافة جوانب الحياة، وتداخلت فيها العوامل ويمكن استنتاج أن تأ

االقتصادية والنفسية واالجتماعية والصحية، ومن الصعوبة عزل عوامل التأثير عن بعضها، وهو ما يزيد من أهمية دراسة 

لفة لبيئة العمل يزيد أهمية البحث في األدوار التي يمكن أن تقوم بها جوانبها، والتأثير على الحالة الوظيفية، والمستويات المخت

  إدارة الموارد البشرية للتعامل مع التأثيرات المختلفة على الموظفين. 

 التل مف حإيا ة الموا ي البر مة: المفهوم االشرأة االتطو : المباث الثدن 

 :مفهوم ايا ة الموا ي البر مة

سية في المؤسسات، وتقوم على عملية التوظيف، وإدارة الموظفين، ويتم تعريفها بأنها العملية التي تقوم تمثل أحد الوظائف الرئي

سسة هو ما تصل المؤبها المؤسسات إلدارة األفراد، وتحقيق أهدافها، وأنها وسيلة للتعامل مع الموارد البشرية بفاعلية وكفاءة، و

 .(04، ص9108 الزبيدي،من خاللها إلى تحقيق األهداف )

مجموعة السياسات واألنشطة المتكاملة والمتداخلة، والتي يشترك في تصميمها وتنفيذها المديرون، وقادة كما يتم تعريفها بأنها 

 (. 099، ص9190فرق العمل، ومختصي الموارد البشرية، حيث يقوم كل منهم بدوره الفعال في نجاح هذه السياسات )سيد، 

رية في المؤسسات على تحقيق بعض األهداف الرئيسية التي تساهم في تحقيق مكتسبات للمنظمات في وتعمل إدارة الموارد البش

العصر الحديث في ظل تعقد عالقات العمل وتطورها، ووجود آليات جديدة تساهم في تعزيز مكانة الموارد البشرية كإدارة ربما 

رة الموارد البشرية هو دعم العمل في المؤسسات، وتنظيمه، وتطويره فالهدف العام إلدايكون من المستحيل استمرار العمل بدونها، 

وتحسينه، والمساهمة في تحقيق أقصى ربح في المنظمات الربحية، والمساهمة في استمرار واستقرار المؤسسات الغير ربحية، 

 (. 93، ص9100 وحتى تحقق هذا الهدف الرئيسي، فإنها تقوم ببعض الوظائف الحيوية في المؤسسات وهي: )بشير،
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 تعمل إدارة الموارد البشرية على التأكد من مدى كفاءة ومهارة الموظفين للمساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة. التوظةف:  .أ

حيث تهتم إدارات الموارد البشرية بمستوى السالمة والصحة، ومراقبة ومتابعة مدى تطبيق أساليب  الصاة االسالمة: .ب

وذلك لضمان استمرار بيئة العمل، وضمان خلوها مما يؤثر على صحة الموظفين،  السالمة المهنية، والحفاظ على

 العمل، والحفاظ على الموظفين. 

فهي اإلدارة المسئولة عن األجور، وذلك لما له أهمية في رفع مستوى وكفاءة الموظفين، وتحفيزهم  ال ااتب االاوافز: .ت

األداء الفعلي للموظف، وإدارة الموارد البشرية تقدم مكافآت  على العمل، فهناك عالقة طردية بين الراتب ومستويات

 تحفيزية عندما تتحقق األهداف. 

فهي اإلدارة التي تعمل على ضمان توفير فرص التدريب المناسبة للعمل، وتساعد الموظفين على  التا مب االتطوم : . 

نت، ة، حيث بدأت تتم من خالل شبكة االنترالتطوير والتحسين، وتتطور وسائل التدريب مع تطور التكنولوجيا الحديث

 ووسائل االتصال الحديثة، والتي ال تتطلب الحضور إلى قاعة الشرح للحصول على التدريب. 

فمن مهامها التأكد من سير العمل وفق القانون واللوائح، فهي تعمل عل تقييم الموظفين، وتوضيح  االمتثدل لقدنون اللمل: .ج

 ن الجدد، والتعريف باللوائح. المجهول التنظيمي للموظفي

فلديها مسئولية حفظ كل ما يخص الشركة من سجالت يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة مثل سجالت  حفظ السجالت: .ح

 الرواتب واإليرادات وغيرها. 

 م احل نرأة اتطو  إيا ة الموا ي البر مة: 

رية الحديثة ليست وليدة هذا العصر، وإنما كانت قد مرت بالعديد تعتبر عملية إدارة األفراد التي هي أساس عمل إدارة الموارد البش

من المراحل المتداخلة، حيث كانت البداية مع الثورة الصناعية األولى، فالتطورات التي صاحبت انتقال المجتمعات األوروبية إلى 

ت البداية بمرحلة التكوين، والتي مثل المدنية والصناعة ساهمت في بروز أهمية خاصة لمن يرى شؤون العمال والموظفين، فكانت

البداية األولى إلدارة الموارد البشرية في ظل تعقد عالقات العمل بعد الثورة الصناعية األولى، ثم مرحلة النمو، والتي شهدت 

ي إعادة ضبط فشكالً واضحاً يقترب من الشكل الحالي للموارد البشرية، ثم مرحلة النضج، والتي تم خاللها توظيف العمل الحديث 

عها، المؤسسات المختلفة بكافة أنواوبرمجة إدارة الموارد البشرية، ورفع مستويات الكفاءة في عملها حتى أصبحت ركناً مهماً في 

 (. 093، ص9190وتخصصاتها، فهي من اإلدارات المحورية التي ال غنى عنها )سيد، 

تبط في عقد التسعينات من القرن الماضي بالتنمية البشرية، وظهرت وكان مفهوم الموارد البشرية قد تطور عبر الزمن، حيث ار

مفاهيم أخرى مثل رأس المال البشري، وإدارة تنمية العنصر البشري، وهو ما ساهم في وضع الناس كأولوية للتنمية في مؤسسات 

العنصر م العلمي للموارد البشرية يرتبط بالعمل المختلفة، فهذه اإلدارة تعتبر الموظفين هم الثروة التي تملكها المؤسسة، فالمفهو

البشري الذي يمثل الطاقة التي تتولى مهمة تحويل الموارد الطبيعية في شكلها الخام، إال منتجات نافعة، وذلك في ظل نظام 

 داجتماعي حضاري واجتماعي، فالعنصر البشري هو الذي يؤثر في عنصر العمل الذي تفاعل مع عناصر اإلنتاج مثل الموار

 (. 402، ص9191الطبيعية ورأي المال، وهو ما يساعد في تحقيق األهداف الخاصة بمؤسسات اإلنتاج )حمد، 

وكان من دوافع االهتمام بتطوير إدارة الموارد البشرية في العصر الحديث هو سعي المؤسسات إلى جودة األداء، فالمنظمات 

 بها، فأصبح تنمية الموارد البشرية  جزء أساسي من تكوينها،الحالية وحدت العديد من التعقيدات في الوسط المحيط 
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فتوجب على المدير الذي يتولى إدارة مؤسسة معينة أن يعمل على تطوير وتنمية قدرات الموظفين المشاركين في العمل، وتدريبهم  

ن حل متطورة من اإلبداع، فتمكيعلى حل المشكالت، والعمل وفق روح الفريق، وااللتزام باللوائح والقوانين، والوصول إلى مرا

الموظف أصبح أولوية لالستفادة من قدراته، ورفع مستوى الكفاءة واالبداع واالبتكار، فالموظف التقليدي لم يعد له مكان وفق 

، 9191آليات سوق العمل الحديثة، وهو ما يعني أن إدارة الموارد البشرية أصبحت تعمل وفق منطلقات جديدة )الهاشمي، 

 . (034ص

 المباث الثدلث: تأثة  جدئاة اكو اند على اكفدءة إيا ة الموا ي البر مة ف  تاقةق أهاافهد

 استةلدب إيا ات الموا ي البر مة لجدئاة اكو اند: 

تشكل جائحة كورونا بُعداً فاصالً وحيوياً في تاريخ إدارة الموارد البشرية؛ لما تسببت فيه من أثر على جميع نواحي الحياة، 

( ذات تأثيٍر كبير على سوق العمل، 9118-9112االقتصادية واالجتماعية؛ فكما كانت األزمة االقتصادية العالمية ) وباألخص

حيث أظهرت جائحة كورونا تحديات  كذلك فمن الممكن أن يكون لجائحة كورونا العديد من التأثيرات على المؤسسات المختلفة،

بشرية في العصر الحديث، وهناك انهيار لبعض المؤسسات، كما أن الجائحة  تكاد تسحق كبيرة لم يعهدها خبراء إدارات الموارد ال

باالقتصاد، ووضعت الجميع أمام تحديات جوهرية، لينقسم الزمن من بعد ذلك الي "ما قبل وما بعد كورونا، وجائحة كورونا لفتت 

حديات حقيقية، وخاصة في طريقة التصدي لهذا األنظار نحو جميع قطاعات العمل، ووضعت جميع الدول والمؤسسات أمام ت

الوباء، واالستمرارية في تقديم الخدمات، وعدم التقصير في الحفاظ على صحة وسالمة العاملين، وحمايتهم من أي خطر، وهي 

أل السجالت مال تؤثر فقط على الحالة االقتصادية، والسجالت النقدية، ولكنها تؤثر على المورد البشري الذي يبنى االقتصاد وي

 (. Peasley.2020.P60النقدية )

وفي ظل هذه األزمة هناك حكومات ومؤسسات منذ اليوم األول لجأت الي اإلغالق الكامل، وبعضها لجأ إلي فرض حظر تجوال، 

أن  ، حيثومنها من استمر دون أن يأبه بما يحدث حوله، وبدأ بروز الفوارق بين إدارة الموارد البشرية في المنظمات المختلفة

المنظمات التي اهتمت بإدارة الموارد البشرية، وعملت على تطويرها منذ نشأتها، فهي التي سوف تواصل عملها بخطط مدروسة 

وتحافظ على اإلنتاجية، وعلى صحة وسالمة وأمان موظفيها، كما فرضت جائحة كورونا ضرورة التدخل من إدارات الموارد 

شاركة في دعم القطاع البشري، وذلك ألن  اآلثار متشابهة، حيث تشمل فقدان للمورد البشري البشرية على مستوى العالم، والم

نتيجة نسب اإلصابة والوفيات المرتفعة نسبياً، وتعطل خطط اإلنتاج، وتهديد بقاء العديد من المؤسسات، وفقدان فرص العمل، 

 (.0، ص9191مليون لوظائفهم )العبسة،  93حيث تشير احصائيات منظمة العمل الدولية إلى فقدان ما يصل إلى 

 أهااف اإج اءات إيا ات الموا ي البر مة ف  ظل جدئاة اكو اند: 

استهدفت إدارات الموارد البشرية كأولوية لها المحافظة على األرواح وتنفيذ خطة وقاية تحمى المنظمة، واالهتمام بنفسية العاملين 

ضع خطة العمل الطارئة في ظل مستجدات األزمة، بحيث يساعد على استمرار وتحفيزهم، ومشاركتهم في اتخاذ القرار، وو

العمل واإلنتاج، وفي نفس الوقت يضمن سالمة الموظفين، كما تستهدف طريقة تعامل إدارات الموارد البشرية التعامل والتفكير 

 م الخسائر المستمرة، إال أن التفكير اإليجابيبشكل إيجابي بالرغم من خطورة األزمة، ومدى القساوة في زيادة أعداد الوفيات، وحج

 .مؤشر على إدراك اإلدارات المختلفة لمدى خطورة األزمة
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ومع االختالفات الشاسعة في السياسة والثقافة وطرق التعامل في العالم كله؛ إال ان طرق إدارات الموارد البشرية لمواجهة الجائحة 

 ( هذه اإلجراءات في النقاط التالية: Peasley.2020لدراسة )كانت نوعاً ما تشبه بعضها البعض، وحددت ا

أسست المؤسسات لفكرة العمل عن بُعد، ووفرت قنوات االتصال لكي تبقى على اتصال مع المورد البشري؛ لمتابعة  .0

 .خطة سير العمل واشراكه في مستجدات األمور

ظفين ذوي االمتيازات الخاصة؛ لترشيد النفقات خفضت بعض الشركات الكبرى رواتب مدراء اإلدارة في الشركة والمو .9

 في ظل تأثر المبيعات. 

اتاحت بعض الشركات الكبرى إمكانية الحصول على القروض، وحددت الحد األقصى لمبلغ االقتراض، وتيسير طرق  .3

 الحصول عليه، والمرونة في السداد تماشياً مع متطلبات األزمة.  

 فين للدوام الجزئي، وقللت ساعات العمل مع محاوالت لتعويضهم. حولت العديد من المؤسسات بعض الموظ .4

 .في حالة االضطرار للتخلي عن بعض الموظفين يتم التعويض بمبالغ مالية لنهاية خدمتهم .3

 .تعزيز ثقافة النظافة والتدابير الصحية للعاملين، وقامت العديد من المؤسسات بتحديث اإلجراءات الوقائية .0

لالزمة في مكان العمل، وذلك للحد من تفشي الوباء، كالحفاظ على التباعد في منطقة العمل، والحرص اتباع االحتياطات ا .2

 .على النظافة، والتعقيم المستمر، وزعت المؤسسات جداول األعمال، بحيث ال يكون هناك تكدس للموظفين في المساحات

على دعم الموظف بفكرة التأمين الصحي لالطمئنان اجتماعات العمل الكترونياً باستخدام تقنيات الويب، والحرص عقد  .8

 على حالتهم الصحية. 

دعم ومتابعة الحالة الصحية للموظفين، وقياس درجة حرارتهم يومياً، وتوفير طبيب أو ممرض في المؤسسة، وعدم  .2

 .ونائحة كورالتشدد في إجازات الموظفين المرضية، وتوفير الدعم النفسي المهني للتعامل مع القلق الناتج عن جا

بالرغم من الصعوبات التي واجهت إدارات الموارد البشرية، إال أن المؤشرات التي توصلت إليها العديد من الدراسات الميدانية و

التي تم تطبيقها على المؤسسات المختلفة، قد توصلت إلى أن هناك مستوى مرتفع من تحميل المسئولية، وأنها عملت على اتخاذ 

عة، والمشاركة في تحسين بيئة العمل، إال أن الوضع الحالي يفرض االستعداد المستقبلي لمواجهة مثل هذه الجائحة، القرارات السري

فهناك تأثيرات أخرى يمكننا رؤيتها وستؤثر على المنظمات في المستقبل. عندما يحدث مرة أخرى، فعندما يظهر نوع من 

أن تكون المنظمات مستعدة لالستجابة بسرعة وإعداد خطط عملها وفقًا  الفيروسات الجديدة أو موجة جديدة من العدوى يجب

لـلمتطلبات الحديثة، وفعالية إدارة الموارد البشرية، وتطوير فرق العمل هي العامل المحدد لنجاح المؤسسة في مواجهة األزمات، 

ين والمديرون بحاجة إلى فهم وجهات نظر الموظف حتى تكون قادرة على اإلدارة الفعالة، والتكيف مع األساليب المناسبة للموظفين،

 (Vnoučková. 2020.P:18ومشاركتهم في اتخاذ القرار؛ لتجاوز اآلثار المترتبة على مثل هذه األزمات )

 م اجلة األيحةدت: 

 أثر (9109تناولت بعض الدراسات موضوعات متشابهة في بعض الجوانب مع متغيرات الدراسة حيث أشارت )أبو الروس، 

التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة على إدارة األزمات وناقشت أهمية تنمية وظائف الموارد البشرية 

على الجانب الخاص بالتخطيط لألزمات، والمقدرة على تكوين فريق ذو كفاءة عالية لمواجهة األزمات، وهو ما اتفقت معها دراسة 

 رؤية شاملة عن إدارة األزمات، وتأثيرها على أداء العاملين في المؤسسات، ( والتي قدمت9104)المقاطي، 
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وهدفت إلى تتبع تاريخ األزمات التي واجهت المؤسسات في السابق، وتأثيرها على  أدوار ووظائف إدارة الموارد البشرية،  

درة على إدارة األزمات التي قد تتعرض لها ومدى تأثير  التكنولوجيا الحديثة، كما أن تنمية رأس المال البشري له عالقة بالق

(، وناقشت مفاهيم اإلدارة الموارد ورأس المال البشري، والتي ظهرت في 9100المؤسسات، وهو ما بحثته دراسة )عبدالحليم، 

دات مجال اإلدارة حديثًا، ووجدت أن رأس المال هو المحرك األساسي للنمو خالل المنظمات الخاصة باألعمال، وهناك تهدي

( مفاهيم إدارة األزمات، وعملت على تحديد مستوى التهديد 9191تواجه إدارة الموارد البشرية، وحددت دراسة )عبدالرحيم، 

الموجه للموارد البشرية وأهداف المؤسسات في ظل األزمات التي تواجهها، ووسائل اتخاذ القرارات فيها، وحددت االستراتيجيات 

 ر التنظيمي الشائع، ووسائل تأهيل الموظفين. المتبعة التي تخرج عن اإلطا

( بناء القدرات المؤسسية 9191كما أظهرت بعض األدبيات قدرات المنظمات في التعامل مع األزمات، حيث بحثت دراسة )حسن، 

ي مع وازكمتغير في التخطيط إلدارة األزمات والكوارث، وتتلخص هذه الدراسة في تطوير وظائف إدارة الموارد البشرية بالت

إدارة األزمات، ويعود هذا إلى األحداث الطارئة التي نمر بها، والتي قد تتفاقم بشكل سريع، كما أنها تهدد مسيرة المؤسسات، 

أكثر تحديداً مدى تأثير جائحة كورونا  ) Dirani) .2020وجاءت دراسة وتجعلها غير قادرة على االستمرار أو تحقيق األهداف، 

-COVIDدة للتنمية البشرية، واستهدفت الدراسة التحقيق من أدوار القادة والمنظمات المحلية والعالمية تجاه على األدوار الجدي

بشكل خاص، بينما  COVID-19، والنظر في األدوار الجديدة لتنمية الموارد البشرية بناًء على تداعيات األوبئة بشكل عام، و19

اسة قطاع السياسة والضيافة، ومدى تأثره بجائحة كورونا، وطورت شركات (  جاءت أكثر تحديداً بدر9190، )Ngocدراسة 

،  مع التأكيد على دور الموارد Covid-19السياحة والضيافة في فيتنام مرونتها التنظيمية للنجاة من الموجة األولى من أزمات 

 البشرية في تخطي هذه األزمة. 

ئجها إلى ضرورة تنمية الموارد البشرية، وتطوير وظائفها لالستعداد لمواجهة ( قد أشارت في نتا9100وكانت دراسة )عبد الحليم، 

األزمات؛ بسبب ضعف استراتيجيات الطوارئ واألزمات داخل المؤسسات بشكل عام، والعمل على تبني ثقافة اإلدارة البشرية 

قرارات، واتفقت معها دراسة )المقاطي، للتطوير والتنمية، واالهتمام بتزويدهم بعدد من الصالحيات والمشاركة في اتخاذ ال

( ولكنها ركزت بشكل أكبر على ضرورة االهتمام بفريق العمل الخاص بالمؤسسة، وتزويده بالخبراء والمتخصصين، 9104

وضرورة مشاركة العناصر البشرية في الهيكل اإلداري للتعامل مع األزمة بشكل فعال، واحتواء األزمة من قبل وظائف الموارد 

اهتمت بدراسة تأثير جائحة كورنا،  Dirani (2020 شرية، والتنسيق بينهم لمواجهتها والحد من النتائج السلبية، ولكن دراسة )الب

وتوصلت إلى أن الدور االستراتيجي الذي يمكن لتنمية الموارد البشرية أن تلعبه لمساعدة، وتطوير القادة خالل هذه الجائحة من 

قوية وموثوقة، وتوسيع شبكتهم المهنية، وتشجيع االبتكار، وضمان التعلم المستمر للموظف، وتسهيل خالل توفير بيانات أرضية 

( والتي أظهرت نتائجها وجود 9191االجتماعات المنتظمة، وإنشاء منصة لالحتفال بالموظفين، واتفقت معها دراسة )حسن، 

اخل المؤسسات بشكل عام إلدارة الموارد البشرية، وبين عالقة بين بناء القدرات، وتطوير المهارات الخاصة بالعاملين د

 استراتيجيات مواجهة األزمات، والتي تتمثل في عدة نقاط من أهمها: التحذير واالستعداد والوقاية والمواجهة والتعافي والتعلم.

( إلى أن التداعيات 9190ي، وفي جانب دراسة أثر جائحة كورونا على األنظمة اإلدارية وعمل المؤسسات، أشارت دراسة )المجال

السياسية واالقتصادية طالت كافة األنظمة اإلدارية والسياسية، وأنها انعكست على جوانب األمان واالستقرار لدى الموظفين، وهو 

 ما دفع صناع القرار إلى اتخاذ إجراءات للحد من التأثيرات السلبية على واقع بيئة العمل، 
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( والتي توصلت إلى أن الجوانب التعاقدية أثرت على واقع العملي الوظيفي في المؤسسات 9190ة، وهو ما عالجته دراسة )بن شبيب

العامة والخاصة، وأن زيادة البطالة أثر على حالة االستقرار الوظيفي التي باتت مسألة غير مضمونة، وهو ما يلقي آثاراً كبيرة 

تغيرات الخارجية في ظل الجائحة، وحتى يتم عالج مثل هذه األزمات على المناخ الوظيفي، وانخفاض الرضا الوظيفي نتيجة الم

على أن الممارسات التي قامت بها إدارات الموارد البشرية ساهمت في   (Ngoc, .0201التي تمر بها بيئة العمل أكدت دراسة )

 تي كانت لها أبعاد محلية وعالمية، كماالحفاظ على  القوى العاملة في السياحة، وعززت المرونة التنظيمية في مواجهة الجائحة ال

أكدت الدراسة على ضرورة تحديد األولويات، والتركيز عليها؛ لتعزيز مرونة الموظف والمؤسسة في كل مرحلة من مراحل 

األزمة، وتطوير  إدارة الموارد البشرية لتحقيق مرونة أكبر في المنظمة، وتوفير إرشادات عملية للشركات لتطوير خطط عمل 

( بضرورة دراسة العوامل المؤثرة على 9100االستجابة لألزمات الحالية أو المستقبلية، واتفقت معها دراسة )عبدالحليم، و

العاملين والموظفين في محاولة لتطوير وظائف الموارد البشرية؛ لتحقيق درجة كبيرة من االستعداد لألزمات، والقدرات المهارية 

 لهم. 

(، والتي توصلت إلى 9191رضت واقعاً جديداً في بيئة العمل، وهو ما توصلت إليه دراسة )يوسف، وكانت جائحة كورونا قد ف

هو ما وأن الواقع الجديد يمنح إدارة الموارد البشرية أدوراً أكثر تعقيداً في ظل وجود متغيرات وتشابكات أثرت على واقع العمل، 

، واستخدام جوانب التأثير اإليجابية على الموظفين، وكانت دراسة يمكن تجاوزها بالتواصل المستمر، وبناء مناخ تكاملي

( قد توصلت إلى نتائج مشابهة فيما يتعلق بإدارة األزمات التي تواجه المؤسسات، وأشارت إلى أن المنظمات 9104)المقاطي، 

فعال لتمكين العاملين بشكل صحيح البد أن تملك استراتيجيات فعالة لمواجهة األزمات، والحد من خطورتها من خالل وجود نظام 

داخل الهياكل التنظيمية، والسماح لهم بصالحيات أكبر لضمان مشاركتهم داخل استراتيجيات المواجهة، ووضعت، بينما دراسة 

( وضعت إطاراً آخر تمثل في توفير برامج خاصة بتدريب العاملين لدى المؤسسات لتزويدهم بمهارات 9109)أبو الروس، 

إلبداعي، واتخاذ القرارات مما يرفع من مستوى فاعلية إدارة الموارد البشرية، وتطوير وظائفها بشكل كبير، والتعامل التفكير ا

 مع األزمات، والعمل على نشر غرف مزودة بالتقنيات الحديثة لسهولة التواصل وطرح األفكار والحد من األزمة وأضرارها.

 التلقةب على األيحةدت: 

ت ركزت على جانبين: األول يتمثل في إدارة الموارد البشرية للمشكالت التي تتعرض لها المؤسسة وقت نالحظ أن األدبيا

الطوارئ واألزمات، والثاني: يتمثل في تأثير الجائحة على بيئة العمل والمناخ داخل المؤسسات، ولكن هناك إشكالية في األدبيات 

تعديل وعالج المشكالت التي تتعرض لها المؤسسات، حيث ركزت على  تتمثل في التناول العام لدور الموارد البشرية في

المشاركة في اتخاذ القرارات، والقيادات التي تعمل على تحقيق الكفاءة للموظفين، ولكنها أغفلت عدة جوانب من أهمها تحديد 

ة بحثية بها إدارة الموارد البشرية، وهو ثغرمستويات التأثير على الموظفين وبيئة العمل، أي أنها تناولت األفكار العامة التي تهتم 

يمكن لهذه الدراسة معالجتها من خالل تحديد وظائف إدارة الموارد البشرية ومدى تأثير جائحة كورونا عليها، وهو ما يمكن أن 

يميز الدراسة الحالية أنها تركز  نصل من خالله إلى مدى كفاءة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها في ظل جائحة كورونا، وما

بشكل أكبر على الموظفين وسالمتهم ومستويات التدريب والتوظيف، والعالقة بين المديرين والموظفين، وهي جوانب هامة في 

 ظل جائحة كورونا التي يمكن من خاللها التعرف على كافة المؤثرات الداخلية والخارجية. 
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 تهد الفصل الثدلث: ع ض الشتدئج امشدقر

 أياة الا اسة: 

متغيرات شخصية ووظيفية، ومحورين: المحور األول: تأثير جائحة كورونا  خمستتكون أداة الدراسة من البيانات األولية وتشمل 

عبارة،  09على الصحة والسالمة، والعالقة بين المديرين والموظفين، والتأثير على التدريب والتطوير والتوظيف، ويضم 

عبارة، واالستبيان مغلق وفق  04ءة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها في ظل جائحة كورونا، ويشمل : كفاوالمحور الثاني

 غير موافق بشدة( –غير موافق  -محايد –موافق  -مقياس ليكارت الخماسي حيث اإلجابات )موافق بشدة

 الصاق االثبدت: 

ولية منه على األستاذ المشرف، وتعديل العبارات وفقاً للتحكيم في تم تحكيم االستبيان من خالل عرض النسخة األ :األياةداق 

النسخة النهائية قبل التعميم على موظفي وزارة الصناعة والتجارة، وذلك للتأكد من صدق االستبيان وأنه جاء لقياس ما وضع من 

 أجله. 

طالعية ، حيث تم تطبيق االستبيان على عينة استونباخمعامل ألفا كروتم االعتماد في التأكد من ثبات االستبيان على  :األياةثبدت 

 ( 1.832مفردة بحثية، وجاء معامل ألفا كرونباخ ) 91بلغت 

 اك انبدخ( موضح ملدمل ألفد 1جاال  قم )

Reliability Statistics 

 

(، وهي نسبة 1.832امل ثبات أداة الدراسة، وتشير النسبة إلى أنها )( قيمة معامل ألفا كرونباخ، وهو مع0يوضح الجدول رقم )  

وهو ما يعني أن األداة تتمتع بالثبات، أي أنه عند تطبيقها على عينة مشابهة، وفي بيئة تماثل بيئة العينة الحالية  1.01تزيد عن 

 ور وعبارات االستبيان. فإنها سوف تظهر نفس النتائج الحالية، وهو ما يؤكد على التناسق الداخلي لمحا

 خصدئص اللةشة: :أاالا 

 ( موضح توزمع اللةشة افقدا للخصدئص الرخصةة االوظةفةة 0جاال  قم )

 الشسب المئومة التك ا  الخةد ات المتغة 

 40.9 01 ذكر اللم :

 33.8 21 أنثى

 02.9 93 سنة 33سنة وحتى  93من  اللم :

 23.0 23 سنة 43سنة وحتى  30من 

 2.2 01 سنة. 33سنة وحتى  40 من

Cronbach's Alpha N of Items 

.857 26 
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 25.4 33 أعزب/باء الادلة االجتمدعةة:

 34.6 45 متزوج/ة

 18.5 24 مطلق/ة

 21.5 28 أرمل/ة

 76.9 100 ثانوية عامة. المستوى التللةم :

 19.2 25 بكالوريوس

 3.8 5 ماجستير

 30.2   24 موظف عام التودةف الوظةف 

 93.0 31 موظف إشرافي

 16.2 21 ارة وسطىإد

 3.8 5 إدارة عليا

 

من خالل الجاال السدحق، فإنشد ممكن اصإجدحة على أحا األسئلة الف عةة اهو: مد مستوى ياللة المتغة ات الرخصةة االوظةفةة 

 للمباوثةن؟ 

، %40.9نسبة الذكور بلغت ، و%33.8أن نسبة اإلناث بلغت إلى تشير النتائج و، موضح الجاال توزمع اللةشة طبقدا للجشسحةث 

 ، ويحقق التمثيل الجيد لمجتمع الدراسة. وهو ما يعني أن العينة من ناحية الجنس موزعة بصورة عادلة، وهو ما يثري النتائج

سنة بنسبة  43سنة وحتى  30حيث جاءت النسبة األكبر للمرحلة العمرية ما بين  موضح الجاال توزمع اللةشة حسب اللم ،اكمد 

( بينما المرحلة %02.9سنة بنسبة بلغت ) 33سنة وحتى  93بينما في المرتبة الثانية جاءت المرحلة العمرية ما بين ، 23.0%

، وهو ما يمثل مجتمع العينة، حيث تشهد وزارة الصناعة والتجارة اعتماداً %2.2بلغت نسبتها  33سنة وحتى  40العمرية ما بين 

 عتماد على الشباب من القطريين.على المراحل العمرية المتوسطة بعد اال

، حيث تشير النتائج إلى عدم وجود حالة واحدة سائدة على العينة، فنسبة اموضح الجاال توزمع اللةشة طبقدا للادلة االجتمدعةة

، ونسبة من المطلقين من حالتهم أرمل/ة بلغت %93.4(، ونسبة غير من حالتهم أعزب/باء بلغت %34.0المتزوجين بلغت )

( وهو ما يتناسب مع طبيعة المجتمع، كما نه يتناسب مع المرحلة الغالبة % 08.3، ونسبة من حالتهم مطلق/ة بلغت )90.3%

 على العينة. 

ية ، حيث تشير النتائج إلى أن النسبة األكبر من العينة حاصلة على الثانوموضح الجاال توزمع اللةشة طبقدا للمستوى التللةم اكمد 

(، %3.8الماجستير بلغت نسبتهم )(، ونسبة الحاصلين على %02.9، بينما نسبة البكالوريوس بلغت )%20.2ت العامة بنسبة بلغ

 وهو ما قد يعود إلى رغبة أغلب أفراد المجتمع القطري إلى االتجاه إلى الوظيفة الحكومية ثم استكمال الدراسة بعد ذلك.

لعمومين اأظهرت النتائج أن النسبة األغلب من العينة هي للموظفين ، وموضح الجاال توزمع اللةشة طبقدا لتودةف الوظةف ا

(، واإلدارة الوسطى بلغت نسبتهم %93.0بنسبة بلغت )اإلشرافيين ( وفي المرتبة الثانية جاء الموظفين %30.2بنسبة بلغت )

 ى مع مجتمع العينة،، وهو ما يتماش%3.8(، بينما في المرتبة األخيرة جاء موظفي اإلدارة العليا بنسبة 00.9%)
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ؤكد ، وهو ما ي، بينما الوظائف اإلدارية العليا والوسطى تكون محدودة نسبياً عامةحيث تكون أكثر الوظائف في ديوان الوزارة  

 على أن العينة تمثل مجتمع الدراسة تمثيالً جيداً.

ن خاللها فهم بعض المعطيات الواردة في وتشير دالالت المتغيرات الشخصية إلى أن العينة ممثلة لمجتمع الدراسة، ويمكن م

 االستجابات، حيث يوجد تناسق داخلي في المتغيرات تعزز من الثقة في النتائج، ويمكن نتائج المحاور كالتالي: 

 المادا دنةدا: ع ض نتدئج ث

 االتا مب االتطوم  انسبعلى الصاة االسالمة االلالقة مع المام من  الماو  األال: المتغة  المستقل )تأثة  جدئاة اكو اند

 : (التوظةف

 ( موضح االستجدحدت حول الماو  األال3جاال  قم )

Descriptive Statistics 

 

Statistic 

Bootstrapa 

Bias 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval 

Lower Upper 

.أثرت جائحة كورونا على 0

الصحة العامة للموظفين في 

 اإلدارات المختلفة.

N 130 0 0 130 130 

Mean 4.3462 .0001 .0120 4.3231 4.3692 

Std. 

Deviation 

.67871 -.00008 .00274 .67302 .68357 

.ساهمت الجائحة في سيادة 2

مشاعر الخوف والقلق على 

 السالمة المهنية للموظفين.

N 130 0 0 130 130 

Mean 3.7231 .0012 .0377 3.6538 3.8000 

Std. 

Deviation 

1.01931 -.00178 .02611 .96204 1.06284 

ضمانات .قدمت الوزارة 8

لالستمرار في العمل وفق 

 اإلجراءات االحترازية.

N 130 0 0 130 130 

Mean 3.0923 .0002 .0515 2.9923 3.1923 

Std. 

Deviation 

1.33786 -.00127 .02322 1.28857 1.37810 

.قدمت الوزارة خدمات 2

صحية للمصابين من الموظفين 

 وأسرهم.

N 130 0 0 130 130 

Mean 3.3077 -.0008 .0397 3.2308 3.3846 

Std. 

Deviation 

.95517 -.00081 .03284 .88481 1.01359 

.تأثرت عالقة المديرين 01

والموظفين بإيجابية في ظل 

 جائحة كورونا.

N 130 0 0 130 130 

Mean 4.1615 -.0002 .0307 4.1000 4.2231 

Std. 

Deviation 

.71315 -.00062 .01765 .67591 .74453 

.وفرت جائحة كورونا 00

مسارات جديدة لالتصال 

الرسمي وغير الرسمي بين 

 الموظفين والمديرين.

N 130 0 0 130 130 

Mean 3.6462 -.0011 .0414 3.5615 3.7231 

Std. 

Deviation 

.96337 -.00077 .02059 .92346 1.00553 

.تأثرت درجة مشاركة 09

الموظفين في اتخاذ القرار 

كورونا.بأزمة   

N 130 0 0 130 130 

Mean 3.6846 .0007 .0386 3.6077 3.7615 

Std. 

Deviation 

.95670 -.00191 .02694 .89842 1.00277 
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 والسالمة وعالقة يشير الجدول السابق إلى استجابات العينة حول المحور األول الخاص بتأثير جائحة كورونا على الصحة

المديرين بالموظفين، وعلى التدريب والتوظيف والتطوير، وهو ما يجب على أحد أسئلة الفرعية: ما مستوى توافر أبعاد تأثير 

 جائحة كورونا على الصحة والسالمة والعالقة مع المديرين في وزارة التجارة والصناعة؟

 من اللبد ات )تأثة  جدئاة اكو اند( من مؤش ات المتغة  المستقل مة()الصاة االسال موضح الجاال السدحق المؤش  األالا

حيث جاءت النتائج تشير إلى أن العبارة التي جاءت في المرتبة األولى هي: أثر جائحة كورونا على الصحة العامة  (:7-12)

 (، 4.34للموظفين في اإلدارات المختلفة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها )

.وفرت جائحة كورونا 00

مسارات جديدة لالتصال 

الرسمي وغير الرسمي بين 

 الموظفين والمديرين.

N 130 0 0 130 130 

Mean 3.6462 -.0011 .0414 3.5615 3.7231 

Std. 

Deviation 

.96337 -.00077 .02059 .92346 1.00553 

.تأثرت درجة مشاركة 09

الموظفين في اتخاذ القرار 

كورونا.بأزمة   

N 130 0 0 130 130 

Mean 3.6846 .0007 .0386 3.6077 3.7615 

Std. 

Deviation 

.95670 -.00191 .02694 .89842 1.00277 

.وفرت الوزارة آليات جديدة 03

لتعزيز التواصل الداخلي بين 

 اإلدارات واألقسام المختلفة.

N 130 0 0 130 130 

Mean 3.5462 -.0020 .0537 3.4385 3.6538 

Std. 

Deviation 

1.12140 -.00103 .03468 1.04596 1.18778 

.أثرت الجائحة على 04

 مهارات العمل والتدريب.

N 130 0 0 130 130 

Mean 3.4462 -.0001 .0334 3.3769 3.5077 

Std. 

Deviation 

1.05699 -.00069 .01647 1.02726 1.08592 

.ساهمت جائحة كورونا في 03

على مستويات التوظيف التأثير 

 في الوزارة.

N 130 0 0 130 130 

Mean 2.9385 .0008 .0396 2.8615 3.0231 

Std. 

Deviation 

1.03245 -.00133 .02302 .98784 1.07819 

.أثرت الجائحة على توسع 00

 أقسام الوزارة وتطورها.

N 130 0 0 130 130 

Mean 4.4615 .0002 .0200 4.4231 4.5000 

Std. 

Deviation 

.57268 -.00099 .01953 .53170 .60921 

.أثر الجائحة على التدريبات 02

الميدانية واالعتماد على 

 التدريب عن بعد.

N 130 0 0 130 130 

Mean 2.8000 .0000 .0562 2.7000 2.9077 

Std. 

Deviation 

1.04474 -.00177 .01587 1.00880 1.07123 

Valid N (listwise) N 130 0 0 130 130 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 stratified bootstrap samples 
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ع الواقع في ظل تأثير الجائحة على كل أفراد المجتمع، وهو ما يؤكده العبارة التي جاءت في المرتبة الثانية: وهو ما يتوافق م

(، بينما جاء في 3.29ساهمت الجائحة في سيادة مشاعر الخوف والقلق على السالمة المهنية للموظفين بمتوسط حسابي بلغ )

، وهو ما 3.12ستمرار في العمل وفق اإلجراءات االحترازية بمتوسط بلغ المرتبة األخيرة عبارة: قدمت الوزارة ضمانات لال

يشير إلى انخفاض تقدير العينة إلجراءات الوزارة االحترازية، ويمكن استخالص أن الجائحة كان تأثيرها مرتفع على الصحة 

ط بالحالة الجائحة على الصحة والسالمة مرتب، وبالمقارنة باالستجابات األخرى في المؤشرات التالية فإن تأثير والسالمة للموظفين

 العامة التي يعيشها الفرد، أي أن العوامل الخارجية لها تأثيرات سلبية في ظل انتشار الوباء، والقلق والتوتر السائد في المجتمع. 

 قة حةن المام من)تأثة  جدئاة اكو اند على اللال موضح الجاال السدحق المؤش  الثدن  من مؤش ات المتغة  المستقلاكمد 

( حيث جاء في المرتبة األولى عبارة: 3.34-4.00حيث جاء متوسط العبارات ما بين ) :(13-12من اللبد ات ) االموظفةن(

، وهو ما يتوافق مع نتائج دراسة )عبد الرحيم، 4.00تأثرت عالقة المديرين والموظفين بإيجابية في ظل جائحة كورونا بمتوسط 

لى أن استعداد الموارد البشرية لألزمات يزيد من فرص النجاح في تأهيل وتدريب الموظفين على تخطي ( والتي توصلت إ9191

 المشكالت المترتبة عليها، ومنها تحسين العالقة بين المديرين والموظفين. 

رة يث جاءت هذه العباأن العينة ال ترى أن الوزارة قد وفرت آليات جديدة لتعزيز التواصل الداخلي حكما يظهر الجدول السابق 

، وهو ما قد يعود إلى أن التأثيرات الصحية كانت قوية مما أثار الخوف 3.34في المرتبة األخيرة من هذا البعد بمتوسط حسابي 

 والقلق لدى العينة، وهو ما يرى الموظفين معه عدم قدرة على التعامل معه من الوزارة. 

)يوضح تأثير جائحة على استمرارية التدريب  لث من مؤش ات المتغة  المستقلموضح الجاال السدحق نتدئج المؤش  الثدكما 

(، ففي المرتبة األولى 9.81-4440حيث جاء متوسط العبارات ما بين ) (:02-04من العبارات ) والتطوير ونسب التوظيف(

ما يشير إلى قناعة العينة بأن  ، وهو4.04جاءت عبارة: أثرت الجائحة على توسع أقسام الوزارة وتطورها بتوسط حسابي بلغ 

والتي توصلت إلى أن  ) Dirani (0202الجائحة كان لها تأثيرات على طبيعة العمل، وعلى التوسع، وهو ما يتوافق ع دراسة 

 الجائحة كان لها تأثيرات على أدوار التنمية البشرية، كما أنها أثرت على عملية التطوير والتدريب. 

ءت عبارة: أثر الجائحة على التدريبات الميدانية واالعتماد على التدريب عن بعد بمتوسط منخفض بلغ وفي المرتبة األخيرة جا

(، وهو ما يعني أن العينة لديها شعور بأن التدريب الميداني لم يتأثر بالجائحة، أو أنه تأثر ولم يتم تعويضه من خالل 9.81)

ي المرتبة الثانية: أثرت الجائحة على مهارات العمل والتدريب وبلغ المتوسط التدريب عن بعد، وهو ما تظهره العبارة التي جاءت ف

 . على التدريب والتوظيفنسبية جائحة كورونا كانت لها تأثيرات  أن ( وهو ما يعني3.44الحسابي لها )

ى الصحة هناك تأثيرات علبمستويات أبعاد تأثير جائحة كورونا، حيث ترى العينة أن  اممكن استشتدج إجدحة السؤال األال الخدص

والسالمة، والعالقة مع المديرين والتدريب والتوظيف، وتختلف مستويات التأثير ومسئولياته، وهو ما توضحه استجابات العينة 

 في المحور الثاني: والذي يجب على السؤال الثاني. 
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 اكو اند نتدئج الماو  الثدن : اكفدءة الموا ي البر مة ف  تاقةق أهاافهد ف  ظل جدئاة

 ( موضح االستجدحدت حول الماو  الثدن 4جاال  قم )

Descriptive Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistic 

aBootstrap 

Bias 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval 

Lower Upper 

.ارتفعت كفاءة وظيفة 08

التدريب وعدد الدورات 

 التدريبية نتيجة لجائحة كورونا.

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.8696 .0007 .0480 3.7826 3.9565 

Std. 

Deviation 

.96786 -.00174 .01969 .92826 .99802 

.ازداد معدل االعتماد على 02

منصات التدريب والتطوير عن 

 بُعد نتيجة لجائحة كورونا.

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.6087 -.0013 .0302 3.5652 3.6522 

Std. 

Deviation 

.78272 .00003 .04496 .71406 .84348 

.طورت إدارة الموارد 91

البشرية منظومة التوظيف 

للتعامل مع الجائحة وتقليل 

 االحتكاك المباشر.

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.2609 -.0006 .0367 3.2174 3.3478 

Std. 

Deviation 

1.09617 -.00080 .00814 1.08530 1.11227 

.انخفض عدد الموظفين 90

 جائحة كورونا. الجدد نتيجة

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.8696 -.0013 .0302 3.8261 3.9130 

Std. 

Deviation 

1.01374 .00047 .04278 .94931 1.07247 

.أصبح معيار التعامل عن 99

بعد عبر وسائل التكنولوجيا 

 ضروريا للتوظيف.

N 23 0 0 23 23 

Mean 2.7391 -.0030 .1135 2.5652 3.0000 

Std. 

Deviation 

1.38883 -.00380 .03593 1.31125 1.44052 

.حافظت إدارة الموارد 93

البشرية على الحوافز 

والمكافآت التي كانت تمنح قبل 

 الجائحة.

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.1304 -.0043 .1245 2.9130 3.3913 

Std. 

Deviation 

1.09977 -.00839 .07154 .89133 1.16775 

اءات التي .عززت اإلجر94

اعتمدتها إدارة الموارد البشرية 

من االستقرار النفسي 

 للموظفين.

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.0435 -.0004 .1147 2.8696 3.3043 

Std. 

Deviation 

1.10693 -.00787 .06390 .92612 1.17954 

.وفرت إدارة الموارد 93

البشرية وسائل لالتصال الغير 

رسمي بين الموظفين 

 ئنان عليهم.لالطم

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.3043 -.0030 .1135 3.1304 3.5652 

Std. 

Deviation 

1.14554 -.00716 .08908 .89575 1.25424 

.هناك رضا عن دور إدارة 90

الموارد البشرية في إدارة 

األزمة على المستويات 

 االجتماعية والنفسية.

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.7826 .0007 .0480 3.6957 3.8696 

Std. 

Deviation 

.79524 -.00200 .01851 .75705 .82212 

.وفرت إدارة الموارد 92 N 23 0 0 23 23 
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يشير الجدول السابق إلى استجابات العينة حول السؤال الثاني: ما مستوى توافر أبعاد كفاءة إدارة الموارد البشرية في تحقيق 

 حور في ثالث مؤشرات: أهدافها في ظل جائحة كورونا؟، حيث جاء الم

للماو  الثدن  الخدص حكفدءة الموا ي  )توفة  ف ص التا مب االتطوم  االتوظةف( موضح الجاال السدحق المؤش  األال

، وتشير النتائج أن المتوسطات الحسابية لهذا المؤشر (:00-11)اللبد ات من  البر مة ف  تاقةق أهاافهد ف  ظل جدئاة اكو اند

، 3.20، حيث كانت أعلى عبارة: انخفض عدد الموظفين الجدد نتيجة جائحة كورونا بمتوسط حسابي 9.29 -3.20جاءت بين 

( فإدارة الموارد البشرية في األزمة تركز بشكل أكبر على الموظفين الحاليين، واعتماد 9190) ,Ngocوهو ما يتوافق مع دراسة 

هنا ال تشير إلى التوظيف، وإنما إلى تفادي اآلثار المترتبة على األزمة، المرونة التنظيمية، وتحديد األولويات بدقة، واألوليات 

لذلك كانت العبارة التي جاءت في المرتبة الثانية هي: ارتفعت كفاءة وظيفة التدريب وعدد الدورات التدريبية نتيجة لجائحة كورونا 

 الكفاءة في توفير فرص للتدريب في ظل هذه الجائحة.  كانت لديها( حيث ترى العينة أن إدارة الموارد 3.24بمتوسط حسابي بلغ )

.هناك رضا عن دور إدارة 90

الموارد البشرية في إدارة 

األزمة على المستويات 

 االجتماعية والنفسية.

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.7826 .0007 .0480 3.6957 3.8696 

Std. 

Deviation 

.79524 -.00200 .01851 .75705 .82212 

.وفرت إدارة الموارد 92

البشرية وسائل لتوعية 

الموظفين باألزمة في وقت 

 مبكر.

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.5217 .0007 .0480 3.4348 3.6087 

Std. 

Deviation 

.84582 -.00145 .00243 .83878 .84582 

زت إدارة الموارد .عز98

البشرية من قدرتها التواصل 

مع إدارات الوزارة المختلفة 

 أثناء األزمة.

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.6522 .0007 .0480 3.5652 3.7391 

Std. 

Deviation 

.93462 -.00145 .00870 .91539 .94514 

.وفرت إدارة الموارد 92

البشرية البدائل للعمل على عن 

 بعد.

N 23 0 0 23 23 

Mean 3.3913 -.0004 .1147 3.2174 3.6522 

Std. 

Deviation 

.98807 -.01187 .11420 .64728 1.10514 

.شاركت إدارة الموارد 31

البشرية المعلومات التي 

حصلت عليها من المصادر 

 الرسمية مع الموظفين.

N 23 0 0 23 23 

Mean 2.7391 -.0019 .0471 2.6522 2.8261 

Std. 

Deviation 

1.05388 -.00160 .02847 1.00983 1.11405 

تأخرت إدارة الموارد البشرية 

في اتخاذ خطوات للتعامل مع 

 األزمة.

N 23 0 0 23 23 

Mean 2.8696 .0030 .0979 2.6957 3.0870 

Std. 

Deviation 

1.01374 -.00537 .05744 .90015 1.09977 

Valid N (listwise) N 23 0 0 23 23 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 stratified bootstrap samples 
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بينما العبارة التي حصلت على أقل متوسط حسابي كانت: أصبح معيار التعامل عن بعد عبر وسائل التكنولوجيا ضروريا للتوظيف، 

ية شرية لم تهتم بعملوهو ما يتماشى مع العبارة التي ترى أن نسب التوظيف انخفضت في ظل أزمة كورونا، أي أن الموارد الب

التوظيف سواء عبر وسائل التواصل االجتماعي أو التوظيف بالحضور على المؤسسة، وذلك كجزء من توفير الجهود إلدارة 

 األزمة. 

-03اللبد ات من ) الخدص حدلماو  الثدن ، )الكفدءة ف  التلدمل الشفس  ااالجتمدع ( موضح الجاال السدحق المؤش  الثدن 

وجاءت المتوسطات مرتفعة لعبارات البعد كلها، وهو ما قد يعني  ،3.20-3.75نسب المتوسطدت الاسدحةة حةن اجدءت  (:02

وجود رضا لدى العينة عن كفاءة الموارد البشرية في التعامل النفسي واالجتماعي مع جائحة كورونا، حيث جاءت أعلى عبارة: 

وفي  ،3.23ألزمة على المستويات االجتماعية والنفسية بمتوسط حسابي هناك رضا عن دور إدارة الموارد البشرية في إدارة ا

المرتبة الثانية جاءت عبارة: وفرت إدارة الموارد البشرية وسائل لالتصال الغير رسمي بين الموظفين لالطمئنان عليهم بمتوسط 

مواجهة األزمات التي تتبعها إدارة  ( والتي ترى أن استراتيجية9191نتائج دراسة )حسن، ، وهو ما يتوافق مع 3.98حسابي 

 الموارد البشرية تؤثر على مستوى الرضا الوظيفي، وخاصة عندما تقوم على التحذير واالستعداد والوقاية والمواجهة والتعافي. 

لبشرية اوتشير النتائج إلى أن العبارة التي حصلت على أقل متوسط حسابي هي: عززت اإلجراءات التي اعتمدتها إدارة الموارد 

(، وقد يعود ذلك إلى أن االستقرار النفسي غير مرتبط فقط باإلجراءات 3.19من االستقرار النفسي للموظفين بمتوسط حسابي بلغ )

التي تم اتخاذها في العمل، فالجائحة لها تأثيرات كبيرة على الفرد واألسرة والمجتمع، ويرتبط األمر بالعديد من المتغيرات األخرى، 

 ، وزيادة اإلصابات ساهمت في عدم االستقرار النفسي. فالشائعات

ماى اكفدءة الموا ي البر مة ف  جمع المللومدت عن الجدئاة اماى استةلدب موضح الجاال السدحق استجدحدت اللةشة حول 

ولى جاءت ففي المرتبة األ (،0.10-3.22حةث جدءت المتوسطدت الاسدحةة لللبد ات مد حةن ) (:31-07)اللبد ات من  األزمة

(، 3.01عبارة: عززت إدارة الموارد البشرية من قدرتها التواصل مع إدارات الوزارة المختلفة أثناء األزمة بمتوسط حسابي بلغ )

فالعينة ترى أن إدارة الموارد البشرية توفرت فيها الكفاءة في التواصل مع إدارات الوزارة األخرى، وهو ما يعزز من قدرتها 

ة، وفي المرتبة الثانية جاءت عبارة: وفرت إدارة الموارد البشرية وسائل لتوعية الموظفين باألزمة في وقت على إدارة األزم

( والتي ترى أن االستعداد لألزمة هو أهم وسائل 9191(، وهو ما يتفق مع دراسة )حسن، 3.48مبكر وذلك بمتوسط حسابي بلغ )

 البشرية بوزارة الصناعة والتجارة بقطر، ونال على رضا الموظفين. النجاح في إدارتها، وهو ما حققته إدارة الموارد 

أما العبارة التي جاءت في المرتبة األخيرة فهي: شاركت إدارة الموارد البشرية المعلومات التي حصلت عليها من المصادر 

ية اتخذت خطوات إيجابية ولكنها (، ويعني ذلك أن إدارة الموارد البشر9.89الرسمية مع الموظفين، وذلك بمتوسط حسابي بلغ )

احتفظت ببعض المعلومات عن األزمة ولم تشاركها مع الموظفين، وقد يعود ذلك إلى عدم حدوث بلبلة في أوساط الموظفين، 

 ومحاصرة القلق والتوتر النفسي نتيجة التأثيرات الكبيرة لألزمة. 

الموارد البشرية في تحقيق أهدافها، فإن قدمت إجابات حول  ومن خالل استجابات العينة حول المحور الثاني: الخاص بكفاءة

السؤال الثاني، كما يمكن من خالل استنتاج إجابات السؤال المحوري للبحث الخاص ببحث تأثير جائحة كورونا على كفاءة الموارد 

 والتدريب والتوظيف، البشرية في تحقيق أهدافها، حيث جاءت االستجابات معبرة عن وجود تأثير على الصحة والسالمة 
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إال أنه في الوقت نفسه هناك مستويات من الرضا في الدرجة المتوسطة حول المحور، حيث جاء المتوسط  وعلى استيعاب األزمة،

 (، وهو ما يعني وجود كفاءة متوسطة في المجمل. 3.09الحسابي للمحور ككل )

 ملدمل اال تبدط حةن متغة ات الا اسةموضح  (5جاال  قم )

 الق ا  قةمة اال تبدط  ضةةالف

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

تأثير أزمة جائحة كورونا ومستوى 

كفاءة إدارة الموارد البشرية بالقطاع 

 .العام في تحقيق أهدافها

1.933 

 

ين ة إحصائية باللد ذات نقبل الفرضية حيث أنه توجد عالقة

لبشرية في ومستوى كفاءة إدارة الموارد ا ،تأثير الجائحة

 تحقيق أهدافها وفق معامل بيرسون.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

أزمة جائحة كورونا ومستوى 

 الصحة والسالمة للموظفين.

1.143 

 

ن بيإحصائية نقبل الفرضية حيث توجد عالقة ذات داللة 

جائحة كورونا ومستوى الصحة والسالمة للموظفين وذلك 

 وفق معامل بيرسون.

عالقة بين كفاءة إدارة الموارد توجد 

البشرية في تحقيق أهدافها ومستوى 

قدرتها على جمع المعلومات حول 

 الجائحة.

1.144- 

 

لم يثبت صحة الفرضية، حيث ال توجد عالقة ذات داللة 

إحصائية بين كفاءة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها 

 ومستوى قدرتها على جميع المعلومات حول الجائحة.

ناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ه

أزمة جائحة كورونا ومستوى 

 التدريب والتطوير والتوظيف.

1.13 

 

نقبل الفرضية حيث أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 التدريب والتطوير والتوظيفأزمة جائحة كورونا ومستوى 

 وفق معامل بيرسون.

توجد عالقة بين كفاءة إدارة الموارد 

في تحقيق أهدافها ومستوى  البشرية

الرعاية النفسية واالجتماعية المقدمة 

 للموظفين

1.142 

 

نقبل الفرضية نظراً لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 

كفاءة الموارد البشرية ومستوى الرعاية النفسية واالجتماعية 

 المقدمة للموظفين.

 

 ملخص الشتدئج: 

سابقة، فإنها قدمت إجابات حول السؤال الرئيسي للبحث، والخاص بمدى تأثير جائحة كورونا على المحاور الفي وكما تم اإلشارة 

كفاءة إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها، واألسئلة الفرعية الثالثة التي تناولت مستويات داللة المتغيرات الشخصية 

، ة المديرين بالموظفين، والتأثير على التدريب والتطوير والتوظيفوالوظيفية، وتأثير جائحة كورونا على الصحة والسالمة وعالق
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والسؤال الخاص بمدى كفاءة إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها في ظل جائحة كورونا، ويمكن تخليص النتائج التي تجيب 

 على هذه األسئلة كالتالي: 

يعزى ذلك ألسباب خارجية تتعلق بالخوف والقلق من و هناك تأثير لجائحة كورونا على الصحة والسالمة للموظفين .0

   ،للحفاظ على سالمتهم وصحتهم لوزارة التجارة والصناعة جراءات احترازيةاإل بالرغم من وجود رضا حول اإلصابة،

 كان لجائحة كورونا تأثيرات تتعلق بالخوف والقلق على السالمة المهنية للموظفين.  .9

ت التي اتخذتها إدارة الموارد البشرية عززت التواصل الداخلي بين األقسام واإلدارات ال يشعر الموظفين بأن اإلجراءا .3

 األخرى. 

ساهمت جائحة كورونا في التأثير اإليجابي على عالقة المديرين والموظفين، وفتحت مسارات لالتصال الرسمي والغير  .4

 رسمي بينهما. 

 يب لدى العينة بالرغم من توفر التدريبات.كان لجائحة كورونا تأثيرات على مهارات العمل والتدر .3

أثرت جائحة كورونا على استمرارية التدريب والتطوير ونسب التوظيف، وكان التأثير السلبي على نسب التوظيف  .0

 والتي انخفضت في ظل جائحة كورونا. 

، وهو ما أشعر يدانيةأثرت جائحة كورونا سلبياً على توسع أقسام الوزارة وتطورها، كما أثرت على التدريبات الم .2

  الموظفين بعدم االستقرار. 

 هناك موافقة من العينة على أن الجائحة أثرت على التدريبات الميدانية واالعتماد على التدريب عن بعد.  .8

  ة. ، ولكنها لم كافيفرص للتدريب في ظل جائحة كورونا وفرتالموارد البشرية موافقة من العينة على أن إدارة هناك  .2

 تأثير لجائحة كورونا على كفاءة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها في جانب التدريب والتطوير والتوظيف. هناك  .01

 هناك رضا من الموظفين على كفاءة إدارة الموارد البشرية في التعامل النفسي واالجتماعي معهم في ظل جائحة كورونا.  .00

ها وعززت من تواصلالكفاءة في توعية الموظفين بأزمة كورونا،  لدى إدارة الموارد البشرية بوزارة الصناعة والتجارة .09

 مع اإلدارات األخرى. 

 لم تعتمد إدارة الموارد البشرية التكنولوجيا في التوظيف وهو ما أثر على نسب التوظيف. .03

تعامل ن اللم تشارك إدارة الموارد البشرية المعلومات التي حصلت عليها مع الموظفين مما أثرت على مستوى الرضا ع .04

 مع المعلومات حول األزمة. 

 هناك موافقة على أن إدارة الموارد البشرية حافظت على الحوافز والمكافآت التي كانت تمنح قبل جائحة كورونا.  .03

 انتشار الخوف والقلق لدى العينة ناتج عن الحالة العامة داخل الوزارة وخارجها في ظل عدم االستقرار النفسي.  .00

 وارد البشرية على التواصل مع اإلدارات األخرى في ظل الجائحة. حرصت إدارة الم .02

 ترى العينة أن إدارة الموارد البشرية وفرت الفرصة للعمل عن بعد في ظل الجائحة.  .08

 لم تتأخر إدارة الموارد البشرية في اتخاذ اإلجراءات التي تحمي من خاللها الموظفين.  .02

 ع المعلومات المتوفرة وتوظيفها لصالح العمل، مع عدم مشاركتها مع الموظفين. لدى الموارد البشرية كفاءة في التعامل م .91

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تأثير أزمة كورنا ومستوى كفاءة إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها.  .90

 ن. كما توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جائحة كورونا ومستوى الصحة والسالمة للموظفي .99
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 المقت حدت: التودةدت ا

 ضرورة االهتمام باالبتكار في الوسائل التي يتم من خاللها إدارة األزمات من خالل االستعداد والتحذير وسرعة التعافي.  .0

توفير آليات عمل جديدة يتم من خاللها تنظيم فرق عمل من األقسام المختلفة لتبادل المعلومات الرسمية حول األزمة  .9

 مل معها؛ لتحقيق مشاركة المعلومات مع جميع الموظفين. وكيفية التعا

ألقسام اابتكار وسائل جديدة للتوظيف من خالل الدمج بين التكنولوجيا والمقابالت الرسمية لالستمرار في عملية تطوير  .3

 المختلفة. 

 تدريب الموظفين عن بعد وتوفير مواد تعليمية وتدريبية للتطوير المستمر وقت األزمات.  .4

 يز قدرات األفراد من خالل المشاركة في اتخاذ القرار، وتعزيز العالقة اإليجابية بين المديرين والموظفين.تعز .3

 التنسيق مع مؤسسة حمد لتوفير الخدمات الصحية للموظفين وأسرهم بسهولة ويسر.  .0

 لموظفين. عقد االجتماعات عن بعد وتقليل االحتكاك المباشر، وتحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي ل .2

 توفير المعلومات الداعمة لحالة االستقرار، وابتكار وسائل جديدة لتبادل المعلومات بشكل أسرع.  .8

تعزيز العالقة بين الموظفين والمديرين، وفتح مجاالت أكبر لالتصال من أجل استمرار حالة المرونة والديناميكية في  .2

 االتصال التنظيمي. 

 دريب الموظفين عن بعد، وتنمية مهاراتهم في ظل الجائحة. االستعانة بالخبرات اإلدارية لت .01

 تطوير منظومة التوظيف في الوزارة من أجل استمرار مد اإلدارات المختلفة بالموظفين الجدد. .00

 إجراء دراسة مسحية عن تأثير جائحة كورونا كفاءة األقسام المختلفة ومدى الكفاءة في التعامل مع األزمات.  .09

 تناول جانب تأثير جائحة كورونا على نسب التوظيف في الوزارات المختلفة. التوسع في دراسة ت .03

 إجراء دراسة على عينة أكبر تتناول كفاءة الموارد البشرية في إدارة األزمات المشابهة.  .04

 تطوير آليات الحوافز والعمل على زيادة التعزيز والدعم المادي والمعنوي للموظفين.  .03

 ن الموظفين وأسرهم لمساعدتهم في تخطي األزمة، وتحقيق الوالء للمؤسسة. توفير دعم مادي للمصابين م .00

 لخدتمة:ا

تناولت هذه الدراسة موضوع" تأثير أزمة جائحة كورونا على كفاءة إدارات الموارد البشرية بالقطاع العام في تحقيق أهدافها 

لى وجود تأثيرات عديدة لجائحة كورونا على الصحة )دراسة تطبيقية على وزارة التجارة والصناعة(، حيث أشارت النتائج إ

والسالمة، وعلى التدريب والتطوير والتوظيف، وعلى العالقة بين الموظفين والمديرين، وكان لذلك تأثيراته على كفاءة إدارة 

ها أغلب المؤشرات ومن أهمالموارد البشرية بوزارة التجارة والصناعة ، إال أن الموارد البشرية أثبتت كفاءة في إدارة األزمة في 

الصحة والسالمة، والتدريب والتطوير، والجوانب النفسية واالجتماعية، وهناك خلل في جوانب التوظيف وجمع المعلومات حول 

 األزمة، ويمكن تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن من خاللها عالج هذا الخلل. 
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 :المالحق

 ستمد ة االستبةدنا

 أخي الكريم / أختي الكريمة

 

 ته احلا،السالم علةم ا حمة هللا اح اكد

أتقدم لكم بهذه االستبانة التي تستهدف معرفة ما مدى تأثير جائحة كورونا على كفاءة إدارات الموارد البشرية في وزارة التجارة 

والصناعة القطرية في تحقيق أهدافها متمنية منكم اإلجابة على تساؤالتها بدقة، وذلك الستخدامها في البحث التتويجي بغرض 

 مج اإلدارة العامة من كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية. التخرج من برنا

مع التأكيد على أن هذه اإلجابات سرية وستظل سرية، ولن يتم استخدامها إال بغرض البحث العلمي، والمشاركة في البحث 

 ن مشاركتكم ضرورية وسوفاختيارية، حيث يمكنكم التوقف عن االستمرار عن اإلجابة في الوقت الذي ترون ذلك، مع العلم أ

 تثري نتائج البحث. 

 اتقبلوا خدلص احت ام  اتقام ي

 

 الباحثة                                                                                               

 عهود كربون

 

 أاال:ا البةدندت الاممغ افةة: 

 اصإجدحة اللبد ة م

 ذكر.  - ..الجنس: ........ 0

 أنثى.  -

 سنة.  33وحتى سنة  93من  - العمر: ......... 9

 سنة.    43سنة وحتى  30من  -

 سنة.  33سنة وحتى  40من  -

 سنة فأكثر.  30من  -

 ثانوية عامة.  - المستوى التعليمي: .......... 3

 بكالوريوس.  -

   ماجستير.  -

 دكتوراه.  -

 موظف عام.  - التوصيف الوظيفي: ................. 4

 موظف إشرافي.  -
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 إدارة وسطى.  - 

 إدارة عليا.  -

 أعزب/عزباء.  - الحالة االجتماعية: ................. 3

 متزوج/ة.  -

 مطلق/ة.  -

 أرمل/ة -

 

 ثدنةدا: مادا  المقةدس

 الماو  األال: المتغة  المستقل )تأثة  جدئاة اكو اند(:

 أاالا: أث  جدئاة اكو اند على الصاة االسالمة: 

 اللبد ة  ت
موافق 

 حراة
 ال أاافق مادما موافق

ال أاافق 

 حراة

0 
أثرت جائحة كورونا على الصحة العامة للموظفين 

 في اإلدارات المختلفة. 

     

9 
ساهمت الجائحة في سيادة مشاعر الخوف والقلق 

 على السالمة المهنية للموظفين. 

     

3 
قدمت الوزارة ضمانات لالستمرار في العمل وفق 

 ات االحترازية.اإلجراء

     

4 
قدمت الوزارة خدمات صحية للمصابين من 

 الموظفين وأسرهم. 

     

 

 ثدنةدا: أث  جدئاة اكو اند على اللالقة حةن المام من االموظفةن: 

 ال أاافق مادما موافق موافق حراة اللبد ة  ت
ال أاافق 

 حراة

3 
تأثرت عالقة المديرين والموظفين بإيجابية في 

 ة كورونا.  ظل جائح

     

0 

وفرت جائحة كورونا مسارات جديدة لالتصال 

الرسمي وغير الرسمي بين الموظفين 

  والمديرين.

     

2 
تأثرت درجة مشاركة الموظفين في اتخاذ 

 القرار بأزمة كورونا.  
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8 
وفرت الوزارة آليات جديدة لتعزيز التواصل 

 .  الداخلي بين اإلدارات واألقسام المختلفة

     

 

 ثدلثدا: التأثة  على استم ا مة التا مب االتطوم  انسب التوظةف: 

 اللبد ات ت
موافق 

 حراة
 ال أاافق مادما موافق

ال أاافق 

 حراة

      أثرت الجائحة على مهارات العمل والتدريب.  2

01 
ساهمت جائحة كورونا في التأثير على 

 مستويات التوظيف في الوزارة. 

     

00 
ثرت الجائحة على توسع أقسام الوزارة أ

 وتطورها. 

     

09 
أثر الجائحة على التدريبات الميدانية واالعتماد 

 على التدريب عن بعد. 

     

 

 الماو  الثدن : المتغة  التدحع )اكفدءة الموا ي البر مة ف  تاقةق أهاافهد ف  ظل جدئاة اكو اند(:

 التطوير والتوظيف في ظل جائحة كورونا: أوالً: الكفاءة في توفير فرص التدريب و

 اللبد ات ت
موافق 

 حراة
 ال أاافق مادما موافق

ال أاافق 

 حراة

0 
ارتفعت كفاءة وظيفة التدريب وعدد الدورات 

 التدريبية نتيجة لجائحة كورونا.

     

9 
ازداد معدل االعتماد على منصات التدريب 

 والتطوير عن بُعد نتيجة لجائحة كورونا.

     

3 

طورت إدارة الموارد البشرية منظومة 

التوظيف للتعامل مع الجائحة وتقليل االحتكاك 

 المباشر.

     

4 
انخفض عدد الموظفين الجدد نتيجة جائحة 

 كورونا. 

     

3 
أصبح معيار التعامل عن بعد عبر وسائل 

 التكنولوجيا ضروريا للتوظيف.
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 واالجتماعي مع الموظفين في ظل جائحة كورونا:  ثانيا: الكفاءة في التعامل النفسي

 اللبد ة ت
موافق 

 حراة
 ال أاافق مادما موافق

ال أاافق 

 حراة

0 
حافظت إدارة الموارد البشرية على الحوافز 

 والمكافآت التي كانت تمنح قبل الجائحة. 

     

2 

عززت اإلجراءات التي اعتمدتها إدارة 

لنفسي الموارد البشرية من االستقرار ا

 للموظفين. 

     

8 
وفرت إدارة الموارد البشرية وسائل لالتصال 

 الغير رسمي بين الموظفين لالطمئنان عليهم. 

     

2 

هناك رضا عن دور إدارة الموارد البشرية في 

إدارة األزمة على المستويات االجتماعية 

 والنفسية. 

     

 

  ألزمة:ثدلثدا: الكفدءة ف  جمع المللومدت ااستةلدب ا

 اللبد ات ت
موافق 

 حراة
 ال أاافق مادما موافق

ال أاافق 

 حراة

01 
وفرت إدارة الموارد البشرية وسائل لتوعية 

 الموظفين باألزمة في وقت مبكر. 

     

00 

عززت إدارة الموارد البشرية من قدرتها 

التواصل مع إدارات الوزارة المختلفة أثناء 

 األزمة. 

     

09 
الموارد البشرية البدائل للعمل وفرت إدارة 

 على عن بعد. 

     

03 

شاركت إدارة الموارد البشرية المعلومات التي 

حصلت عليها من المصادر الرسمية مع 

 الموظفين. 

     

04 
تأخرت إدارة الموارد البشرية في اتخاذ 

 خطوات للتعامل مع األزمة. 
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 ال سوم البةدنةة: 

 للجشس( موضح توزمع اللةشة طبقدا 1)شكل  قم 

 

 (0شكل  قم )

 موضح توزمع اللةشة افقدا لللم  
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 ( 3شكل  قم )

 موضح توزمع اللةشة طبقدا للادلة االجتمدعةة 

 

 (4جاال  قم )

 موضح توزمع اللةشة طبقدا للمستوى التللةم   
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 ( 5جاال  قم )

 ةف الوظةف  ع اللةشة طبقدا للتودموضح توزم

 

 

 .العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة ،كربون درويش هللا عبد عهود/ الباحثة ،9190©  محفوظة الحقوق جميع

 (CC BY NC) 
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 (دراسة ونقد) ر محمد إقبالاشعأفي  ةاإلسالميمصادر توظيف ال

Employing Islamic Sources in the poetry of Muhammad Iqbal (Analytical Study) 

 عبدالصبور فخري /دكتورال إعداد

 أفغانستان كابل، جامعة واآلداب، اللغات كليةالمشارك،  اللغة العربيةأستاذ 

 fakhri_saboor@yahoo.comEmail:  

 

 خالصة البحث

ظف ومن خالل البحث والقراءة في األعمال الشعععر ة لمحمإ بابال الالريرا التي كتب ا باللغة الرارسععية  يلععل البا ث بل  أن  

كثيرا من المصعادر اسسعالمية فحاول أن  عمع ا كي  لال القارح     من شعره وعالات  بالمصادر اسسالمية، فيجإ  هفي شععر

و ياة ن كما أن  أشار بل  اصص القرآ والتراكيب القرآنيةأن  وظف اآل ات القرآنية بأشعاال متتلرة فقإ استتإ  كثيرا من األلراظ 

يئا شعلي م السعال   باساعافة بل  ذلت  شعرب الشعاعر مراريم القرآن الار م، فقإ أخض بعم المعاني القرآنية دون أن  لقل  األنبياء

من ألراظ ، فضععال عن  يظيف القرآن الار م فقإ أخض الشععاعر من السععلة اللبي ة ووظف بعم األ اد ث بألراظ ا والبعم اآلخر 

 ار   وبعم أ إاث السععيرة العةرة  وأتبتت الإراسععة أن الشععاعر درر التار   بشععال عا  بمعاني ا وفي اليات نرسعع  أشععار بل  

تار   ب والعباسعععيين أوسعععياء ما  تعلل بتار   الصعععحابة والتابعين خالعععة بشعععال دايل كل الإاة، وف م  ف ما لعععحيحا  اسسعععال 

تار تية واأل إاث التي دارت في  يا  م  وفي العثمانيين والمغيل في ال لإ  وفي اليات نرسععع  أشعععار بل  بعم الشعععتصعععيات ال

األخير  اوللا أن نإرر مإى  أتر الشعاعر بالتصعيا اسسعالمي و يظير  ب اه في شعره، فقإ درر التصيا و أتر برتاررم وأخض 

مان أن  قتلع ر  شععره  لقإ اسعتشع إنا في كل اسعم من األاسا  السابقة بأشعاره الرارسية بقإ وأدخل ا فيكثيرا من معاني م وايم م 

القارح ب  بن شععاء    وفي األخير أتبتلا أرم اللتا ا التي  يلععللا بلي ا من خالل البحث والإراسععة مع  ثبيت المصععادر والمراجع 

 للبحث  

 السلة، التار  ، التصيا  العمل، القصص   القرآن،بابال،  يظيف، المصادر،  الكلمات المفتاحية:
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Employing Islamic Sources in the poetry of Muhammad Iqbal  

(Analytical Study) 

 

Abstract: 

The researcher concluded after reading and researching the poetry of Muhammad Iqbal Lahore 

written in Persian that he has employed many Islamic sources for his poetry to clarify his poetry 

and its relationship with Islamic sources. The researcher also discovered that he has employed 

Quranic verses in different forms; he has used many words, relationships of Quranic verses, 

Quranic stories, and the stories of the prophets (peace be upon them). 

Moreover, the poet apprehended Quranic approaches and conceptions, so he reported 

interpretations of Quranic verses without reporting the exact words. 

Besides employing Quranic verses, the poet has taken from the sayings of the prophets (peace be 

upon him), he either reported the exact words of the prophet (peace be upon him) or the 

interpretations of his sayings, meanwhile he mentioned some events of the life of the Prophet 

(P.B.U.H). 

The research also proved that the poet has studied the history and more comprehensively the 

history of Islam. He comprehended the history of the companions of the prophet (P.B.U.H) and 

the companions of his companions, the history of Abbasid Caliphate, Ottoman Caliphate, and the 

history of Indian Mughal. Meanwhile, he mentioned some historical personalities and events. 

Finally, we tried to study how the poet has been influenced by Sufism and how he employed that 

in his poetry, so he studied and was influenced by Sufism and reported many interpretations of 

Sufism in his poetry. We have also brought some of his Persian poetry in every chapter to assure 

the reader and finally, we summarized significant findings and cited all the references and sources.  

Keywords: Iqbal, employing, sources, Quran, Sunnah, History, Sufism, Stories. 
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 المقدمة: 

لقل اصيإة من بكلرلا مإرر اللغة الرارسعية  ما يل ،ملض أن كلت  لميضا في بإا ات المر لة الثاني ة  عرفت عل  د يان محمإ بابال

بل ااصععععععا عإ بابعال بل  أسععععععليب اللثر، وعلعإمعا أكملعت العمل المةليب وارأت ما كتبت  عل  التالميض أما  المإرر، فتلقيت من 

 فتشععت أن أشترا د يان الشاعر  ت  ملحلي المإرر جا زة عل  عملي، ،و راوة التالميض بععاباالمإرر  شععيعا كبيرا ومن 

  فالت بعإ ذلت كلما شعرت بشيء من  عب ومادة نقاش ومضاكرة في معالسي مع الزمالء واأللإااء لياين مينسي في التليات

ار محمإ بابال لما كان بين محتيى الإ يان ونرسععيتي من  لاسععل وانسعععا   وبعإ بكمال وجإت را تي في اراءة أشععع في عمل ما

يجإت من شعر محمإ بابال، فدراسعتي و عييلي مإرسا للغة العربية في العامعة ني ت أن أكتب بعم البحيث في بعم جيانب 

  أن  استراد من المصادر اسسالمية كثيرا وري الررلة سانحة في الشتاء الملصر  وارأت الإ يان من أول  بل  آخره، فتلب ت بل

عار اسسعععالمية في أشععع ) يظيف المصعععادر التي أترت في  اي ن تقافت  الشععععر ة فأتمعت عل  أن أكتب رضا المقال  حت عليان

 محمإ بابال( لاي ألقي الضيء عل  مإى استرادة الشاعر من القرآن والسلة والتار   والتصيا في شعره 

 الشععر ة الرارسعية في المتن تم  رجمت ا مباشرة، وفي بعم الميااع ونقلت األبياتاألسعليب اليلعري  مقالتابة الا بعت في ك 

من  شععيء من الغمي ، ولان م ملا محريفة ب رجمت   نعزا ، و سععب رأ ي أ عبإ اليراباخترت  رجمة األسععتاذ المر ي  

 أو  صيا  وبل    اصإ السبيل  ي ار ت ادث ، تم ركزت عل  مياع الشارإ من اسشارة بل  آ ة أو  إ ث أو نقل ا

 أهداف البحث: 

 :  تلتص أرإاا البحث في

 وغيررما   والسلة اللبي ةالتعر ف بمإى  أتر محمإ بابال بالمصادر اسسالمية األول  كالقرآن الار م  -1

 التعرا عل  مإى عمل الر م والمعرفة لإى بابال لإلسال  وعليم  و رايره اسسالمي   -2

لض ن الةر ل أما  المسلمين ا اسعتترا  الحليل اسسالمية لمشاالت المسلمين من أدب بابال و قإ م ا لتاين نبراسا  لير -3

 يل م من جانب آخر    عانين من امستعمار الغربي البر ةاني من جانب و عانين من التررق فيما ب

واللماذ  التي اإم ا ستالة  لت  ومعرفة األسعععععاليبالتعرا عل  أسعععععباب  تلف المسعععععلمين من وج ة ن ر محمإ بابال  -4

 األسباب  

 أهمية البحث: 

من البا ثين   لين ظلا اي ا أن محمإ بابال لم  ان عارفا باسسععال  وعليم  ومصععادره  أن كثيرا امن أرمية المياععيف في 

كانت معليما   اسسععالمية بسععيةةه ألن  أكمل مع م دراسععا   في الإول الغربية أو في ال لإ علإ األسععا ضة الغربيين، ولان  أو

وفاره واإ  الحليل لمشعععاكل المسعععلمين من لعععميم  ومصعععادره و ار ت رضه الإراسعععة أتبتت أن  كان متعمقا في ف م اسسعععال  

 اسسال  وفي ايء عقيإ   وفاره   
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 نبذة من حياته: أوال:  

  و كان ألعل  من برارمة كشعمير، وكانت أسعر   أسرة لالحة 1167ولإ محمإ بابال في مإ لة سعيالايت، بمقاععة بلعاب عا  

ر بأستاذه تم التحل بالية في بلإه و أتفي مسقط رأس    درر بابال في مإرسة بنعليز ة  ميل بل  التصيا والتق كان والإه  يث 

مل   ب العلم و اآلداب اسسالمية  وأمض  في الالية  أخضو  سعن الضا كان  إرر اللغة الرارسية والعربية في الالية،السعيإ مير 

مإة من الزمن تم انتقل بل  مرير عالععععععمة بلعاب و التحل بالية  ايمية و  ضععععععر األمتحان األخير في الرلسععععععرة، و برت في 

  وا صعععل ببعم في البالد العربية التي  عادل الليسعععان  (.B.Aصعععل عل  شععع ادة )اللغتين العربية وامنعليز ة والرارسعععية، و 

 (،22ابال شععععاعر وفيلسععععيا اسسععععال       محمإ ب (1994)عي ضععععة، ) اسنعليزام  ارنيلإ  سععععيراألسععععا ضة الابار أمثال: 

ي فأول اصعععيإة من شععععره في ا بابال  متزن( و نشعععر) المحامي،  يث أنشعععأ األخير معلة بلغة أردو بعليان عبإ القادرواألسعععتاذ 

  و اإ لقيت ابيم واسعععا بين األدباء والشعععراء وكان ل ا دوا في أنإ ة الشعععر واألدب  وفي 1991ولععف جبال رماليا في عا  

لية اوعين عل  بتره أستاذا للتار   والرلسرة والسياسة في ال ( في الرلسعرة بامتيات.M.Aخالل رضه الرترة  صعل عل  الماجسعتير)

 يث  صععل عل  الشعع ادة العليا في علم الرلسععرة مبر ا اك والتحل بعامعة للإن  سععافر بل  1992الشععراية في مرير  وفي عا  

  واإ ماث في العالععمة البر ةانية تالث سععليات  لقي محااععرات في المياععيعات اسسععالمية، أدت بل  ذ يف وعلم اماتصععاد

ميين   والتحل بعامعةلععععيت  بين اللار  وكان  قي  بتإر   آداب اللغة العربية مإة غياب أسععععتاذه ارنيلإ، تم سعععععافر بل  ألمانيا 

 تصعععععص في اماتصعععععاد قيق وخير في الحاأل  للإن، و ضعععععر اممتحان في الرلسعععععرة، تم رجع بل الإكتيراهشععععع ادة  وأخض مل ا

والسعععياسعععة  اسعععتغل محمإ بابال وجيده في أروبا واشعععترك في الما مرات والليادا العلمية الاثيرة و دافع عن د ل  و فلإ أباعيل 

  (19-12روا ع بابال،  (1979) )اللإوا،    سالما غانما1991رجع بل  ال لإ سلة خصي  اسسال ، وبعإ ذلت 

أليف مع م وات  في الت وامجتماف و مضيكان بابال  عمل في المحاماة بم أن  لم  ان  حب رضا العمل بل كان شعغام في السياسة 

ان كفي المياعيعات اسسالمية ال امة والقضا ا امجتماعية والسياسية ولم  ان  رار في الشعيب ال لإ ة فقط بل  وار  الشععر

يم ، واإ لقي الإ يان ابلعلصلة العرردرا( أا  )بانت بعلياناإ نشعر أول د يان  باللغة األرد ة بأواعاف المسعلمين عامة    تم 

 سعيرة عبع أكثر من مرة وبأعإاد كبيرة  وبعإ ذلت اختار لشععرة اللغة الرارسية التي  عتبر اللغة الثانية من لغات  وفي مإةواسععا 

 رار)األس ورميتومن أرم دواو ل  الشععر ة بالرارسية: اسرار   ودواو ل  الشععر ةمع م أشععاره  ب اونشعر اسسعال  بعإ العربية 

ذا  لبغي أن  عمل  پ  چ  با إ کرد ای اايا  شرق) ماة الشعرق(، وتبير ععم، و جاو إ نام ، و رسعال) پيا  مشعرقوالرميت(، و

 كليمجلاح جبر ل( و اعععرب ) آخران باألرد ة: بال جبر يل نناالشعععيب الشعععراية(، وارمغان  عات) رسعععالة الحعات(  ول  د يا

 (23-29، (، د يان محمإ بابال األعمال الااملة2996)الغيرا، ) ( ميس  )ارب

و الرلسعةين وبنعلترا، و أفغانسعتان وغيررا من البالد  واإ سععاب دميعا  واإ تار محمإ بابال بالدا كثيرة مل ا فرانسعا، و أسعبانيا

غزارا في كل مل ا وخالععة في أسععبانيا عل  فقإ المسععلمين  ضععار  م و في أفغانسععتان عل  ابر السععلةان محميد الغزنيا فا   

( ان بل  ال لإ ألف د يان  )مسععافرال لإ و عل  ابر الحايم سععلا ي الغزنيا الشععاعر الصععيفي المعروا، وعلإ عيد   من أفغانسععت

  (24الغيرا، (بالرارسية 

مرة و غلب المر  علي  أخرى و في  ال كان  مر  كثيرا و كان  غلب عل  المر وفي السععععليات األخيرة من  ياة محمإ باب

 (22)الغيرا،   1931ببر ل سلة 21لباح  لبّ  نإاء رب  لت الحالة أ ضا كان  اتب الشعر و المقامت و اإ 
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 ثانيا: تأثر إقبال بالقرآن الكريم: 

 ت شتصياي ن   أتيررا في  لتربيت  األسر ةالصالح والتقيى وكان باب التراجم لمحمإ بابال بأن  نشعأ في أسرة معروفة  ضرب كت  

أخعضه من القرآن الار م لر عا ومعلععا،  و تبععت معإىد يانع  الرعارسععععععي أكثر من مرة  ارأت  كعان كثير التالوة للقرآن الار مواعإ 

من األبيات في  ااتب  بابال في ا ألراظا ارآنية أو  راكيب ارآنية وأو أشعععععار بل  اصعععععة ارآنية أو مر يما ارآنيا وما يجإت مرت ف

 نقإ  نماذ  لال  الة من الحامت السابقة من القرآن الار م: بل  ذلت  سلحاول في رضه الإراسة أن 

  :ظ القرآنيةتوظيف األلفا -أ

وظف بعم األلراظ أ ضعععا سعععياء ما  تعلل باألسعععماء أو األفعال،  واعععمن اماتبارمن ااتبار المراريم القرآنية محمإ بابال أكثر 

 واإ مإح اللبي لل    علي  وسلم اا ال: األبيات اآل ية خير دليل عل  ذلت، و

 اميررم سپاری رم سپ گر رم    نض ر نيف انسان را بشير ورم 

 (32، )كليات فارسي(( اسرار خيدا1319بابال،) )

 تعيم و أمير  أا: ري لإلنسان بشير ونض ر، وري جلإا و 

 (21سبأ: ) «َوَما أَْرَسْللَاَك بِما َكافاةً لِللااِر بَِشيًرا َونَِض ًرا»: في البيت بشارة بل  اآل ة القرآنية اآل ية

 بابال:  اال

 معلی اسال   رک آفل است   علم مسلم کامل ات سيت دل است 

  (47)بابال، 

 اة األبإ ة   تمتعين بالحي أا: بذا شعر المسلم بحراة القلب  اتمل علم ، وأن معل  اسسال   امن في امبتعاد عن اآلفلين الض ن م

  ( 47، 1319 ،)بابالانبيا را نقش پای او دليل      ارک آفل براريم خليل 

  فصار مل ع  دليال لعميع األنبياء بعإه  أا: بن ببراريم التليل علي  السال   رك عبادة اآلفلين، 

 استتإ  بابال في البيتين السابقين كلمة) آفل( التي  شير بل  اآل ة القرآنية: 

ا »  ا َجنا َعلَْيِ  اللاْيُل َرأَى َكْيَكبًا اَاَل رََضا َربِّي فَلَما  (67)األنعا : «أَفََل اَاَل َم أُِ ب  اآْلفِلِينَ فَلَما

 ( 19 ب،،اابال) ات اجل فرمان پض رد مثل فرد   گرچ  ملت رم بميرد مثل فرد 

 أا: مع أن ميت الشعيب مثل ميت األفراد وري  متثل لألجل مثلما  متثل األفراد  

 وري دالة عل  اآل ة التالية:  « أجل» استتإ  في رضا البيت لرظ 

ٍة أََجٌل بَِذا َجاَء أََجلُ ُْم فاََل  ُ لُِالِّ أُما ا َوَم نَْرًعا بِما َما َشاَء  ا  ( 49) سن:    َْستَأِْخُروَن َساَعةً َوَم  َْستَْقِإُميَن()اُْل َم أَْملُِت لِلَْرِسي َاّرً

  (91، اابال)كليات() کمت اشيا  صار آد  است    علم اسما اعتبار آد  است 

 أا: اكتسب آد  المشروعية وامعتبار من معرفت  األسماء وواع في التةأ بحام األشياء  

 : أشار محمإ بابال في رضا البيت بل   عليم    عال  آد  علي  السال  األسماء كل ا ف ي دالة عل  اآل ة التالية

 (31)البقرة، ْلتُْم َلاِداِيَن(َوَعلاَم آَدَ  اأْلَْسَماَء ُكلا َا تُما َعَرَا ُْم َعلَ  اْلَماَل َِاِة فَقَاَل أَْنبِئُينِي بِأَْسَماِء رَُاَمِء بِْن كُ )

  (12، اابال)آ   اش شرملإه  أو ل نی    را او را ر ب نی  بإ ل نی 

 أا: م  قبل  روا القرآن ر با و م  بإ ال وآ ا   محامة م  قبل التأو ل   
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  واإ ورد في القرآن الار م: 

ِ الاتِي فَةََر اللااَر ) (2)البقرة: َذلَِت اْلِاتَاُب َم َرْ َب فِيِ  رًُإى لِْلُمتاقِيَن() َعلَْي َا َم  َْبِإ َل لَِتْلِل فَأَاِْم َوْج ََت لِلإِّ ِن َ لِيرًا ِفْةَرَت  ا

)ِ  (39)الرو :  ا

 ( 96، اابال)انر  وآفاق را  ستير کن   جستعي را محام ات  إبير کن 

  أا: بالبحث والل ر العميقين والتإبير العاد  ستةيع أن  ستر اآلفاق واألنر   وجاء في القرآن الار م: 

()َسلُِر ِ ْم آ َاِ لَا فِي اآْلفَاِق   (23)فصلت:  َوفِي أَْنرُِسِ ْم َ تا   َتَبَياَن لَ ُْم أَنا ُ اْلَحل 

 (113، اابال)رر کی دارد بتی انإر بغل   ات ملات ومت وعزی وربل 

 وال بل   ىللما مثل الملات والالت و العز في  ضل أا: لار كل وا إ  تعبإ األللا  و حمل 

ى  َوَملَاةَ الثاالِثَةَ اأْلُْخَرى()أَفََرأَْ تُُم  اال    عال : َت َواْلُعزا  (29-19)اللعم: الالا

  (327، اابال) جليه ی ا ن عالم جضب و سرور   آنچ  خيانی کيتر و غلمان و ير 

 أا: بنما الايتر و الغلمان و الحير ات كل مل ا م  ر من م ارر رضا العالم الغرور و السرور  

 واإ وظف الشاعر كلمات ارآنية مثل: الايتر والغلمان و الحير وري مأخيذة من اآل ات القرآنية اآل ية: 

 (62)الر من: و )ُ يٌر َمْقُصيَراٌت فِي اْلِتيَاِ ( و)َو َةُيُا َعلَْيِ ْم ِغْلَماٌن لَ ُْم َكأَنا ُْم لُْالٌُا َمْالُيٌن( بِناا أَْعةَْيلَاَك اْلَاْيتََر()

 (426: اابال) در اميرش مسعإ ااصای ماست   ارا د إنش اسرای ماست آشک

 في اميره   والمسعإ األاص أا: نحسب الل ر بلي  بسراء للا 

 األاص ( ورما دامن عل  اآل ة الار مة:  )المسعإ( و )اسسراءواإ استتإ  الشاعر لر ي: 

 (1)اسسراء:  اْلَمْسِعِإ اْلَحَراِ  بِلَ  اْلَمْسِعِإ اأْلَْاَص  الاِضا بَاَرْكلَا َ ْيلَ ُ()ُسْبَحاَن الاِضا أَْسَرى بَِعْبِإِه لَْياًل ِمَن  

 (21، اابال)رتق خي ش ات دست ما  قسيم کرد   را اارأ  ل بما  عليم کرد 

 م الرتق بأ إ لا  اسّ  كما اإلا    عال  كلمة )اارأ( ومَ لا أا: واإ عَ 

ْنَساَن ِمْن َعلَلٍ »اآل ة القرآنية اآل ية:ستعمل في بن لرظ) اارأ( ا  (2-1)العلل: «اْاَرْأ بِاْسِم َربَِّت الاِضا َخلََل َخلََل اْسِ

 (91 اابال،)پ  چرا ا ن راه چين کيران بری   ي ک  مقصيد خةاب ان ری 

 ما دمت أنت المقصيد من أمر  ) ان ر( فَلَِم  سلت رضا الةر ل مثل العمياَن؟!أا: 

ِإفُينَ »بشعععارة بل  ايل   عال : اسعععتعمال كلمة ) ان ر( في البيت السعععابل  ُا اآْل َاِت تُما رُْم  َصعععْ رِّ  (47)األنعا : «اْن ُْر َكْيَف نُصعععَ

  (143)األعراا:  «فََسْيَا  ََرانِي را َمَاانَ ُ اَاَل َربِّ أَِرنِي أَْن ُْر بِلَْيَت اَاَل لَْن  ََرانِي َولَِاِن اْن ُْر بِلَ  اْلَعبَِل فَإِِن اْستَقَ     »و

 (219، اابال) بر وجيد خيد ش ادت خياستلإ    ت الست آراستلإ انعمن رو

 جعليا الش ادة عل  أنرس م في ذلت الحين  واإ أا: أعإوا اللادا  ي  )ألسُت( أا  ي   لر  في جسم العلين الروح في بةن أم ، 

 : اآل ة القرآنية اآل ية وجاء في

 (162)األعراا: «اَالُيا بَلَ  َشِ ْإنَا َوبِْذ أََخَض َرب َت ِمْن بَلِي آَدَ  ِمْن ظُ ُيِرِرْم ُذرِّ اتَ ُْم َوأَْش ََإرُْم َعلَ  أَْنرُِسِ ْم أَلَْسُت بَِربُِّامْ »

 القرآنية: تراكيب توظيف ال -ب

وبعض ا األخرى جمال غير كاملة ولال ا كانت كل ا كانت بعض ا جمال كاملة  راكيب ارآنية واإ رأ ت في د يان محمإ بابال 

 العمل القرآنية اللااصة:  فلبإأ بإراسةمقتبسة من القرآن الار م،  جمال
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 الجمل القرآنية الناقصة: -1

 : والعيداال الشاعر وري  حث عل  اسنراق 

 (31، اابال) تر فزا إ الرت تر کم کلإ   دل ت تی  لرقيا محکم کلإ 

  ب الالز   لان  قل  باسنراق والالز  اثرالرااد باسنراق والعيد، و  ستثبت أا: 

 : استتإ  الشاعر عبارة القرآن الار م)  ت   لرقيا( بشارة بل  اآل ة الار مة

َ بِِ  َعلِي» ا  ُِحب يَن َوَما  ُْلرِقُيا ِمْن َشْيٍء فَإِنا  ا  (92)آل عمران:  «مٌ لَْن  َلَالُيا اْلبِرا َ تا   ُْلِرقُيا ِمما

 (31، اابال)  اجإار ملک م  بلی شيی   ان آرا شيی   ا ج ان باشإ ج

 : م ما بقي العالم أنت  اين ت لت ، و اين سلةانا للسلةة البااية التي م  زول   وجاء في القرآن الار مأا: 

 (129)ع :  «َشَعَرِة اْلُتْلِإ َوُمْلٍت َم  َْبلَ  فََيْسَيَر بِلَْيِ  الشاْيةَاُن اَاَل  َا آَدُ  رَْل أَُدل َت َعلَ »

 در ج ان شارإ علی اللار آمإست   خيم  در ميإان ام   تدست 

 (43، اابال) شارإی لادق  ر ن شارإان   شارإ الش نبی ان  وجان 

 أاا  المامن خيمت  في ميإان )بم  (، وجاء في رضا العالم شارإا عل  اللارأا: 

 القرآنية اآل ية:   ورد في

ُسيُل َعلَْيُاْم َشِ يًإا» ةً َوَسةًا لِتَُاينُيا ُش ََإاَء َعلَ  اللااِر َو َُايَن الرا  (143)البقرة،  «َوَكَضلَِت َجَعْللَاُكْم أُما

 اصإ  ستير ممالک داشتی     شاه  تم  ر  در دل کاشتی 

 (44، اابال) آميختی يغ را رل من مز إ     ات رير رلگام  را بسيار بيد 

 اصإ استيالء البلإانه أا: لقإ نثر السلةان بضور الحر  في الب ، 

 ومن شإة الحر  جمع جميعا كثيرة وار رعت األليات بيل م و اإ علّم سير  الحر  وعلب الز ادة  

 : التي ري جزء من اآل ية الار مة)رل من مز إ(  استتإ  الشاعر

 (39)ق:  «رَِل اْمتأََلِْت َو َقُيُل رَْل ِمْن َمِز إٍ  َْيَ  نَقُيُل لَِع َلاَم »

 (63، اابال) تنإگی گيرد با ن اانين تبات   ة گرت ااای فی القصا  آمإ  يا

 رضا القانين دليل الثبات للحياة  بن الحياة  ستمر بالقصا  وأن  أا: اال القااي

 في  بشارة بل  اآل ة القرآنية اآل ية:

 (163)البقرة:  «اْلقَِصاِ  َ يَاةٌ  َا أُولِي اأْلَْلبَاِب لََعلاُاْم  َتاقُينَ َولَُاْم فِي »

 (12 اابال،)  امل او ر مة للعالمين    نيف انسان را پلاه آخر ن 

   ور مة للعالمينالرسيل الار م ريسالة  امل رضه الرإلنسان و لأا: القرآن الار م ري الملعأ األخير 

ًرا َونَِض ًرا: » بل  اآل ة الار مة  لمي في البيت  َوَما »و (192)اسسراء:  «َوبِاْلَحلِّ أَْنَزْللَاهُ َوبِاْلَحلِّ نََزَل َوَما أَْرَسْللَاَك بِما ُمبَشِّ

 (196)األنبياء:  «أَْرَسْللَاَك بِما َرْ َمةً لِْلَعالَِمينَ 

 (113، اابال) الصإورچشم  ي بيللإه ی ما فی    ی فروغت لب  اعصار ودرير ا

  ا من  ضيء للبشر مثل ايء الصب  لألعصار والإرير، وعيلت  ستةيع أن  ل ر و ستاشف ما في الصإور  أا: 
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ُإوِر َورًُإى  َا أَ   َا اللااُر اَْإ َجاَءْ ُاْم َمْيِع َةٌ ِمْن َربُِّاْم َوِشرَاٌء لَِما فِي : »واإ وردت عبارة) ما في الصإور( في اآل ة الار مة الص 

 (26) ين : «َوَرْ َمةٌ لِْلُمْاِملِينَ 

 ة: الکامل الجمل القرآنية -۲

 ة كاملةيجإت جمال ارآنيففي د يان محمإ بابال اإ بحثت نقصإ بالتراكيب الااملة العمل التامة المعروفة في اللحي العربي، و

 مثل: ل  سبيل المثال م الحصر، عونلقل بعض ا ، في 

 (319، اابال) بر مقا  عبإه گردد رايب    ا ت)ماتاغ البصر( گيرد نصيب 

عليمي )اللاي  أخض نصيب  من الثبات وامستقامة وعإ  ت غ البصر ميلا وشمام،  صب  رايبا عل  مقا  العبيد ة هللأا: 

   (191 (،2999 المقإسي،)

 (191، اابال) سيی اي  خي ش بات آ إ اگر    آن نگارش سر ما تاغ البصر

 أرى في ن را   سر امستقامة والثبات، لعل   رجع بل  شعب  وذو   مرة أخرى  أا: 

امة و الثبات ل  امستقعبضلت   حث اآل ية وري ما تاغ البصر( المأخيذة من اآل ة) لقإ استتإ  الشاعر في البيتين السابقين عبارة

 (16)اللعم:  «َما َتاَغ اْلبََصُر َوَما عََغ : »عل  المبادح

 (119، اابال) بی خبر ات لم  لإ لم  يلإ است   جإ است ررک  پا در بلإ االيم و

العإود والعلصر ة ف ي جارل عن ف م آ ة )لم  لإ ولم  يلإ(  فقإ ألم  الشاعر بل  معاني سيرة تعصب لألااليم وأا: بن الضا  

َمُإ : »اسخال  ُ الصا ُ أََ ٌإ  ا  )سيرة اسخال (  «لَْم  َلِْإ َولَْم  ُيلَْإ َولَْم  َُاْن لَ ُ ُكرًُيا أََ إٌ اُْل رَُي  ا

  ا پيا  ع را بيتی شليإ   جيی اشک ات چشم بيتيابش چکيإ  

 (71: اابال)عا ران را خان   ی آباد کرد   ب ر ما و ران   ی آباد کرد 

 خةاب )ع را بيتي(  لقإ جرت الإميف من عيلي  السارر ين، بل  أن سمع أا: 

   بلاء شارل، وبل  للةا رين بيتا   ماانا خربا بل  للا واإ  يل 

 » :أشار الشاعر في البيتين السابقين بل  دور ببراريم علي  السال  في بلاء الاعبة الشر رة لاي  اين بيتا هلل و ةيا ب  عباده 

َن ا ِِريا َوا اِتُضوا ِمْن َمقَاِ  بِْبَراِريَم ُمَصلًّ  َوَعِ ْإنَا بِلَ  بِْبَراِريَم َوبِْسَماِعيَل أَْن عَ َِّرا بَْيتَِي لِلةا َوبِْذ َجَعْللَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِللااِر َوأَْملً 

ُعيدِ  ِع الس  كا  (122)البقرة: «َواْلَعاِكرِيَن َوالر 

 (71 اابال،)ليرت کار ب ار ما نشست     ا ن ال  ب عليلا غلچ  بست 

 الربيع اإ انت   ميسم   بشعرة ابيل  يبتلا، فإذا وردة انت رنا كي  ترت  أا: 

ةً ُمْسلَِمةً لََت َوأَِرنَا َملَاِسَالَا َو ُْب َعلَْيلَا  : »واإ ألم  الشاعر بل  اآل ة اآل ية َت بِناَت أَنْ َربالَا َواْجَعْللَا ُمْسلَِمْيِن لََت َوِمْن ُذرِّ اتِلَا أُما

ِ يمُ  اُب الرا  (121)البقرة: «التايا

 (74، اابال)تنإگانی محکم ات م  قلةيا است   مرگ را سامان تاةع آرتوست 

 أا:  أ ي الميت الحقيقي علإما  لقةع األمل، والحياة مستحامة ومستمرة علإما م  عإ القليع سبيال بل   يا لا  

َ  : »وفي البيت السابل  لمي  بل  ايل   عال  ِ بِنا  ا نُيَب  َ اُْل  َا ِعبَاِدَا الاِض َن أَْسَرفُيا َعلَ  أَْنرُِسِ ْم َم  َْقلَةُيا ِمْن َرْ َمِة  ا ْغرُِر الض 

ِ يمُ   (23)الزمر: «َجِميًعا بِنا ُ رَُي اْلَغرُيُر الرا

 (29، اابال)برخيری اتعلإه  سن المرب    يرم ات بار فرا م سر متاب 
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 : في  بشارة بل  اآل ة اآل يةستعإ  سن التا مة ب ضه اليسيلة  أا: م  يِل وج ت عن أداء الررا م، و

ُ ِعْلَإهُ ُ ْسُن اْلَمربِ      ُت َِّن لِللااِر ُ ب  الشا ََياِت  »  (14)آل عمران:  «َو ا

 (32، اابال)سر سبحان الضی اسراستی    ستی  مإعای علم األسما

 مت األسماء كل ا، وري الضا أسرى بلبي  من المسعإ الحرا  بل  المسعإ األاص   اسنسان اا ال: بن    عال  علا الشاعر تاعب 

 ُ لَ ُسْبَحاَن الاِضا أَْسَرى بَِعْبِإِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِعِإ اْلَحَراِ  بِلَ  اْلَمْسِعِإ اأْلَْاَص  الاِضا بَاَرْكلَا َ يْ  »في البيت  لمي  بل  ايل   عال : 

ِميُع اْلبَِصيرُ لِلُِر َ ُ ِمْن آ َ   (1)اسسراء: «ا ِلَا بِنا ُ رَُي السا

 (72 اابال،)ورد م خيا علي م با إت   ايت ا مان  يات افزا إت 

 خيا علي م( وردا عل  لسانت   مبل  رضه الغا ة  لبغي أن  ععل ) أا: بذا كان ب مانت اي ا  زداد  يا ت، وبذا أردت أن  صل

ِ َم َخْيٌا َعلَْيِ ْم َوَم رُْم  َْحَزنُيَن  الاِض َن آَملُيا َوَكانُيا  َتاقُينَ  : » عال في البيت  لمي  بل  ايل    (73-72 ) ين :«أََم بِنا أَْولِيَاَء  ا

 (262، اابال) تانسيی گردون بگي انی ار ب   ت ر گردون خي ش را  ابم غر ب 

 بني ار ب( من فيق السماوات  ي أجإني  حت السماء غر با، فقل )أا: بن

اِف بَِذا َدَعانِ َوبَِذا َسأَلََت ِعبَاِدا َعلِّي فَإِنِّي اَِر ٌب أُِجيُب : » شير الشاعر في البيت بل  ايل   عال   (117)البقرة:  «َدْعَيةَ الإا

 (391، اابال)ان م اععات ونتل خاو     لرلری ده با ريای باد   

  حرك في الباد ة مع ر   لرلر ألن م  شعرون كأن م أععات نتل خاو ة  أا: 

َررَا َعلَْيِ ْم َسْبَع لَيَاٍل َوتََماِنيَةَ أَ ااٍ  ُ ُسيًما فَتََرى اْلقَْيَ  فِي َا َلْرَع  َكأَنا ُْم أَْعَعاُت نَ  : »وجاء في القرآن الار م ْتٍل َستا

 (6)الحااة: «َخاِو َةٍ 

 توظيف القصص القرآني:  -ج

و ببراريم و  يسف وميس  ح مرورا بليو اول محمإ بابال أن  يظف القصص القرآني في شعره كثيرا بإءا برد  علي  السال  

 قط:   ولاي م نةيل الاال  فلتتار من كل نبي اصة ف ت   صل بل  اللبي المصةر  لل    علي  وسلم وعيس  علي م السال 

 : عليه السالم آدم -1

 ا ن مشت غباری را انعم بسعيد آمإ   برخيز ک  آد  را رلگا  نميد آمإ 

 (132، اابال) ات شيخی آب و گل در گرت و شليد آمإ  آن رات ک  پيشيإه در سيل  ی رستی بيد

 أا: ام، فإن   ان أن    ر آد  بل  اليجيد، واإ اامت المال اة  سعإ لقبضة  راب  

 ذاك السر المالين في لإر الاا لات، بإأ  تالم بسبب اممتزا  الضا  إث بين الماء والتراب  

 تمين ات کيکب  قإ ر ما گردون شيد روتی  فروغ خاکيان ات نير ان افزون شيد روتی 

 (129، اابال) تگرداب سپ ر نيلگين بيرون شيد روتی  خيال ما ک  او را پرورش دادنإ عيفان ا 

وستتحيل األر   يما من كيكب  قإ رنا بل  شيء ضيء المتلياات الترابية أكثر من المتلياات الليرانية،   ي  ي  سيأأا: 

  آخر  وسيتر  خياللا الضا ربت  العيالف من دا رة رضه األفالك الزرااء   

 وبنبا   األسماء كل ا و كما  إل عل عل  المال اة بعلم    بل  اصة خلل آد  علي  السال  وبتبات  قإم  شير األبيات السابقة

 بلإار األوامر من    عال  بل  المال اة كي  سعإوا آلد  و  ضعن المال اة ألمر    عال  
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ساسي أن  بين رضه رضه القصة ذكررا القرآن الار م وأن الشاعر أشار بلي ا بشارات بعيإة بلغة الشعر ألن  لم  ان غرا  األ 

 ث اسنسان عل  العمل والإأب والاإ، فإشار   بل   لت القصة جاءت عراا م اصإا  واال  عال  في  القصة بل كان غرا 

 سيرة البقرة: 

َماِء رَُاَمِء بِْن كُ » َماَء ُكلا َا تُما َعَراععَ ُْم َعلَ  اْلَماَل َِاِة فَقَاَل أَْنبِئُينِي بِأَسعععْ اِداِيَن اَالُيَوَعلاَم آَدَ  اأْلَسععْ ْبَحانََت َم ِعْلَم لَلَا بِما َما ْلتُْم لععَ ا سعععُ

مَ  ا أَْنبَأَرُْم بِأَسعععْ َما ِِ ْم فَلَما َماَواِت َواأْلَْرِ  َعلاْمتَلَا بِناَت أَْنَت اْلَعلِيُم اْلَحِايُم اَاَل  َا آَدُ  أَْنبِْئ ُْم بِأَسعععْ ا ِِ ْم اَاَل أَلَْم أَاُْل لَُاْم بِنِّي أَْعلَُم َغْيَب السعععا

-31)البقرة: «بَ  َواْستَْابََر َوَكاَن ِمَن اْلَاافِِر َن لَُم َما  ُْبُإوَن َوَما ُكْلتُْم  َْاتُُميَن َوبِْذ اُْللَا لِْلَماَل َِاِة اْسُعُإوا آِلَدَ  فََسَعُإوا بِما بِْبلِيَ  أَ َوأَعْ 

34) 

 :  ا با بل  رب واإ  حإث بابال عل  لسان آد  علي  السال  الضا  لب  بل  خةئ  فرجع 

 بست  ی جادوی من ذره وم ر ملير  من ب  تمين در شإ ، من برلک بر شإ  

 (۷۱۲،اابال) ات غلةم در گضر عضر گلارم پض ر   گرچ  فسينش مرا برد تراه لياب 

 مضيء  أا: أنا نزلت بل  األر ، وأنا استعليت عل  األفالك، فإن سحرا رضا ذرة و ب 

 مع أن وسيست  أخرجلي من الةر ل المستقيم، فاعف علي و م  ااخضني بضنبي  

 : فإن البيتين السابقين  إمن عل  وسيسة الشيةان آلد  علي  السال  وخروج  من العادة وعل   يبت  هلل  عال 

 (۷۲ :)األعراا «ُاينَنا ِمَن اْلَتاِسِر نَ اَاَم َربالَا ظَلَْملَا أَْنرَُسلَا َوبِْن لَْم  َْغرِْر لَلَا َو َْرَ ْملَا لَلَ  »

 براهيم عليه السالم: إ -0

 (172، اابال)  ا   ی گردد  ر مش ات خإاونإان پير  مإ ی در آ ش نمرود می سيتد خليل 

 أا: سيحترق ببراريم في نار نمرود لمإة، بل  أن  تلي  ر م  من اآلل ة القإ مة  

اُيهُ َواْنُصُروا آلِ َتَُاْم بِْن ُكْلتُْم فَاِعلِيَن اُْللَا  َا نَاُر ُكينِي بَْرًدا َوَساَلًما َعلَ  بِْبَرا:»كال     عال   شير بل رضا الاال   يَم رِ اَالُيا َ رِّ

 (69-71)األنبياء: «

براريم  ث  أشار بل  اصة ب الم الشاعر في األبيات اآل ية عن  ادتة كربالء ومقتل الحسين راي   عل  ولال  في معر   إ

 وبسماعيل علي ما السال   ين  قإما ممتثال أمر   بضب  ببراريم ابل  بسماعيل علي ما السال ، فقال: 

  علی آن اجمال را  رصيل بيد   سر ابراريم واسماعيل بيد 

 پا إار و لإ سير و کامگار  عز  او چين کيرساران استيار

 (62، اابال) مقصإ او  رظ آ ين است وب    يغ ب ر عزت د ن است وب  

أا: )كان الحسين سرا من أسرار ببراريم و بسماعيل، أا أن  كان  رصيال لضاك اسجمال، كانت عز مت  اي ة مثل العبال 

 الشامتة، محامة، سر عة وناجحة، م  ستتإ  السيف بم سعزات الإ ن، وم  اين الغر  مل  بم  رظ الشر عة والعقيإة(   

ْعَي اَاَل  َا بُلَيا بِنِّي أََرى فِي اْلَملَاِ  أَنِّي أَْذبَُحَت فَاْن ُْر َماَذا  ََرى اَالَ  : »وفي ذلت بشعارة بل  اآل ات القرآنية ا بَلََغ َمَع ُ السا ا أَبَِت  َ  فَلَما

لََما َو َلا ُ لِْلَعبِيِن َونَادَ  ا أَسععْ ابِِر َن فَلَما ُ ِمَن الصعا اَء  ا تَِعُإنِي بِْن شععَ ْي َا بِناا َكَضلَِت نَْعِزااْفَعْل َما  ُْاَمُر سعَ ْاَت الر  إا  ْ لَاهُ أَْن  َا بِْبَراِريُم اَْإ لععَ

لِيَن بِنا ُ ِمْن سِ اَلٌ  َعلَ  بِْبَراِريَم َكَضلَِت نَْعِزا اْلُمحْ اْلُمْحِسلِيَن بِنا رََضا لَ َُي اْلباََلُء اْلُمبِيُن َوفََإْ لَاهُ بِِضْبٍ  َعِ يٍم َو ََرْكلَا َعلَْيِ  فِي اآْلِخِر َن سَ 

 (111-193)الصافات: «ِعبَاِدنَا اْلُمْاِملِينَ 
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 داستان عيسی عليه السالم:  -3

 حإث بابال في األبيات اآل ية عن اصة عيس  علي  السال  و ركز عل  شيئين: أول ا ب ياء المي   والثاني رفع   ل  بل  

 السماء، فقال الشاعر: 

  (32، اابال) مرده جان ا چين لليبر در چمن    ات ام او خيزد انإر گير  ن 

 في الحإا ل   لليبر، فيقي  المي   من ابيررم كقيا  شعر يا أا: علإما  أمر عيس  الميت الرااإ في القبر بالق

  (۱۱۱، اابال)  إ ميسی د  عيسی نإارنإ   کيمان مرده را ليرت نگارنإ 

 م  ملاين  إ ميس  وم روح عيس  علي ما السال   لال م عاجزون عن نر  الروح في اه ألن م أا: الحاماء  صيرون المي   

ُ  َا ِعيَس  اْبَن َمْر ََم اْذُكْر نِْعَمتِي َعلَْيَت َوَعلَ  َوالَِإ َِت بِْذ أَ اْإ َُت بُِروِح اْلقُُإرِ  : »واإ ورد في القرآن الار م بِْذ  َْتلُُل وَ      بِْذ اَاَل  ا

إة: )الما  «   َ  بِإِْذنِي َوبِْذ  ُْتِرُ  اْلَمْي َ  بِإِْذنِي ِمَن الةِّيِن َك َْيئَِة الةاْيِر بِإِْذنِي فَتَْلرُُ  فِي َا فَتَُايُن عَْيًرا بِإِْذنِي َو ُْبِرُح اأْلَْكَم َ َواأْلَْبرَ 

119) 

 موسى عليه السالم:  -4

 ،لاثير من جيانب رسالت في عيل الإ يان وعرا  لقإ أكثر بابال من ذكر اصة ميس  علي  السال  في أشعاره و  عر  

 ونحن نلقل بعم  لت العيانب  رشيإا لليات: 

 (134، اابال) نإاری  اب آن آشيب وغيغا ی ک  من دار  نإ م خي ش می ساتی مرا ليکن ات آن  رسم 

  من اماةرابات والغيغاء    أنت  ععللي لا بت ولالي أخاا أنت م  صبر ما أاي  ب  قيل التضر لميس : أا: 

اِدنَا فََيَجَإا َعْبًإا ِمْن ِعبَ : »في البيت السععابل بشععارة خرية بل  اصععة ميسعع  علي  السععال  و الرجل الصععال  خضععرفي القرآن الار م

تَ آ َْيلَاهُ َرْ َمةً ِمْن ِعْلِإنَا َوَعلاْملَاهُ ِمْن  ًإا اَاَل بِناَت لَْن  َسعععْ ا ُعلِّْمَت ُرشعععْ  ِةيَع َمِعيَ لَُإناا ِعْلًما اَاَل لَ ُ ُميسعععَ  رَْل أَ ابُِعَت َعلَ  أَْن  َُعلَِّمِن ِمما

 (77-72)الا ف: «َلْبًرا َوَكْيَف  َْصبُِر َعلَ  َما لَْم  ُِحْط بِِ  ُخْبًرا 

 (171، اابال) سيل  ی در ا دو نيم استک  ات وی    رمين در ا رمين چيب کليم است 

 أا: رضا الل ر ورضه العصا وب ا انتصف الل ر نصرين  

 سيی آ ش گا  تن مثل خليل   در گضر مثل کليم ات رود نيل 

 (311، اابال) ملتی را می برد  ا کيی دوست   نغم  ی مردی ک  دارد بيی دوست 

،  عر أمة الحبيب ميممثل ببراريم خليل  ، بن نغمة الرجل الضا  حمل شأا: اعبر ن ر الليل مثل ميس ، وامش نحي اللار 

  كاملة بل  بلإ الحبيب  

ِر بِِعبَاِدا بِناُاْم ُمتابَُعيَن  :»واإ ورد في القرآن الار م ا  ََراَءى اْلَعْمَعاِن اَاَل      َوأَْوَ ْيلَا بِلَ  ُميسععععَ  أَْن أَسععععْ ِراِيَن فَلَما فَأَْ بَُعيرُْم ُمشععععْ

ِرْب بِ  يَْ ِإ ِن فَأَْوَ ْيلَا بِلَ  ُميسععَ  أَِن ااععْ َحاُب ُميسععَ  بِناا لَُمْإَرُكيَن اَاَل َكالا بِنا َمِعَي َربِّي سععَ اَك اْلبَْحَر فَاْنرَلََل فََااَن ُكل  فِْرٍق أَلععْ َعصععَ

َواْختَاَر ُميسععَ  اَْيَم ُ  »وايل   عال :  (21-22)الشعععراء: «ْلَعِ يِم َوأَْتلَْرلَا تَما اآْلَخِر َن َوأَْنَعْيلَا ُميسععَ  َوَمْن َمَع ُ أَْجَمِعيَن َكالةاْيِد ا

ْئَت أَْرلَْاتَ ُْم مِ  ْجرَةُ اَاَل َربِّ لَْي شععععِ ا أََخَضْ  ُُم الرا ْبِعيَن َرُجاًل لِِميقَا ِلَا فَلَما رَ َاُء ِملاا بِْن ِرَي بِما فِْتلَتَُت سععععَ ْن اَْبُل َوبِ ااَا أَ ُْ لُِالَا بَِما فََعَل السعععع 

 (124)األعراا: « ُِضل  بِ َا َمْن  ََشاُء َو َْ ِإا َمْن  ََشاُء 

 نوح عليه السالم:  -5

 من خالل اراء ي في د يان بابال لم أر بم بيتا وا إا  شير بل  شيء من اصة نيح علي  السال  وري البيت اآل ي: 
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 (296، اابال)  را آن بيچاره  أتيری نإاشت   جز دعارا نيح  إبيری نإاشت 

 أا: لم  ان لإى نيح علي  السال  من  إبير بم الإعاء، ولم  ان لاال  ذاك المساين من  أتير عل  ايم   

والقرآن الار م  حإث في سععععيرة كاملة عن اصععععة ذلت الرجل الع يم وعلإما لم  امن ب  بم عإد  سععععير فيئ  مل م فإع  علي م 

ل يا َكثِيًرا  : »ب ضا الإعاء المالم ا َخِةيئَا ِِ ْم أُْغِراُيا فَأُْدِخلُيا نَاًرا فَلَْم  َِعُإوا لَ ُْم ِمْن َواَْإ أَاععععَ اَلًم  ِمما وِن دُ َوَم  َِزِد ال االِِميَن بِما اععععَ

ل   اًرا  َواَاَل نُيٌح َربِّ َم  ََضْر َعلَ  اأْلَْرِ  ِمَن اْلَاافِِر َن َد ااًرا بِناَت بِْن  ََضْررُْم  ُضععععِ ِ أَْنصععععَ يا ِعبَاَدَك َوَم  َلُِإوا بِما فَاِجًرا َكرااًرا َربِّ  ا

 (21-21)نيح:  «ما  َبَاًرااْغرِْر لِي َولَِيالَِإاا َولَِمْن َدَخَل بَْيتَِي ُمْاِملًا َولِْلُمْاِملِيَن َواْلُمْاِملَاِت َوَم  َِزِد ال االِِميَن بِ 

 يوسف عليه السالم:  -6

 گرچ  باشإ پادشاه رو  وری   با  ر ف سرل  نتيان خيرد می 

 (319، اابال) ب  ک  مرد ناکسی او را خرد     يسف ما را اگر گرگی برد 

 أا: م  مان أن  شرب الشراب مع الحر ف الإنيء وبن كان ملاا للرو  والرا  

 لي أخض  يسرلا ذ ب لاان أفضل من أن  شتر   شتص نضل سافل  

 (123، اابال)  ا ب   لک ما گان ذوق خر إن درم  گشت  را بات گشيد  نقاب  يسف گم

 لقإ رفعت اللقاب من وج   يسف التا  ، كي أم إ فرلة الشراء أللحاب الثروة الضئيلة   أا: 

 (221، اابال)  يسران او تچ  آ إ برون   لعل ا ات سلگ ره آ إ برون 

 أا:  تر  العقيل من أ عار الةرق، و تر   يسر  من البئر  

األبيات السعابقة أشعارت بل  اختالق اصة افترار  يسف عل   إ الض اب و بلقا   في البئر تم بخراج  من البئر و بيع  بثمن بت  

َف أَِو اْعَرُ يهُ أَْرًاا  َتْ  : »، وجاء في القرآن الار مألرل القافلة ُل لَُاْم َوْج ُ أَبِيُاْم َو َُاينُيا ِمْن بَْعِإِه اَْيًما َلالِِحيَن اَاَل اْاتُلُيا  ُيسعُ

يااَرِة بِْن ُكْلتُْم فَ  َف َوأَْلقُيهُ فِي َغيَابَِت اْلُعبِّ  َْلتَقِْة ُ بَْعُم السعععا َف عَ  اِعلِيَن اَالُيا  َا أَبَانَا َما لََت َم  َأَْملاااَا ٌِل ِمْل ُْم َم  َْقتُلُيا  ُيسعععُ لَ   ُيسعععُ

ُحيَن أَْرِسْل ُ َمَعلَا َغًإا  َْر َْع َو َْلَعْب َوبِناا لَ ُ لََحافِ ُيَن اَاَل بِنِّي لَيَْحُزنُلِي ْ ُب َوأَْنتُْم َعْل ُ  َوبِناا لَ ُ لَلَالعِ أَْن  َْضرَبُيا بِِ  َوأََخاُا أَْن  َأُْكلَ ُ الضِّ

افِلُيَن اَعالُيا لَئِْن أََكلَ ُ الضِّ  ا َذرَبُيا بِِ  َوأَْجَمُعيا أَْن  َْعَعلُيهُ فِي َغيَابَِت اْلُعبِّ غعَ ُروَن فَلَما بَةٌ بِناا بًِذا لََتاسععععععِ ِ  َوأَْوَ ْيلَا بِلَيْ ْ ُب َونَْحُن ُعصععععععْ

اًء  َْبُايَن اَالُيا  َ  ُعُروَن َوَجاُءوا أَبَارُْم ِعشععععَ َف ِعْلَإ َمتَاِعلَا فَأََكلَ ُ لَتُلَبِّئَلا ُْم بِأَْمِرِرْم رََضا َورُْم َم  َشععععْ تَبُِل َو ََرْكلَا  ُيسععععُ ا أَبَانَا بِناا َذرَْبلَا نَسععععْ

لَتْ  يا ِ  بَِإٍ  َكِضٍب اَاَل بَْل سععععَ اِداِيَن َوَجاُءوا َعلَ  اَِميصععععِ ْ ُب َوَما أَْنَت بُِمْاِمٍن لَلَا َولَْي ُكلاا لععععَ ْبٌر َجمِ  الضِّ ُاْم أَْمًرا فَصععععَ ُ لَُاْم أَْنرُسععععُ  يٌل َو ا

َرى رََضا غُ  لُيا َواِرَدرُْم فَأَْدلَ  َدْلَيهُ اَاَل  َا بُشعععْ يااَرةٌ فَأَْرسعععَ رُيَن َوَجاَءْت سعععَ تََعاُن َعلَ  َما  َصعععِ ُ َعلِيٌم بَِما اْلُمسعععْ اَعةً َو ا وهُ بِضعععَ ر  اَلٌ  َوأَسعععَ

اِرِإ نَ  َْعَملُيَن َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْتٍ  َدَراِرَم َمْعُإوَدٍة وَ   (29-9) يسف:  «َكانُيا فِيِ  ِمَن الزا

 اليتارة والقرب من السلةان:  ووليل  بل  شير بابال في األبيات اآل ية بل  خرو   يسف علي  السال  من السعن 

 پ  ات مإت شليإ  نغم  رای ساربانی را  در ا ن لحرا گضر افتاد شا إ کاروانی را

 رم  افسان  و افسين تليتا ی رفت   يسری را تاسيری ب  عز زی بردنإ 

 (279،اابال) آن ستن ساتی و آن انعمن آرا ی رفت  رات را ی ک  ن ان بيد ب  باتار افتاد 

لقإ أخرجيا  يسف من األسر ورفعيه  بعإ فترةه أا:  مان أن  مر اافلة عل  رضه الصحراء، و مان أن أسمع نغمات العمالين

بل  اليتارة، ولقإ انت   كل الحاا ات واليساور الشيةانية من تليتاءه واإ اكتشرت األسرار المالينة عل  األعين، ولقإ ذربت 

 الحيل والمارو لت الليادا و ام راايات  كل  لت 
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ا َكلاَم ُ اَاَل بِناَت اْليَْيَ   : »واإ جاء في القرآن الار م ما  تيافل مع معاني  لت األبيات ي فَلَما تَْتلِصعععْ ُ لِلَْرسعععِ َواَاَل اْلَملُِت اْ تُينِي بِِ  أَسعععْ

َف فِ  لاا لِيُيسعععُ أُ ِمْل َ لََإْ لَا َمِايٌن أَِميٌن اَاَل اْجَعْللِي َعلَ  َخَزا ِِن اأْلَْرِ  بِنِّي َ رِيظٌ َعلِيٌم َوَكَضلَِت َماا اُء نُ ي اأْلَْرِ   َتَبَيا يُب ا َ ْيُث  َشعععَ صعععِ

 (27-24) يسف: «بَِرْ َمتِلَا َمْن نََشاُء َوَم نُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسلِينَ 

 توظيف المضمون القرآني:  -د

ي ا فبل  عشرات من اآل ات القرآنية دون أن  ستتإ  لر ا ارآنيا   وجإت أن  أشارفي د يان إ اراء ي في د يان محمإ بابالعل

 ، وبليام بعم األمثلة اآل ية:  مأخيذة مل ولان المعاني

 (124، اابال) ج انی ات ار  ت با  ری ساخت   تآب وگل خإا خيش پيکری ساخت 

  وللع عالما أجمل من أر   لقإ خلل    عال  جسما جميال من الماء والتراب، أا: 

 ورضا البيت  شير بشارة لر حة بل  اآل ة القرآنية اآل ية: 

َرُكْم فَأَْ َسَن ُلَيَرُكمْ » َرُكْم فَأَْ َسَن ُلَيَرُكْم َوبِلَْيِ  اْلَمِصيرُ »( 74)غافر:  «َوَليا َماَواِت َواأْلَْرَ  بِاْلَحلِّ َوَليا ) غابن: «َخلََل السا

3) 

 محي ات دل کاوش ا ا  کن    ساايا برخيز ومی در جا  کن 

 پرستارش جم استگر گإا باشإ    شعل  آبی ک  اللش تمز  است 

 د إه ی بيإار را بيإار  ر    می کلإ انإ ش  را رشيار  ر 

 ايت شيران درإ روباه را     اعتبار کيه بتشإ کاه را 

 اةره را پ لای در ا می درإ    خاک را او  تر ا می درإ 

 پای کبک ات خين بات ا مر کلإ   خامشی را شيرش محشر کلإ 

 بر شب انإ ش  ا  م تاب ر ز   خيز ودر جامم شراب ناب ر ز 

 ذوق بيتابی درم ن اره را     ا سيی ملزل کشم آواره را 

 چين لإا در گيش عالم گم شي    گر  رو ات جستعيی ني شي  

  (1-6: اابال)آب چشم خي ش در کام کلم    ايمت جل  ستن بام کلم 

 بيات السابقة: معلی األ

 ام أ  ا السااي وامأل الاأر خمرا، وام  من القلب الل األ ا ه )

 وناوللا  رارة الماء الضا ألل  من تمز ، وليكان متاإ ا فإن مربي  كان ملااه 

 فإن   ل م بالرار و ععل  أكثر لحية، و ععل البصر أكثر بصيرة وايةه 

   الثعالب كاألُسيدهو مل  التبن ايمة العبال الشامتات، و ععل 

 و ععل التراب في امة الثر ا، و ععل القةرة وسعة األن اره 

 بإ  الباتاه  الحعل  مراءو اسر السايت و حيل  بل  غيغاء الحشر، و ععل أاإا  

 ليلتي الم لمة بالبإر المليره لب في كأسي شرابا لافيا، وأايءْ ام و

 ولاي أرجع بال ارب بل  البيت، وأمل  ذوق اماةراب لللاظر نه 

 أسرف في السير علإ ما أبحث عن جإ إ، وأمحي في أذن العالم كالصيته 
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  الثياب(  وأرفع ايمة الاال  وأساب دميف عيلي في 

 ايل   عال : و شير بل  السابقة كل ا  رسر بن األبيات 

« ِ ُ بِقَْيٍ  ُسيًءا لَ ُ ُمَعقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن  ََإْ ِ  َوِمْن َخْلرِِ   َْحرَ ُينَ ُ ِمْن أَْمِر  ا َ َم  َُغيُِّر َما بِقَْيٍ  َ تا   َُغيُِّروا َما بِأَْنرُِسِ ْم َوبَِذا أََراَد  ا بِنا  ا

 (11)الرعإ:  «فاََل َمَردا لَ ُ َوَما لَ ُْم ِمْن ُدونِِ  ِمْن َوالٍ 

 (17، اابال) آن بياران ا ن ب  اعإا ر متی   لةف وا ر او سرا پا ر متی 

 عامل ألحاب  باللةف و عامل األعإاء  كانوأا: كان اللبي لل    علي  وسلم ر يما في  الة الرا  وفي  الة الغضب، 

   بالر مة

لقإ نقل محمإ بابال في د يان  اصة أسر ابلة  ا م الةا ي بيإ المسلمين وعلإما عرف ا اللبي لل    علي  وسلم فأكرم ا وأعلل 

وكرم  ولم  أذن كي  يتف بين المعارإ ن مثل السبا ا و كان رضا اسكرا  سببا سسال  أخي ا عإا بن  سرا  ا لعيد والإرا

)األنبياء: «َوَما أَْرَسْللَاَك بِما َرْ َمةً لِْلَعالَِمينَ »، وبن رضا البيت بشارة بل  معل  ايل   عال : ( 412(، 2992)المباركريرا) ا م

196) 

 (17: ابال)ا آ ش او ا ن خ  وخاشاک سيخت   امتياتات نسب را پاک سيخت 

   رضا ال شيم بالااملأا: لقإ أ رق اس سار بالعلصر ة واللسب كامال، واإ أ رات ناره 

 السلة الشر رة ما  تلاسب مع رضا البيت، اال  عال : القرآن الار م وواإ ورد في 

ْملَا بَِلي آَدَ  » ْن َخلَْقلَا َولَقَْإ َكرا ْللَارُْم َعلَ  َكثِيٍر ِمما   (69راء: )اسس« َْرِضياًل َوَ َمْللَارُْم ِفي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَتْالَارُْم ِمَن الةايِّبَاِت َوفَضا

قيا لض ن اعتلوم  اجة أن أنقل نصا معيلا من السلة بل روح اسسال  كل   إل عل  رضه العإالة والمساواة بين بلي آد  وبتالة ا

 اسسال  ولاروا بخية فيما بيل م  

 (16، اابال) جمل  عالم بلإگان وخياج  اوست  نست  ی کينين را د باچ  اوست 

 أا: ري عليان كتاب العالمين، سيإ الاينين وميل  الثقلين  

اال رسيل   لل    علي   :السلة: اال أبي رر رةوجاء في  (4)القلم:  «َوبِناَت لََعلَ  ُخلٍُل َعِ يمٍ »واإ جاء في القرآن الار م: 

 (39،(1917)البغيا) «أنا سيإ ولإ آد   ي  القيامة وأول من  لشل عل  القبر وأول شافع وأول مشرع» :وسلم

 (11، اابال)وعزای رير را سر شکن تم   محکم ات  ل شي سيی خيد گامزن 

بالحل وارجع  أا: اْاي  و ةم الالت والعزى في نرست   بليت،ََ

ِ مِ »واإ جاء في القرآن الار م:  ا َجاَء َوَما ظَلَْملَارُْم َولَِاْن ظَلَُميا أَْنرَُس ُْم فََما أَْغلَْت َعْل ُْم آلِ َتُ ُُم الاتِي  َْإُعيَن ِمْن ُدوِن  ا ْن َشْيٍء لَما

 (191)ريد:  «َما َتاُدورُْم َغْيَر  َْتبِيبٍ أَْمُر َربَِّت وَ 

 الب مسلم را  ا الغر نمات    م ال  باشإ لإا گيرر نمات 

 (31،اابال) اا ل فحشا و بغی وملکر است   در کف مسلم مثال خلعر است 

 الصالة لإا لإرة التي يإ، والصالة  ا ألغر لقلب المسلمه أا: 

  الصالة باللسبة للمسلم مثال السيف  قتل ل  الرحشاء والبغي والملار

اَلةَ  َْل َ  َعِن اْلرَْحَشاِء َواْلُمْلَارِ »في البيتين السابقين بشارة لر حة بل  ايل   عال :   (42)العلابيت:  «بِنا الصا

 نير  ل بر ظلمت اعمال تن     اال را بگضار وباب  ال تن 
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  (217)اابال،  د إه بيإار وخإا انإ ش تی   در ابای خسروی در و ش تی 

 ه ليل العملظلمة وأايء بالحل وارتم برت  باب الحال،  أا: دف القال 

    ان الضميرقاكرا هلل  وكن الإرو ش في تا األمير، ذ

 البيتان السابقان  إمن عل  اآل ة اآل ية: 

َماَواتِ » َ اِيَاًما َواُُعيًدا َوَعلَ  ُجلُيبِِ ْم َو َتَرَااُروَن فِي َخْلِل السا  »وايل   عال :  (191)آل عمران:  «   َواأْلَْرِ   الاِض َن  َْضُكُروَن  ا

 (121)البقرة:  «فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُاُروا لِي َوَم  َْارُُرونِ 

 (44، اابال) ات دعاء  إبير را محکم کلإ   مسلم ات دنيا سيی  ل ر  کلإ 

 أا: د إن المسلم أن  رر من الإنيا و لتعئ بل  الحل، وأن  حام التإبير مل  بالإعاء  

ِ بِنِّي لَُاْم ِمْل ُ نَِض ٌر ُمِبيٌن »فمعل  البيت مستراد من ايل   عال :  وا بِلَ   ا  (29)الضار ات:  «فَرِر 

 النبوية الشريفة: توظيف السنة والسيرة : لثاثا

بسيرة اللبي العةرة و إعي اار   بل  مراجعة السيرة الةيبة كي  تتضرا مشعل  في سبيل الحياة كثيرا محمإ بابال  ستش إ  بن

 المليئة باألشياك والصعيبات  

 آبروی ما تنا  مصةری است    در دل مسلم مقا  مصصری است 

  ا  کسری ت ر پای امتش    بير ا مملين خياب را تش 

 اي  وآ يين و کيمت آفر إ   ا خليت گز إ در شبستان  ر

  ا ب   تت خسروی خيابيإ اي    مانإ شب ا چشم او محرو  ني  

 د إه ی او اشکبار انإر نمات     وات ريعا  يغ او آرن گإات 

 مسلإ اايا  پيشين در نيرد     در ج ان آ ين ني آغات کرد 

 رمچي او بةن ا  گيتی نزاد     ات کليإ د ن در دنيا گشاد 

 با غال  خي ش بر  ک خيان نشست   در نگاه او  کی بام و پست 

 دختر سردار عی آمإ اسير   در مصافی پيش آن گردون سر ر 

 گردن ات شر  و يا خم کرده بيد   پای در تنعير و رم در بی پرده بيد 

 يإچادر خيد پيش روی او کش   دخترک را چين نبی بی پرده د إ 

 پيش اايا  ج ان بی چادر م    ما ات آن خا ين عی عر ان  ر م 

 آن ب   اران ا ن ب  اعإا ر متی     لةف ا ر او سراپا ر متی 

 (17-12، اابال) مک  را پيغا  م  ثر ب داد   آنک  بر اعإا در ر مت گشاد 
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 :  رجمة اللص الااملة من  رجمة عبإاليراب عزا 

 زة المسلم من ذكرى المصةر   ع   م عة المسلم مثيى المصةر ، 

 وعلت  يعان كسرى أمت     آترت سحل  صير عرت  

 أمة مل ا  اما مشراا     خليات في  راء خلقا 

 فحبا األمة ملاا خالإا    كم ليال اإ اضارا سارإا 

 عيل  في الضكر بالإمع  عيد   سير  في الحرب اةاف الحإ إ 

  ين  إعي الحل باللصر المبين    سير  )آمين(  محي ال المين 

 ومن المااين ملاا بإدا     سللا في كينلا اإ جإدا 

 ري والعبإ سياء في الةعا      استيى ميل  لإ   وغال  

 من عال عيا بعإواه وساد    أسرت في غزوة بلت العياد 

 ا الاسيرمةرق في ذل  الةر   رجل ا في القيإ والرأر  سير 

 بذ رأى وج ا ورأسا  اسرا    بردة ألق  علي ا سا را 

 لي   اسينا لإى األايا  شيء   نحن أعرى في اليرى من أخت عي 

 لصإ ل وعإو رأفة     لةر  والق ر كل ر مة 

 (149-139الغيرا، ) اال: م  ثر ب ري القادر     الرت  رضا الغافروبيي  

  إل األبيات السابقة عل  عإة أمير في  ياة اللبي لل    علي  وسلم التي أشار بلي ا محمإ بابال ونحن نشير بلي ا باختصار: 

بيالرضل القااي أ)اليحصبي،()أنا سيإ ولإ آد  وم فترايل الرسيل لل    علي  وسلم: في البيت األول  شير الشاعر بل  

 (33 العيا ) بإون ت(،

عن ابن عبار راعي   عل ما أن عمر بن التةاب راي   عل  »واإ جاء البيت الرابع من القةعة ميافقا للحإ ث الشعر ف: 

دخل عل  رسعيل   لل    علي  وسلم وري عل   صير اإ أتر في جلب  فقال  ا رسيل   لي ا تضت فراشا ألين من رضا فقال 

بنما مثلي ومثل الإنيا كراكب سعار في  ي  لعا ف  ت  أ   شععرة فاست ل في ظل ا ساعة تم راح  ما لي وللإنيا أو ما للإنيا ولي

   ( 6(،  1911))السلمي،  «و رك ا

 ي: عن و رصيل الحإ ث اآل  راء  ت  نزل علي  القرآن الار م  بل  ماث اللبي لل    علي  وسلم في غار بيت آخرأشار فی 

تو  اللبي لععل    علي  وسععلم أخبر  : أن ا االت: كان أول  مائ بإح ب  رسععيل  -راععي   عل ا-عروة بن الزبير: أن عا شعة 

   لعل    علي  وسعلم من الي ي الري ا الصعاداة في اللي  فاان  م  رى ري ا بم جاءت مثل فلل الصب  تم  بب بلي  التالء،
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-فاعان  تليئ بغعار  راٍء  تحلعث في  )وري التعبإ( الليالي أومت العإد ابل أن  رجع بل  أرل ، و تزود لضلت تم  رجع بل  خإ عة 

  (122(، 1911) ) العسقالن،  «فعاءه الملت       الحل وري في غار  راء، افيتزود لمثل ا  ت  فع -راي    عال  عل ا

 وما بعإه ميافقا لسير   العةرة كما  أ ي في كتب السيرة:  في بيت آخروجاء 

ت  راكعاً سعععاجإاً   ، في الليل مت عإاً   وسعععلم كثير المراابة هلل عز وجل، واسعععع التشعععية مل ، ع يم العبادة ل كان لعععل    علي

السعععععيإة  ذلت ، فتقيل ل  فيبااءصععععإره أت ز كأت ز الرجل من ال، و ريم عيلاه بالإمع من خشععععية    ت   سعععععمع ل تير  اإماه

ايرا ؟! : " أفال أكين عبإاً ش قإ  من ذنبت وما  أخر؟ فيعيب ا: أ رعل ذلت  ا رسيل   واإ غرر   لت ما عا شة راي   عل ا

 (2)السباعي، "

ي  وسلم الرسيل لل    علعالق سرا  ا بيإ بوفي بعم األبيات أشعار بابال بل  اصة أسر أخت  ا م الةا ي بيإ المسلمين تم 

لاَم اْلَمِإ لَةَ وَ  لا   ُ َعلَْيِ  َوسععَ ا اَِإَ  اللابِي  لععَ َرا َا،و رصععيل القصععة اآل ي: َعْن َعِإاِّ ْبِن َ ا ٍِم، اَاَل: لَما فاََل  رَاَجَر بِلَْي َا َجَعَل  َْبَعُث السععا

ِ لَْي َخلاْرُت أَْجَماًم ِمْن بِبِلِي، فََاانَْت  َُايُن اَِر بًا، فَيَ  ََزاُل بِبُِل اَْيٍ  اَْإ أََغاَرْت َعلَْي َا َخيلُ  ا َرأَْ ُت َذلَِت اُْلُت: َو ا ِ   ُ، فَلَما ُعْرُت  ا  َما شععععععَ

 ِ اهُ، اُْلُت: َوْ لََت َما لََت؟ اَاَل: أُِغيَر َو ا ِل اَعْإ َجاَء  َْعُإو بَِعصععععععَ بعِ  َعلَ  الل ُعيِ ، اُْلُت: َمْن أََغاَر َعلَْي َا؟ اَاَل: َخيُل َذاَت  َْيٍ  بِْذ َراِعي اْسِ

رَ  ُل أَْجَمالِي أَْنُعي بِأَْرلِي، َوُكْلُت نَصعععععْ ي: رََضا الاِضا ُكْلُت أَْ َضُر، فََيتَْبُت أُر ِّ ٍإ، اُْلُت لِلَْرسعععععِ ةٌ فََإَخْلُت، فَقُْلُت: َما  َُرى ُمَحما انِيًّا َولَِي َعما

لَُع بِ  َ أْن  َْلُعَي بِاْمَرأَ َِت َو َ  ُصععععععْ ا  تاقي  ا ، أَما تِي فَقَالَْت:  َا َعِإا  تََت، فَقُْلُت: َما َعسععععععَ  أَْن  َعا؟ وَ َمْلُت اْمَرأَ ِي، َوَجاَءْ لِي َعما َإَف َعما

لِّ َا، فََمَضْيُت َولَْم أَْلتَرِْت بِلَ  لَُعيا بِ َا؟ اْمَرأَةٌ اَْإ ُخلَِّي ِمْن سعِ اَ ، فَاْنتَ َْيُت بِلَ  اَْيَصَر َورَُي  َْيَمئٍِض بِِحْمَص، فَقُْلُت:  َصعْ ْي َا َ تا  َوَرْدُت الشا

ُجَل لَيَتَلَاَولُلَا، فََااَن اْلَمرَر  بِلَْيَت، اَا ٌل ِمَن اْلَعَرِب َوأَنَعا َعلَ  ِد لَِت، َوبِنا رََضا الرا َضا َوَكَضا َ تا  نََرى ِمْن َل: اْذرَْب فَاْنِزْل َمَااَن كَ بِنِي َرجعُ

ِ  ِ يلًا، فبَْيلَا أَنَا َذاَت  َْيٍ  بَِذا أَنَا بِ  ُت بعِ ِضا اَعاَل لِي، فَُالعْ اَن العا ُت اْلَماعَ ُت فَلََزلعْ َت، فَعَضرَبعْ  ِلَا،  َِعيلٍَة ُمتََيجِّ ٍَة بِلَْيلَا َ تا  اْنتَ َْت بِلَ  بُيُيَرْأ عِ

تِي، فَقَالَ  تََت  اُْلُت: اَْإ َكاَن َذلَِت فَأَخْ فَعإَِذا ِرَي َعما َ أْن  َْلُعَي بِاْمَرأَ َِت َو ََرْكَت َعما ا  اَالَْت: بِِر لَا َما َكاَن بَْعَإنَ ْت لِي:  َا َعِإا  أََما ا اقَْيَت  ا

ْبِي  َ  بَْينَا َوُذِرَب بِي فِي السعا ا اْنةَلَْقتُْم أَ َْتلَا اْلَتْيُل فَسعَ  تا  اْنتَ َْيُت بِلَ  اْلَمِإ لَِة، َوُكلاا فِي نَاِ يٍَة ِمَن اْلَمْسِعِإ فََمرا َعلَْيلَا َرُسيُل  اِ بِناُاْم لَما

لاَم ِعْلَإ اْلقَا ِلَِة َوَخْلرَ ُ َرُجٌل  َْتبَُع ُ َورَُي َعلِي  ْبُن أَبِي عَالٍِب، فَأَْوَمأَ  لا   ُ َعلَْيِ  َوسععععَ ُجُل أَْن َكلِِّميِ ، فَ َتَْرُت بِِ  فَقُلْ  بِلَيا َذلَِت اللععععَ ُت:  َا را

ِ َللا   ُ  يُل  ا ُ َعلَْيَت  فَقَاَل َرسعُ ِ رَلََت اْلَيلَُإ َوَغاَب اْلَيافُِإ، فَُمنا َعلَيا َمنا  ا يَل  ا ِإا  ْبُن اُْلُت: عَ « َوَمْن َوافُِإِك؟» َعلَْيِ  َوَسلاَم: َرسعُ

ِ َوَرُسيلِ ِ الاِضا »اَل: َ ا ٍِم  اَ  ُجلُ «فَرا ِمَن  ا اَعِة َوَخْلرَ ُ َذلَِت الرا فَأَْوَمأَ  ،  تُما َمَض  َولَْم  َْلتَرِْت بِلَيا َ تا  َكاَن اْلَغُإ فََمرا بِي نَْحَي  ِْلَت السا

ِ رَ  يَل  ا ُ َعلَْيَت  اَاَل: بِلَيا أَْن َكلِِّميِ ، فَ َتَْرُت بِِ  فَقُْلُت:  َا َرسعععععُ : َعِإا  اُْلتُ « َوَمْن َوافُِإِك؟»لََت اْلَيلَُإ، َوَغاَب اْلَيافُِإ، فَُمنا َعلَيا َمنا  ا

ِ َوَرُسيلِ ِ »ْبُن َ ا ٍِم الةاا ِي   اَاَل:  ا َكاَن اْليَْيُ  الثاالِثُ « الاِضا فَرا ِمَن  ا ، فَلَما اَعِة َمرا َوَخْلرَ ُ َذاَك  َ  َولَْم  َْلتَرِْت بِلَيا ْعلِي نَْحًيا ِمْن  ِْلَت السا

ِ رَلََت اْليَ  َعلِيًّا، فَأَْوَمأَ أَْن َكلِِّميِ ، فَأَْوَمأُْت بِلَْيِ  بِيَِإا أَْن اَْإ َكلاْمتُ ُ َمرا َْيِن، فَأَْوَمأَ: َكلِِّمي ِ  ا، فَ َتَْرُت بِِ  فَقُْلُت:  َا َرُسيَل  ا ُإ، َوَغاَب لَ أَْ ضعً

ُ َعلَْيَت  اَاَل:  يلِ ِ »اُْلُت: َعِإا  ْبُن َ ا ٍِم  اَاَل: « َوَمْن َوافُِإكِ »اْلَيافُِإ، فَُمنا َعلَيا َمنا  ا ِ َوَرسععععُ ْنِت اْذرَبِي فَأَ »تُما اَاَل: « الاِضا فَرا ِمَن  ا

، فَإَِذا َوَجإْ  ِ َعزا َوَجلا ةٌ لَِيْجِ   ا اَالَْت: فَاْنةَلَْقُت فَإَِذا أَنَا بُِرْفقٍَة ِمْن  َلُيَخ  َْحِملُيَن « ِت أََ ًإا  َأْ ِي أَْرلَِت فَأَْخبِِر لِي نَْحِمْلِت بِلَ  أَْرلِتِ ُ را

ِإا   َدنِي  اَعاَل ععَ ِل َوَتوا َت، فَبَعاُعيا َتْ تَ ُْم َورُْم  َْرِجُعيَن، فََحَملَلِي َعلَ  رَعَضا اْلَعمعَ تِي: أَْنَت َرُجٌل أَْ َمُل، أَْنَت اَْإ الزا عْ : تُما اَالَْت لِي َعما

ُجَل فَُتْض بِلَِصيبِتَ   ( 193(، 1913)الةبراني، ) «   ال َغلَبََت َعلَ  َشَرفَِت ِمْن اَْيِمَت َمْن لَْيَ  ِمْثلََت، اْ ِت رََضا الرا

دليل عل  ذلت عريه ألرل ماة  واألعإاء وخيرمع األلععععععحاب  ت وفي البيتين األخير ن  حإث محمإ بابال عن رأفة اللبي ور م

ام ر ب علية عرعا عل م جميعا واال ل م م  ثالعض ن اعا ليه وأخرجيه من د عاره و عاوليا اغتيعالع  أكثر من مرة ولالع   ين فت  ماع

 عن عةاء بن أبي رباح، والحسن بن أبي الحسن وعاور،»: اآل ياليي   غرر   لام  و رصيل ا 
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دخل  ي  الرت  البيت، فصعل  في  ركعتين تم خر ، واإ لبط باللار  يل الاعبة فأخض بعضاد ي  -لعل    علي  وسعلم-أن اللبي  

الباب، فقال: "الحمإ هلل الضا لعععععإق وعإه، ونصعععععر عبإه، ورز  األ زاب و إه، ماذا  قيلين وماذا   لين؟" االيا: نقيل خيًرا 

اال: "فإني أايل: كما اال أخي  يسعععف: تم  َْثِر َب َعلَْيُاُم اْليَْيَ   َْغرُِر  كر م، واإ اإرت فأسعععع   ون ن خيًرا، أخ كر م، وابن أخ

اِ ِميَن{   يسعععف:  ُ لَُاْم َورَُي أَْرَ ُم الرا األرتاي، ) «ئ، بم بن كان ربا كان في العارلية أو د  أو مال، ف ي  حت اإمي را ين92 ا

 (2/113)بال ت(، 

 آ ش او ا ن خ  وخاشاک سيخت    امتياتات نسب را پاک سيخت  

 (17، اابال)اوست جان ا ن ن ا  و او  کيست   چين گل لإ برگ ما را بي  کيست

 ناره اإ أ رات رضا ال شيم    أا: اإ محا األنساب عرا ذا الع يم 

 (149)الغيرا، املا مل  ن ا  ألرا    نحن ترر وشضانا ا تلرا 

ين و ى بين العبإ وسيإه في كل شيء، في القانالشاعر ب ض ن البيتين العإل والمساواة اللتين أاام ما بين اللار  يث سيا إ  قص

أ ّ ا اللار بنما الماملين بخية، وم  َِحل  ممرىء مال أخي  بم عن عيب نر  مل ،  »في اسنسانية و في الحقيق و في الياجبات 

 إ، فال  َْرِجُعنا بعإا ُكرااراً  ضرب بعضام رااَب بعٍم، فإني اإ  ركت فيام ما بن أخض م ب  لم  ِضليا أم رل بلّغت؟ الل ّم اش

أ  ا اللار بن ربام وا إ، وبنا أباكم وا إ، كلام آلد  وآد  من  راب، أكرمام علإ    بعإه: كتاب  ، أم رل بلغت؟ الل ّم اش إ 

بال ت( )) سين،  «مي بم بالتقيى  أم رل بلغت؟ الل ّم اش إ، فليبلغ الشارُإ ملام الغا بأ قاكم، لي  لعربي فضٌل عل  عع

،233 ) 

 اال بابال وري  حث المسلمين عل  اسخال  هلل  عال : 

 وال يى والصيت دف في  باا   لبغةَ   بنر في الباا 

 مسلم م  ب في  اإ كرر    بنما المسلم بالحب ا ر

 ول  في الحل ني  وس ر    غم بالحل وبالحل ن ر 

 كيف  را  اللار رضا امدعاء    في رااه لراا الحل فلاء 

 وعل  اللار جميعا ش إا   في رب  التي يإ أرس  العمإا 

 شارإألإق كل الشارإ ن    وعلي   ش إ الإاعي األمين 

 (176)الغيرا: وأايء بالحل ليل األمل   فإف القال بل  الحال العلي 

ُ َعلَْيِ  األبيات السععععابقة  إل عل  أ اد ث اسخال  مل ا:  لا   ا ِ لععععَ يُل  ا ُ َعْل ُ، اَاَل: اَاَل َرسععععُ َي  ا َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَتةااِب َراععععِ

لاَم: " بِناَما األَْعَماُل بِاللِّيااِت، َوبِناَما لُِالِّ اْمِرٍح َما نََيى،  يلِِ ، َوَمْن َوسععععَ ِ َوبِلَ  َرسععععُ يلِِ  فَِ ْعَر ُ ُ بِلَ   ا ِ َوبِلَ  َرسععععُ فََمْن ِرْعَر ُ ُ بِلَ   ا

ُج َا فَِ ْعَر ُ ُ بِلَ  َما رَاَجَر بِلَْيِ  "  ( 29،  (1999) )ال مضاني، َكانَْت ِرْعَر ُ ُ بِلَ  ُدْنيَا  ُِصيبُ َا أَِو اْمَرأٍَة  َتََزوا
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 شمع بز  ملت ا رار باش    ا ن تنار باش مسلمی؟ آتاد 

 ات  يات جاو إان آگ  ن   ی     ي ک  ات الل ج ان آگ  ن   ی 

 رمز وات ات لی مع    اد گير    ا کعا در روت وشب باشی اسير 

 (29-49، اابال) م  سبيا الإرر فرمان نبی است   تنإگی ات درر و درر ات تنإگی است

 أا: رل أنت مسلم؟ فااةع الزنار  را وم   ن، وكن شمعة في  رلة األ راره 

 أنت غافل عن ألل العالم، وأنت م  إرا كيف  تلإ الحييانه 

 بل  مت  ستاين أسير الصب  والمساء، فتعلم اليات من )لي مع  (  

 وكل ما    ر من سير اليات، والحياة سر من أسرار اليات

 ر والإرر من الحياة،  واإ أمر اللبي بأن ) م  سبيا الإرر(  الحياة من الإر

لاَم: ))نِْعَمتَاِن مغبيٌن فِيِ َما األبيات السعععابقة  إل عل  عإة أ اد ث، مل ا:  ُ َعلَْيِ  َوسعععَ لا   ا ِ لعععَ يُل  ا َعِن اْبِن َعبااٍر اَاَل: اَاَل َرسعععُ

ةُ َواْلرَرَ  حا لي مع   وات م  سععععععع في  ملت مقرب وم نبي : )و إ ث  (19، ( 1491)الشععععععيباني، )اُغ((كثيٌر ِمَن اللااِر، الصععععععِّ

 ( 121،)ال روا، )بإون ت( مرسل(

ا للترمضا و شب  أن  اين معل  م ربي(لي وات م  سعلي في  غير وري في رسالة القشيرا لان بلرظ ) ضكره المتصيفة كثيرا 

 وجزاءفي الشما ل ومبن راري   في مسلإه عن علي في  إ ث عي ل كان بذا أ   ملزل  جزأ دخيل  أجزاء جزءا هلل  عال  

 ( 272)الستاوا، )بال ت وم ع(،  ألرل  وجزءا للرس  تم جزءا جزأه بيل  وبين اللار

َ  ََعالَ ،  َقُيُل: أَنَا او إ ث: َعْن أَبِي رَُرْ َرةَ، اَاَل:  ْرَر، فَإِنا  ا ُ َعلَْيِ  َوَسلاَم: " م  َُسب يا الإا ِ َللا   ا ْرُر، لِيَ اَاَل َرُسيُل  ا  اللاْيُل لإا

  (21، (1991))المقإسي،  َواللا َاُر، أَِجُإهُ، َوأُْبلِيِ ، َوأُْذِرُب ِبُملُيٍك، َوآ ِي بُِملُيٍك "

 بر  ي رر آغات را انعا  کرد    ا  ل خا م اايا  کرد ای  ر

  (22 اابال،)رمگر دل ا جگر چاکان  ي    ای مثال انبيا پاکان  ي 

  تاعب بابال األمة اسسالمية: 

 بت  قا كل بإء ختما     ختم   بليِت األمما 

 (116)الغيرا،  وجر   القلب رفاء القليب   كم  قي فيت كالرسل مليب 

تيبان  عن رى بابال أن األمة اسسالمية خا مة الرسامت السماو ة وري في رضا الاال  متأتر بقيل الرسيل لل    علي  وسلم: 

: "بن  ا َتوى لي األر ، فرأ ُت مشععارا ا ومغارب ا، وبن ُملَت -لععل   ا علي  وسععلم-، اال: اال رسععيل  ا -راععي  ا عل -

َتَوَا لي مل ا، وأُعةيُت الالز ن: األ مر واألبيم، وبني سعألُت ربي ألمتي: أن م  ُ لا ا بَسلٍة بعامٍة، وم أُسلط أمتي سعيبلغ ما 

 ، ا من سيى أنرس م، فيستبي  بيضت م، وبن ربب اال لي:  ا محمإ، بني بذا اضيُت اضاء فإن  م  َُرد   علي م عإّوً
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لٍة بعامٍة، وم أُسععلط عل ا من سععيى أنرسعع م، فيسععتبي  بيضععت م، ولي اجتمع علي م َمْن بين أاةاررا وم أُرلا م بسععَ أو اال: -ي م عإّوً

ا، و ت   اين  -من بأاةاررا لِّين، وبذا  بعضع م ت   ايَن بعضعُ م  ُ لت بعضعً ا، وبنما أخاُا عل  أمتي األ مة الُمضعِ بِي بعضعً  َسعْ

ع السععيف في أمتي لم  ُرفع عل ا بل   ي  القيامة، و م  قي  السععاعة  ت   لَحَل ابا ُل من أمتي بالمشععركين، و ت   َْعبُإ ابا ُل ُواععِ

 من أمتي األوتان، وبن  سععياين في أُمتي كضابين تالتين: كل م  زعم أن  نبي، وأنا خا َم اللبيين، م نَبِيا بعإا، وم  زال عا رة من

 ((3/99( ) 2919) ) الملضرا«أمتي عل  الحل

 خي ش را انإر گمان انإاختی     يخيدی ات بيتيدی نشلاختی 

  ک شعاعش جليه ی ادراک  ي    جيرر نير ست انإر خاک  ي 

 (29، اابال)تنإه  ی ات انقالب رر دمش   عيشت ات عيشش غم  ي ات غمش 

 أنت م ر ب من الشت ردا   أا: أنت لم  عرا خيدا من بيتيدا 

 ذو دمل في خضيف مستتر     تلل اللر  و ضرو و قر 

 (191)الغيرا،  بشعاف مل  أبصرت ال إى    بن في عيلت نيرا اإ بإى 

 علي  بل  اذني   قيل سمعت اللبي لل    بإلبع األبيات السعابقة دالة عل  الحإ ث الشعر ف: اللعمان بن بشعير  تةب و  يا 

الحالل بين والحرا  بين وبيل ما أمير مشعتب ات فمن ا ق  الشب ات استبرأ لإ ل  وعرا  ومن واع في الشب ات واع  وسعلم  قيل

في الحرا  كالراعي  رع   يل الحم   يشت ان  ر ع في  أم ان لال ملت  م  وبن  م    محارم  أم وبن في العسإ مضغة 

  ،(4/441 ،(1499) )ابن ابي شيبة «إ كل  أم وري القلببذا للحت لل  العسإ كل  وبذا فسإت فسإ العس

 پرده ی نامير د ن مصةری است  م نبی بعإی تا سان خإاست 

  رظ سر و إت ملت اتو     اي  را سرما   ی ايت ات و 

  ا ابإ اسال  را شيراته بست   ل  عالی نقش رر دعيی شکست 

 (69 اابال،)بعإی می تنإنعره ی م اي     دل تغير   مسلمان بر کلإ 

 أا: بن   أ سن بليلا أن جعللي خا م المرسلين، وأن  ستار لإ ن المصةر ، 

 وأن األمة  عإ سر اي  ا من المصةر ، وأن أسار و إة األمة  لشأ مل ، 

 واإ نقم   دور كل دعيى اللبية واختار اسسال  الإ ن األخير بل  األبإ، 

  قةع المسلم أمل  وعالات  من غير  ، و رفع شعار م أمة بعإ اسسال   
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لعععععل   ا علي  -، عن اللبي -راعععععي  ا عل ما-عن ابن عمر وجاء في الحإ ث الشعععععر ف ما ري ار ب من رضه المعاني مثل:  

-عن أبي   -وايل  للی   علي  وسلم: عبإ  ا بن عمر1بعٍم" : أن  اال: "َم  َْرِجُعيا بَْعِإا كرااًرا  َْضِرُب بَْعُضام رااَب -وسلم

اال: "المْسلِم أُخي المسلم، م  َْ لِْم ُ، َوم  ُْسلِْم ُ، مْن كاَن في َ اَجِة أخيِ ، كاَن  -لعل   ا علي  وسعلم-، أن اللبي -راعي  ا عل م

لٍم ُكرْ  َ  َعْن ُمسععْ ُ فِي َ اَجتِِ ، َوَمن فَرا ُ  َْيَ  القيام ا تََرهُ  ا تََر ُمسععلًِما سععَ ُ َعْل ُ ب ا ُكْربَةً ِمْن كرِب  َْيِ  اْلقِيَاَمِة، َوَمْن سععَ َ   ا ) "ةبَةً فَرا

  (1473حإ ث )بال ت(رام الالترمضا

 ات نيات او دو بام نات مرد   نغم  خيز ات نغم  ی تن سات مرد 

  سن دلعي عشل را پيرارن است    پيشش عر انی مردان تن است 

 ا ن نيا ات تخم  ی خاميش او    عشل  ل پرورده ی آغيش او 

 ذکر اوفرميد با عيب ولالت   آنک  ناتد بر وجيدش کا لات 

 ب ره  ی ات  کمت ارآن نبرد   مسلمی کي را پرستاری شمرد 

 تانک  او را با نبيت نسبت است   نيک اگر بيلی اميمت ر مت است 

 سيرت اايا  را لير گر است    او شرقت پيغمبر است شرقت 

 در خط سيمای او  قإ ر ما     ات اميمت پتت   ر  عمير ما 

  را امت نکت  را دارد بسی    رست اگر فررلگ  ي معلی رسی 

  (191، اابال)ت ر پای ام ات آمإ جلان   گرت آن مقصيد  را کن فکان 

 ري في محلت ا في عزة            نغمات المرء عزا المرأة أا: 

 بن تيب العشل من نسا العمال    كست الضكران ربات الحعال 

 ذلت اللحن  ياه لإررا    عشل الحل رباه  عررا 

 ارن الةيب بلي ا والصالة   الضا اإ ب ر الاين سلاه 

 اإ رآرا أمة م  ع م    ج ل القرآن ج ال مسلما 

 لرسل لإ  ا نسبة وبل  ا   بنما األ  عليلا ر مة 

 سير األايا  من للعت ا    رأفة األمة في رأفت ا 

 وبسيمارا بإا مقإارنا   ومن األ  علت أاإارنا 

                                                           
 ۱۶۱۶لحي  البتاری، رام الحإ ث  -1 
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 أ رى فارك في ا  ثبت    لر ة األمة في ا نات 

 (233)الغيرا،  دون  أمر  ياة م  تم   بنما األمة من ولل الر م 

  شير العالمة محمإ بابال في األبيات السابقة بل  عإة أ اد ث، فمل ا: 

 ِ ةَ اْلَيَداِف َمَع َرُسيِل  ا تَلِي أَبِي، أَنا ُ َشِ َإ َ عا َ، َوأَْتلَ  َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َعْمِرو ْبِن اأْلَْ َيِ  اَاَل: َ إا  َللا   ُ َعلَْيِ  َوَسلاَم، فََحِمَإ  ا

َر َوَوَعظَ، تُما اَاَل:  َن أَْن  َأْ ِي اْستَْيُليا بِاللَِّساِء َخْيًرا، فَإِنا ُنا ِعْلَإُكْم َعَياٍن، لَْيَ   َْملُِايَن ِمْل ُنا َشْيئًا َغْيَر َذلَِت، بِما »َعلَْيِ ، َوَذكا

ٍح، فَإِْن أَعَْعلَُاْم فاََل  َْبُغيا َعلَْيِ نا َسبِياًل، بِنا لَُاْم بِرَاِ َشٍة ُمبَيِّلٍَة، فَإِْن فََعْلَن فَاْرُعُرورُنا فِي اْلَمَضاجِ  ِع، َواْاِربُيرُنا َاْربًا َغْيَر ُمبَرِّ

ا َ ق ُاْم َعلَ  ِنَسا ُِاْم، فاََل  َُيعِّْئنا فُُرَشاُ  ْاَررُيَن، يَن، َوَم  َأَْذنا فِي بُيُي ُِاْم لَِمْن  َ ْم َمْن  َْاَررُ ِمْن نَِسا ُِاْم َ قًّا، َولِلَِسا ُِاْم َعلَْيُاْم َ قًّا، فَأَما

وجاء في  إ ث آخر: َوَعْن ( 294/  ،)ابن ماجة، )بال ت وبال ع(«أََم َوَ ق  ُنا َعلَْيُاْم أَْن  ُْحِسلُيا بِلَْيِ نا فِي ِكْسَي ِِ نا َوعََعاِمِ نا 

ْنيَا: اللَِّساُء ، َوالةِّيُب، َوُجِعلَْت -لل    علي  وسلم  -َرُسيُل  ِ  اَاَل: اَالَ  -راي   عل   -أَنَِ  ْبِن َمالٍِت  : " ُ بَِّب بِلَيا ِمَن الإ 

ةُ َعْيلِي فِي الَصاَلِة "  -اإمت المإ لةه فإذا رسيل  ِ  و إ ث آخر: عن عارق المحاربي، اال:  (2/241)الةبراني)بال ت(، اُرا

" إ المعةي العليا، وابإأ بمن  عيل، أُمات وأَباك، وأُختَت وأَخاك، تَم أَدناك  ا م  تةب اللار، وري  قيل:ا -لل    علي  وسلم 

ِ  -راي   عل   -وفي  إ ث آخر: َعْن أَبِي رَُرْ َرةَ (  1/321( 2992)األلباني، )أَدناك" َللا   -اَاَل َجاَء َرُجٌل بِلَ  َرُسيِل  ا

ُ َعلَْيِ   َت اَاَل تُما َمْن اَاَل تُ  -َوَسلاَم  ا َت اَاَل تُما َمْن اَاَل تُما أُم  َت اَاَل تُما َمْن اَاَل تُما فَقَاَل َمْن أََ ل  اللااِر ِبُحْسِن َلَحابَتِي اَاَل أُم  ما أُم 

ِ َللا   ُ َعلَْيِ  َوَسلاَم: والحإ ث اآلخر: َعْن أَنَِ  ْبِن َمالٍِت، اَاَل:  (2/16( 1917)الملضرا)«أَبُيكَ  اْلَعلاةُ  َْحَت »اَاَل َرُسيُل  ا

 (  1/192،( 1917)القضاعي، ) «أَْاَإاِ  اأْلُما َاتِ 

 رابعا: توظيف التاريخ اإلسالمي: 

بذا درسلا شعر بابال من اللا ية التار تية فلعإ أن ا لي  متتصصا في التار   ولان مع ذلت نياج  بعم اسشارات بل  أ إاث 

 ت شر ا وافيا  واإ جمع في بيت أو مقةيعة شعر ة عصارة دراسات رِ مل ا مالرات في التار   بذا شعُ   ُالافَ  ار تية  مان أن 

كبيرة في التار   و فلسعرة التار  ، ف ي من خالل أبيات شععر ة  شير بل   ار   األد ان القإ مة و  ار تية واسععة ولباب ماتبات 

بل  بعم األ إاث التار تية من القرون اليسعععة ، وبعم األ إاث من  ار   الإولة المغيلية في ال لإ، والإولة العثمانية  ومن 

 واعة  تحإث عنف ي تار   بعيانب  المتتلرة  عل  العالف محمإ بابال خالل األبيعات التي اخترنعا رعا للعإراسععععععة  ثبعت للا مإى ا

 الحسين راي   عل :  مقتلكربالء و

 تآ ش او شعل  را انإوختيم     رمز ارآن ات  سين آميختيم 

 سةيت غرناع  رم ات  اد رفت      شيکت شا  وفر بغإاد رفت 

  اته ات  کبير او ا مان رليت      ار ما ات تخم  اش لرتان رليت 

 (62، اابال)اشک ما بر خاک پاک او رسان    ای لبا ای پيک دور افتادگان 

 اإ علملا سر القرآن الار م من الحسين، و صللا من ناره شعال  أا: 

 لقإ ذربت عزة الشا  واية بغإاد، واإ ألقيت سةية غرناعة في غيارب اللسيان

 م تللا نحرك و رنا بسبب جرو  ، ومتال ب مانلا اي ا جياشا من  ابيرا   

  ا ر   الصبا!  ا سرير المسافر ن البعإاء، فأرسل دميعلا بل   ربت  الةاررة  

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 
    

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              243  

 ISSN: 2706-6495 

 
قيع بيإ العباسععيين تم سععالإولة األمي ة( )اإ أشععار الشععاعر في األبيات بل  عإة أ إاث  ار تية مل ا مقتل الحسععين وسععقيع الشععا  

فال  اجة بل  أن نلقل  ةبغإاد عل   إ المغيل وفي األخير سعععععقيع غرناعة عل  اللصعععععارى وري أ إاث  ار تية كبيرة ومعروف

 شيئا من  لت األ إاث، فمن أراد أن  ر م ا فليراجع كتب التار   من  لت البقاف  

 واإ اال عن واعة كربالء في مياع آخر من د يان : 

 ناا  اش را ساربان  ر ت است    است عشل را آرا  جان  ر ت 

 عشل با عقل رير پرور چ  کرد     آن شليإستی ک  رلگا  نبرد 

 سرو آتادی تبستان رسيل      آن اما  عاشقان پير بتيل 

 معلی ذب  ع يم آمإ پسر          بای بسم   پإر 

 دوش ختم المرسلين نعم العمل      ب ر آن ش زاده خير الملل 

 شيخی ا ن مصرف ات مضمين او     سرخ رو عشل غيير ات خين او 

 رمچي  را ال ري   در کتاب      در ميان امت کييان جلاب 

 ا ن دو ايت ات  يات آ إ پإ إ    ميسی وفرعين وشبير و ز إ 

 باعل آخر داغ  سرت ميری است    تنإه  ل ات ايت شبيری است 

  ر ت را ترر انإر کا  ر تت     چين خالفت رشت  ات ارآن گسيتت 

 چين سحاب ابل  باران در اإ      خاست آن سر جليه ی خير اآلمم 

 مل  در و ران ا کار إ ورفت      در تمين کربال بار إ ورفت 

 مي  خين او چمن ا عاد کرد      ا ايامت اةع استبإاد کرد 

 پ  بلای م ال  گرد إه است     ب ر  ل در خاک وخين گرد إه است 

 خيد نکردی با چلين سامان سرر     مإعا ش سلةلت بيدی اگر 

 دوستان او ب   زدان رم عإد    دشملان چين ر گ لحرا م عإ 

  علی آن اجمال را  رصيل بيد     سر ابراريم واسماعيل بيد 

 پا إار و  لإ سير و کامگار     عز  او چين کيرساران استيار 

 مقصإ او  رظ آ ين است وب     ب ر عزت د ن است وب   يغ 

 ملت خيابيإه را بيإار کرد    خين او  رسير ا ن اسرار کرد 

 ات رگ ارباب باعل خين کشيإ      يغ م چين ات ميان بيرون کشيإ 

 سةر عليان نعات ما نيشت     نقش ام   بر لحرا نيشت 

 شعل  را انإوختيم  تآ ش او    رمز ارآن ات  سين آميختيم 

 سةيت غرناع  رم ات  اد رفت      شيکت شا  و فر بغإاد رفت 

  اته ات  کبير او ا مان رليت      ار ما ات تخم  اش لرتان رليت 

 (67-62، اابال) اشک ما بر خاک پاک او رسان    ای لبا ای پيک دور افتادگان 

ال ناات ه   أا: الحر ة سبب لرا ة العشل، وأن الحر ة ري جما
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 ماذا فعل العشل مع العقل الةماف في أتلاء المعركة؟  سمعت،رل   

 ، ري لليبر الحر ة من بستان الرسيله وابن بتيلذاك الحسين بما  العاشقين 

 معل  الضب  الع يمه  والرإا ية وفسر اليلإاسخال  اليالإ نميذ  أتتب  

 كان أميرا في خير األمم وكان  ضن خا م المرسلين مياع را ت  وظ ره مركب ه 

 ملحت دمايه العشل الغيير فترا وع مة، وجمال رضا الاال  من مضمين ه 

 ري بين األمة كالاييان بين اللعي ، وري مثل ايل ال ري   في الاتابه 

 و ز إ  ثبت من الحياةه  2بن القيات المتضادة مثل ميس  وفرعين وشبير

 بن الحل  ي وتابت بسبب اية شبير، والباعل  تحسر في األخيره 

 علإما انقةعت عالاة التالفة عن مل ا القرآن، لبت السم في  لل الحر ةه 

 الضا  تر  من ج ة القبلة و حمل المةر  حت أاإام ه خير األمم، مثل السحاب  رأر اا إ عال

 في القرار تم مض ه  وترف الشا لوأمةر في أر  كربالء تم مض  

 واإ اةع  بل امستبإاد بل   ي  القيامة، واإ أوجإت أميا  دما   ر ااا غلاءه 

 أجل الحل، فصار بلاء م بل ه  والإماء منلار في التراب 

 بن كان غرا  الحصيل عل  السلةة لما سافر بتلت األمتعة القليلةه 

 جإاه إاء كثير ن مثل  صاة الصحارا، وكان أ باب  اليلين كان األع

 كان سر  ضحية ببراريم وبسماعيل، أا كان  رصيال لضاك اسجماله 

 كان في عزم  متيلا مثل العبال الراسيات، اي ا وسر عا وناجحاه 

 م  ستتإ  السيف بم لعزة الإ ن وكان مقصإه  رظ الشر عة والعقيإةه 

   ، وم  تضع رأس  ألا فرعينه المسلم م  عبإ بم

 لقإ فسر دم  رضه األسرار وأ قظ األمم الغافة اللا مةه 

 أرباب الباعله  جسممن  سر  الإ من غمإه، « م»وعلإ ما سلا سيف 

 في الصحراء، وسةار عليان نعا لا ب اه « بم  »ونقاش أتر 

 اإ عرفلا رمز القرآن من الحسين، واكتسبلا من ناره شعال  لير عر قلاه 

 واإ ذربت عزة الشا  و جالل بغإاد، و ُلُسيت سةية غرناعة من األذرانه 

 وبل  اآلن  تحرك أو ارنا من جرو   وم تال اس مان عر را من سمع  ابيرا  ه 

 ربة ابره الةاررة   ا ر   الصبا!  ا رسيل البعإاء! اذرب بإميعلا بل   

بن محمإ بابال  عر  لياعة كربالء بشيء من الترصيل و في اليات نرس   عر  لاثير من الياا ع التار تية األخرى  فال أرى 

  اجة أن نلقل  لت األ إاث برمت ا و راليل ا  

  الشتصيات التار تية في األبيات اآل ية: أسماء  عر  بابال لبعم األ إاث التار تية األخرى أ ضا وذكر بعم 

 للعت آتاد مردان رم ب  بين      ک تمان با رفتگان لحبت گز ن 

                                                           
 المقصيد بشبير ري الحسين راي   عل    -2 
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 وانما چشمی اگر داری جگر     خيز و کار ا بک و سيری نگر 

 ا ن چلين خيد را  ماشا کرده انإ     خي ش را ات خيد برون آورده انإ 

 روت گاری را برنی بست  انإ      سلگ ا با سلگ ا پييست  انإ 

 در ج ان د گر انإاتد  را      د إن اوپتت   ر ساتد  را 

 (117، اابال) ات امير او خبر می آورد     نقش سيی نقشگر می آورد 

 أا:  الم في بعم األ يان مع الض ن مضيا، وان ر بل  أعمال الرجال األ رار أ ضا  

 وافت  عيلت بن كانت لت عين  ، 4و سيرا 3ام وان ر بل  أعمال أ بت

 رم أخرجيا أنرس م من وجيدرم، ون روا بل  أنرس م ب ضا الشال  

 بن األ عار متصلة باأل عار وبقيا ب ضا الشال مإة من الزمن  

 بن ري ت   ععلت أنضا من السابل، و لقي بت في عالم آخر  

 و أ ي بالصير بل  المصير ن، و أ ي بالتبر من اما ره  

الم الشاعر في األبيات اآل ية عن بعم الشتصيات التار تية في  ار   اسسال   ت  من غير  ار   اسسال ، أمثال: أبي لقإ  

، وذكر لال وا إ مل م بعم بار الصإ ل، وعمر الراروق، وعلي بن أبي عالب، و السلةان مراد، وسلمان الرارسي وغيررم

 الصرات الةيبة  

 عإل فاروای وفقر  يإری است    است سروری در د ن ما خإمت گری 

 با دل خيد  ک نر  خليت گز ن     در رعي  کاررای ملک ود ن 

 ريچ نتچير ات کملإ او نعست     ررک   کإ  در کمين خيد نشست 

 د إه بيإار و خإا انإ ش تی     در ابای خسروی درو ش تی 

  يغ او را برق و لإر خان  تاد      اا إ ملت ش لشاه مراد 

 اردشيری با روان بيذری     رم فقيری رم ش  گردون فری 

 در ميان سيل  دل مي يل  پيش     غرق بيدش در تره بام ودوش 

 در ش لشاری فقيری کرده انإ     آن مسلمانان ک  ميری کرده انإ 

 انإمثل سلمان در مإا ن بيده      در امارت فقر را افزوده انإ 

 دست او جز  يغ و ارآنی نإاشت      کمرانی بيد وسامانی نإاشت 

 بحر و بر در گيش  دامان اوست    ررک  عشل مصةری سامان اوست 

 ذره  ی عشل نبی ات  ل علب     سيت لإ ل وعلی ات  ل علب 

 (192-191 اابال) برگ و سات کا لات ات عشل اوست    تانک  ملت را  يات ات عشل اوست 

 أا: من  سيد اللار مبإ أن  تإم م، مثل عإل عمرالراروق وفقر علي الحيإره 

 مع ت مة أعمال الإ ن والإنيا، فتتليا مع نرست لمإةه 

                                                           
 ري عزالإ ن أ بت من مليك األ يبيين في مصر   -3 

 غزنة ب رامشاه   وبين ملتري سيرا بن الحسين أ إ مليك غير الضا راجم عل  غزنة و را ا بسبب التالا الضا واع بيل   -4 
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 من كمن للرس  و اسب ا مإة  سيرة لن  لعي من شباك  ليإه 

 عش فقيرا في تا المليك، ليان عيلت مرتي ة والبت  ق اه 

 اا إ األمة السلةان مراد، اإ للع سير  البرق والتليره 

 كان فقيرا وسلةانا ع يما في آن، كان أردشيرا ونرس  نر  أبي ذره 

 وكان غاراا في الإرف من مررق رأس  بل  أخمص اإمي ، وكان لباس  مصليعا من الصياه 

 الرقراءهأولئت المسلمين الض ن اادوا اللار، عاشيا في  ال السلةة عيش 

 واإ تادوا الرقر عل  اسمارة، عاشيا عيش سلمان في المإا نه 

 كان أميرا ولم  ان  ملت متاعا، ولم  ان بيإه بم سيف و ارآنه 

 من  ملت عشل المصةر ،  ععل البحر والبر في جيب ه 

 اعلب  راة الصإ ل وعلي من   واعلب ذرة من عشل اللبي من  ه 

   قاة من عشق ، كما أن عمران الاين ناشيء من عش ستشعر األمة بالحي

لقإ  عر  بابال في األبيات الثالتة اآل ية لحادتة عبير عارق بن ت اد القا إ األميا الم ررمن البحر لرت  األنإل  وأ رق 

أجمل ما عبر عن مثل نحي األنإل  خيفا من فرار العليد الض ن مع ، وبن رضه األبيات مع الت ا ولال ا من السرن التي  ملت م 

  رضا الميايف ال ا   

 گرتلإ کار  ي ب  نگاه خرد خةاست   عارق چي بر کلاره انإل  سريل  سيخت 

  رک سبب تروی شر عت کعا رواست     دور م ات سياد وعن بات چين رسيم 

 (237، اابال) ررملک ملک ماست ک  ملک خإای ماست    خلإ إ ودست ب  شمشير برد و گرت 

 أا: علإما أ رق عارق السرن في سا ل اسنإل ، االيا بن ما عملت  خةأ جسيم في ن ر العقل، 

 نحن بعيإون عن اليعن فايف نرجع، أناا  عيت في الشرف أن  ترك األسباب!

  بسم وأخض من ابضة سير  واال، كل األوعان وعللا ألن ا ملت ربلا  

 الخطاب إلى األمة العربية: 

 حإث محمإ بابال في األبيات اآل ية عن بعم األ إاث التار تية اسسالمية وخالة عن لإر اسسال  و الم عن فتي ات 

 المسلمين لألنإل  وأشاربل  لالح الإ ن األ يبي و أبا ز إ البسةامي وغيررم  

 نعره ی م ايصر وکسرا ک  تد؟     ای در ودشت  ي باای  ا ابإ 

 اولين خيانلإه ی ارآن ک  بيد؟    در ج ان نزد ودور و د ر و تود 

 ا ن چراغ اول کعا افروختلإ؟     رمز بم   کرا آميختلإ؟ 

 لبحتم انإر شأن کيست؟ آ   ی فأ   علم و کمت ر زه  ی ات خيان کيست

 ل  رست ات ر گ لحرای عربم    ات د  سيراب آن امی لقب 

  علی امروت امم ات دوش اوست     ر ت پرورده ی آغيش اوست 

 او نقاب ات علعت آد  گشاد     او دلی در پيکر آد  ن اد 

 رر ک ن شاخ ات نم او غلچ  بست    رر خإاونإ ک ن را او شکست 
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  يإر ولإ ل و فاروق و  سين    گرمی رلگام  ی بإر و لين 

 لصافات انإر نبرد ارأت ا   سةيت بانگ لليات انإر نبرد 

 گلع ای رردو عالم را کليإ      يغ ا يبی نگاه با  ز إ 

 (491-496، اابال)آنک  ات اإوسيان گيرد خرا     سن عالم سيت الحمرا و ا  

 أا: أرجي أن  اين بيي ام و اراركم عامرة، من رفع رتاا م كسرى وم ايصر؟ 

 من أول اارح للقرآن الار م في العيالم القر بة والبعيإة؟ 

 لمن علميا رمز بم  ، وأ ن أشعليا رضا المصباح ألول مرة؟ 

 من أ ن نشأ العلم والحامة؟ وفي شأن من نزلت آ ة فألبحتم بلعمت  بخيانا؟ 

 لقإ نبتت الشقا ل من من بين الصحارا العربية ببركة ذلت األميه 

 ة في أ ضان ، أا أن العالم اليي  نشأ بين أظ رهه نشأت الحر 

 ري الضا واع البا في جسم آد ، وري الضا رفع اللثا  من وج  آد ه 

 واإ  رت  كل فرف من فروف األشعار القإ مة بسبب ه جميع اآلل ة القإ مة،   ةامري الضا 

 ومع عالرة البإر والحلين ظ ر الحيإر والصإ ل والراروق والحسينه 

 ري الضا اا  بالصالة في أتلاء المعركة، وارأ سيرة الصافات في المعركةه 

 مرتا ين لعميع كليت الإنيا واآلخرة  ، اللض ن كانا 6و ن رة أبي  ز إ 5ان ر بل   سا  األ يبي

 خامسا: التصوف اإلسالمی: 

كما كان  تمتع بحب اللبي لل    علي  وسلم الضا  مأل الب ، فاان  امن بأن اسسال   محمإ بابال  ح   بإ مان عميل و قظ كان

بم ب ، وأن اللبي لععل    علي  وسععلم كان خير اا إ للبشععر ومربي وبما  لإلنسععانية جمعاء    سعععإ البشععر تالإ الضا مري الإ ن ال

ارفة ومغر ا  ا المضعععععللة  واإ لعععععرح محمإ بابال في كتب  أن  ب جعاله  قاو  الحضعععععارة الغربية الع ورضا الحبف ضا اس مان 

 (39-21)الغيرا،  ب  ري الضا  ادا بل  نعاة اسنسان  وام صال العميلاللبي 

باللبي لل    علي  وسلم فاان لمحمإ بابال أستاذ آخر  علم  في كل  وام صال العميلفرضال عن اس مان العميل الةات  اليقظ 

لع  الةرق في كعل  عالعة، أم وري القرآن الار م العضا م  عأ يع  الباعل من بين  إ   وم من خلر ، فاان القرآن الار م   ين و م عإ

أنيسع  في التليات، وجليسع  في اساامة والسعرر وفي الليل والل ار  ولقإ أتر القرآن الع يم في شعتصية بابال  أتيرا لم  اتر مثل  

محمإ بابال للقرآن اراءة من نيف خا  كأن القرآن  لزل علي ، فاان  ر شف من معين القرآن  فاانت اراءة، وم شعتصيةكتاب 

المعاني العإ إة، فاان متعيدا أن  قرأ القرآن الار م كل  ي  بعإ لععالة الصععب  واإ نصععح  والإه أن  قرأ القرآن بروح كأن   لزل 

معاني  ون م كثيرا من أشعععععععاره وري  سععععععتريإ من  ورو   وااتب  منعلي ، ولضلت كان  قرأ القرآن بتمعن و راير  ت  مأل الب  

رآن ري اا ما بأن الق وألععععععب   قيل القرآن  كلمعا ا سععععععععت تقعافة محمإ بابال وكلما  عمل في العلي  كلما  يعإت عالات  بالقرآن 

 (32-32)الغيرا،  الاتاب الضا  سعإ البشر ة ب  فقط 

                                                           
  قصإ باأل يبي السلةان لالح الإ ن اارر الصليبيين   -5 

  قصإ بأبي  ز إ البسةامي ذلت الصيفي المعروا   -6 
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ورأى خيررا وشررا، و ليرا ومتاع ا، ف ي عرا الغرب والشرق  وايمت  و عرا الإنياكان محمإ بابال  عرا اللر  اسنساني 

ابيح ا، فلم  ان  قيم للإنيا  سعععععابا، ولضلت عاش فقيرا معإما م  ملت من مال الإنيا بم القإر الضا  قيم أوده    ا ولَ سعععععَ ومررا، و َ 

ل متين وجرأة خاراة وشعاعة ملقةعة الل ير، ف ي كان  عرا أن  لا ب رسالة، فال بإ أن  مضي كان محمإ بابال لا ب خل

 (39-37الغيرا، )دولة  اإما نحي  حقيل رسالة ع يمة ولضلت أدت أفااره بل   أسي  

سما  ابالرارسععية  أليف  «المثليی المعليی» ريورلاك مصععإر آخر الضا أتر في شععتصععيت  وأخض مل  كثيرا من  عاليم  وأفااره 

إل مان في كتاب  رضا ل اسما  الروميجالل الإ ن البلتي الرومي الضا  عتبره بعم الصعععيفية ارآن اللغة الرارسعععية، واإ انتصعععر 

واليجإان انتصارا اي ا، وانتصف للقلب والروح والعاعرة والحب الصادق والمعاني الرو ية وخالف الرلسرة والمبا ث الاالمية 

افعة  بن رعضا الاتعاب مليء بعالمععاني الععإ عإة، واألمثال والحام، واللات البإ عة والعاعرة اليجإانية القي ة، وم تال ل  التأتير العع

القيا في  حر ر الرار من رق العقعل والتقعإ   الزا عإ للقيم العقليعة، والتضععععععيف للماد ة الرعلاء، و إعي بل  التةلع بل  أجياء 

محمإ بابال ردرا من الزمن  لاتع  عامالن: عامل العقل وعامل القلب  فري رضا الصراف الرارا العارا الروح الرسيحة  وكان 

و ل ب  كثيرا من ألغات الحياة، واإ ا تض محمإ بابال الشععععععي  سععععععاععإه المثليا وفعإ دافع عن ععاعرت  وب مان  والب  دفاعا معيإا 

 (42-41)الغيرا،   الرومي أستاذه ومربي  في كل  ين ودليل  في كل عر ل

ال عن  أتره واإ لععرح باب  هلمعاني الصععيفية في أشعععارل  أو  يظير محمإ بابال وتمة بعم األبيات التي نلقل ا للثبت مإى  أتر 

 بميليا جالل الإ ن الرومي اا ال: 

 ات غبار  جليه را  عمير کرد     پير رومی خاک را اکسير کرد 

  ا شعاف آفتاب آرد بإست     ذره ات خاک بيابان رخت بست 

  ا در  ابلإه  ی  الل کلم     ميجم و در بحر او ملزل کلم 

 تنإگی ات نر  را ش کلم    من ک  مستی را تل با ش کلم 

 خامشی ات  اربم آباد بيد      شب دلم من ما ل فر اد بيد 

 ات   ی پيمانگی نامن بإ       شکيه آشيب غم دوران بإ  

 بال و پر بشکست و آخر خياب شإ     ا ن اإر ن اره ا  بيتاب شإ 

 کي بحرا پ ليی ارآن نيشت     روی خيد بلميد پير  ل سرشت 

 جرع   ی گير ات شراب ناب عشل     گرت ای د يان  ارباب عشل 

 شيش  بر سرد إه برنشتر بزن      بر جگر رلگام  محشر بزن 

 نک ت خيد را چي گل ارتان فروش      ا بکی چين غلچ  می باشی خميش 

 محمل خيد بر سر آ ش ب  بلإ     در گره رلگام  داری چين سپلإ 

 نال  ی خاميش را بيرون فکن     چين جرر آخر ترر جزو بإن 

 د گران را رم تسيت خيد بسيت    آ ش استی بز  عالم بر فروت 

 بر سر باتار بشکن شيش  را      سلگ شي آ يل  انإ ش  را 

  (9-1، اابال)اي  را ات اي   ی پيغا  ده     ات نيستان رمچي نی پيغا  ده 

 الشي  الرومي التراب بل  الايمياء، وللع من الغبار  الم عالية،لقإ  يل  قصإ بابال ب ضه األبيات: 
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 واإ رربت الضرات من بين  راب الصحارا كي  تقبل شعاف الشم ، 

 كي أ صل عر قا مرتي ا  أنا مي  أسير في بحره  

 أعيش في ظل أنراس  الصافية أشعر باللشاع والحركة ألجل الص باء وأنا 

 كلت بالليل ميام بل  الصرخة والبااء وكلت أناجي ربي في رإوء وساين، 

 كلت أشاي غمي  الإرر وأشعر بتلي اليإ من التير،

 قلل واماةراب، فقإ خلت أن جلا ي اناسر وألقيت بيجيدا في الرراش ونمت كلما ن رت  ميلا و سارا وشعرت بال

 ن رة كل ا  ب و لان، ذلت الشي  الضا كتب القرآن باللغة الر لي ة، بل فقإ ألق  الشي  الار م  

 فقال:  ا معلين!  ا محب أرباب الحب! اشرب جرعة من شراب الحب،  

 من شراب الحب،  واشرب كأسامن نرست  وأبعإ التياأشعل في نرست معركة بين الحشيد من اللار 

 مثل التيزران! انشر عرا عيبت رخيصا بين العميف مثل األترار، بل  مت   اين لامتا 

 لت فضل ورا حة خير مثل الحبة السيداء فاربط ريدجت  ين مرورك عل  اللار،

 أنت جرر، فأخر  من جميع أجزاء البإن الصرخات الماتيمة، 

 أنت نار فأشعل اللار في معال  العالم وأشعل العميع بشعلتت ول يبت   

 : والعةار الليسابيرااال بابال في أبيات أخرى وري متأتر بشتصية الرومي 

  ا در إ  پرده ی اسرار ت ست    چشم من شب ا گر ست ب ر انسان 

 بر کشيإ  سر  قي م  يات      ات درون کارگاه ممکلات 

 آ ش دل ا سرود  اته اش    ملتی در باغ و راغ آواته اش 

 (19) اابال،  خرمن ات لإ رومی وعةار کرد     ذره کشت و آفتاب انبار کرد 

اُت ستار أسرار الحياةه   أا: لقإ بات عيلاا ألجل اسنسان ليالي عيام بل  أن مزا

 أخرجت أسرار  قي م الحياة من بين المعامل الممالةه لقإ 

 التعأت أمة كاملة بل  الحإا ل والصحارا وأن لرخات القليب ري أناشيإرا العإ إةه 

 لقإ نثرت الضرات وذخرت الشمير، وللعت كيما من مرت من أمثال الرومي والعةار  

علإ الررر والبالد تم ذكر اسععم الرومي و العةار ورما من شععييخ التصععيا بحتة المعاني التي ذكررا بابال ري معاني لععيفية 

 ومن الشعراء الاباراللض ن مزجا الشعر بالمعاني الصيفية  غير العربية 

 ت ر خاک ما شرار تنإگی است    نقة  نيری ک  نا  او خيدی است

 تنإه  ر سيتنإه  ر  ابلإه  ر     ات محبت می شيد پا لإه  ر 

 ار قای ممکلات مضمرش      اشتعال جيررش ات محبت 

 عالم افروتی بياميتد تعشل     فةرت او آ ش انإوتد ت عشل 

 الل عشل ات آب و باد و خاک نيست    عشل را ات  يغ وخلعر باک نيست 

 آب  ييان  يغ جيرر دار عشل     در ج ان رم عشل رم پيکار عشل 

 چشم نيح و الب ا يبی علب     عاشقی آميت ومحبيبی علب 
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 بيس  تن بر آستان کاملی      کيميا پيإا کن ات مشت گلی 

 رو  را در آ ش  بر ز سيت    شمع خيد را رمچي رومی بر فروت 

 چشم اگر داری بيا بلما مت     رست معشيای ن ان انإر دلت 

 (12-14)اابال، خيشتر و ت با  ر و محبيب  ر    عاشقان او ت خيبان خيب  ر 

 شرر في عيللا للحييات     نقةة اللير التي  إع  الضوات أا: 

  تعل  من ايارا المضمر     مشعل بالحب مل ا العيرر 

 وري بالعشل  لير العالما      اةرة بالعشل  يعي ارما 

 لي  من ماء و رب ورياء     م  اب العشل في السيف المضاء 

 للحياة الماء من رضا الحسا       ري في العالم لل  وخصا  

 ري عشل الحل، والحل  صير    ن رة العشل ب ا شل الصتير

 اابسن من كامل رضا الضياء      فابغ في عيلت رضا الايمياء 

 وار  من  بر ز في الرو  الشعل     امم كالرومي شمعا  شتمل 

 أابلن أنبئت عن رضا العيى      بن في البت معشياا تيى 

 (131)الغيرا،   ب م في كل الب م  حيل     شأوا كل جميل  عاشقيه اإ

 حإث بابال في األبيات اآل ية عن الحب و ب اللبي ومإ لت  تم  تحإث عن عإالر من العامي أ إ الشعععععععراء الررر المعروفين 

 بالزرإ والتقيى، فإن كل ذلت من المعاني الصيفية، فيقيل:

 ات  ماشا  اللی برداشتم     چشم در کشت محبت کاشتم 

 ای خلک ش ری ک  آنعا دلبر است   خاک  ثرب ات دو عالم خيش  ر است

 ن م ونثر او عال  خاميم     کشت  ی انإات مال جاميم 

 در تلای خياج  گيرر سرت  است   شعر لب ر ز معانی گرت  است 

 (16ابال، )اجمل  عالم  بلإگان وخياج  اوست   نست  ی کينين را د باچ  اوست 

 من سراح العين لي رضا الحصاد   أا: اإ غرست العين في  قل اليداد 

  بضا دار ب ا مثيى الحبيب!   اإ شأى الإار ن من  ثرب عيب 

 ن م  واللثر من ج لي دواء    أنا للعامي في الشعر فإاء 

 في  در  من مإ    برق     اال بيتا بالمعاني  ر ل 

 (149)الغيرا، سيإ الاينين، ميل  الثقلين    ري عليان كتاب العالمين 

 الم بابال عن  ياة وشععتصععية اسما  ال عي را أ إ المتصععيفة المعروفين في ال لإ الضا كانت ل   إ عيل  في نشععر اسسععال  و 

 التقيى في  لت البالد، ورضا نص كالم : 

 مراإ او پير سلعر را  ر      سيإ رعي ر متإو  امم 

 در تمين رلإ  تم سعإه ر تت    آسان گسيتت  بلإ رای کيرسار

  ل ت را او بللإ آواته شإ    ع إ فاروق ات جمالش  اته شإ 
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 ات نگارش خان  ی باعل خراب     پاسبان عزت ا  الکتاب 

 لب  ما ات م ر او  ابلإه گشت    خاک پلعاب ات د  او تنإه گشت 

  (36)اابال، اسرار عشلات جبيلش آشکار    عاشل و رم االإ و عيار عشل 

 من رأى العشي مثياه الحر     أا: معتب  رعي ر مقصيد األمم 

 باذرا في أرالا بضر السعيد     اةع األعياد واجتات السإود 

 وب  للحل  علي ملةل     تمن الراروق مل   شرق 

 معقل الباعل مل  ا  باب     ارر العزة من أ  الاتاب 

 لبحلا نير من نبراس       يت البلعاب من أنراس  

 (179 )الغيرا، في  سر العشل باد بارق   ذا رسيل العشل، وري العاشل 

 

 حإث بابال في األبيات اآل ية عن  ادث واع بين الشعععي  التبر زا والميليا جالل الإ ن الرومي في اينية أتلاء التإر  ،  يث 

ما  يار سععاخن  أتر الميليا بالتبر زا أ ما  أتر فتبع  ولععار أ رق التبر زا كتب الرومي وغضععب مل  الرومي تم  إث بيل 

 بعإ ذلت من الصيفية الابار، و بإو أن بابال أ ضا كان متأترا ب ضه الحاا ة ونقل ا في األبيات اآل ية: 

 جست راه مکتب مال جالل    پير  بر زی ت ارشاد کمال 

 استإمل چيستا ن ايار و ورم و    گرت ا ن غيغا و ايل واال چيست

 بر مقامت خرد ملإان متلإ     ميليی فرميد نادان لب ببلإ 

 ايل واال است ا ن  را باوی چ  کار   پای خي ش ات مکتبم بيرون گضار

 شيش  ی ادراک را روشلگر است     اال ما ات ف م  ي بام  ر است

 آ شی ات جان  بر زی گشيد    سيت شم  ات گرت  ی مال فزود 

 خاک ات سيت د  او شعل  تاد    برق نگاه او فتاد بر تمين 

 دفتر آن فلسری را پاک سيخت    آ ش دل خرمن ادراک سيخت 

 نا شلار نغم  رای سات عشل    ميليی بيگان   ات اععات عشل 

 دفتر ارباب  کمت سيختی    گرت ا ن آ ش چسان افروختی 

 با وی چ  کار ذوق و ال است ا ن  را    گرت شي  ای مسلم تنار دار 

 شعل  ی ما کيميای ا مر است     ال ما ات فکر  ي بام ر است 

 ات سحاب فکر  ي بارد  گرگ    ساختی ات برا  کمت سات وبرگ 

 شعل   ی  عمير کن ات خاک خي ش    آ شی افروت ات خاشاک خي ش 

 معلی اسال   رک آفل است    علم مسلم کامل ات سيت دل است 

 (47)اابال، در ميان شعل  را نيکي نشست    چين تبلإ آفل ابراريم بست 

 شي   بر ز بأمر من كمال   أ ا  يما ماتب المال جالل أا: 

  من ايار ودليل أو رما     اال: ماذا القال والقيل وما 
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ن من مقامت العقيل   لرخ الرومي: م ال  ا ج يل!   م   يِّ

 االلا والقيل أن   رق ؟     اخرجن من ماتبي  ا أبل ُ!

 سر  اسدراك مل   شعل     االلا أرفع مما  عقل 

 فرمي من رو   ما أ راا     نار شم  الإ ن تادت  راا 

 و ل ّ  الترُب من شعلت      فاستةار البرق من ن ر   

 محرق والاتب مل ا في ل يب     فإذا اسدراك من نار القليب 

 ما درت أو اره ذا اللغما     ج ل الرومي عشقا أارما 

 أ رات أسرارنا واإ  ا     اال: رضا اللار ما اصت ا؟ 

 ذوالا والحال أن   علم؟    اال شم  الإ ن  ا ذا المسلم! 

 ول انا الايمياء األ مر     اللا أرفع مما  رار 

 فسحاب الرار   مي بردا      عمع الحامة تادا بردا 

 من  راب فيت أعلع ش با     من رشيم فيت أذك الل با 

 فلمقصإ اسسال   رك اآل    من ل يب القلب علم الاامل 

 (161-169)الغيرا، فحي   كالعلان الشعل    لإ ببراريم عما  أفل 

 

 أهم نتائج البحث: 

بعإ رضا التةياا الةي ل في جلبات د يان محمإ بابال بالرارسعععععية والعربية ونقل بعم األبيات مل  والبحث في ا ومحاولة ف م ا 

  يللت بل  اللتا ا اآل ية: 

ف م محمإ بابال القرآن الار م ف ما دايقا لإرجة غير كثيرا من ايم  ولعععبغ شعععتصعععيت  بصعععبغت ، ولضلت نادى بابال في عيل -1

 لابيع  وف م آ ا   ورإ  ه ألن    إا ألاي  عر ل  واألخض منيان وعراععع  بل  الرجيف الحقيقي الصعععادق بل  القرآن الار م الإ 

 وبل  أسعإ  ياة  

ي فمع الة بضععاعتي في القرآن الار م وعإ   ر ي للقرآن ولان بسععبب ا صععالي ب  بعم ام صععال تبت لإا أن محمإ بابال  -2

 يانع  أخعض مر ي  البيعت من بعم اآل عات القرآنيعة، رعضا األمر جعل  أن  سععععععتتإ  بعم األلراظ أو بعم آما من األبيعات من د

 التراكيب القرآنية مشيرا بل  مر ي  اآل ة ورسالة القرآن في ذلت الميايف  

ررم رميت  تبع أتكان بابال رجل الثيرة واسلعععالح فاختار من القرآن الار م أو من التار   اسسعععالمي شعععتصعععيات  قيقية ك -3

و تتض كل مل م مثال أعل  للمسععععلم في عصععععر بابال، ولضلت  ا  في شعععععره عن كثير من اصععععص األنبياء أمثال آد ، وببراريم، 

و يسععف، و ميسعع  وعيسعع  ومحمإ علي م الصععالة والسععال ، ومن  ار   اسسععال  أمثال: علي بن أبي عالب، والحسععين بن علي، 

خالإ وغيررم راععععي   عل م  ف ي  رى أن المسععععلم  اتمل بسععععالم  بم بذا ا بع خصععععال أولئت وعمر بن التةاب، وأبي بار و

 األفضاذ والقادة والبررة  
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أشععععار في كان ف م محمإ بابال عن األ إاث التار تية سععععياء ما وردت في القرآن الار م أو  ار   اسسععععال  ف ما عميقا، ف ي  -4

أشععاره بل  األ إاث التار تية أو القصص القرآني بشارات عابرة ولم  إخل التراليل ألن غرا  لم  ان العر  التار تي بل 

كان غراععع  من كل ذلت  لقي الإرور أو  لبي  المتاعبين بل  محصعععلة الحاا ات و األ إاث المضكيرة وما  لبغي أن  تلب  بلي ا 

 القراء والمتلقين  

م ف م محمإ بابال العميل والياسععععع للقرآن الار م بم أن بضععععاعت  في السععععلة اللبي ة اععععئيلة فااتباسعععع  من القرآن الار م رغ -2

واختيارا   أللراظ  وعبارا   أاعععاا مضععاعرة ااتباسعع  من السععلة اللبي ة، وأن  ااتب  من السععلة اللبي ة أ ضععا بعم العبارات 

تب  بعم األ اد ث الضععيرة أ ضعا فقط بسبب ش ر  ا و إاول ا عل  ألسلة اللار  باساافة ولال ا اليلة وفي اليات نرسع  أن  اا

 أن  أشار بل  بعم الحاا ات من  ياة اللبي أو الصحابة لم أجإ ل ا أترا في كتب السيرة والتار    بل  ذلت 

ارتم بابال بالتار   وأشعار بل  بعم األ إاث عن بعإ ورضا  حتا  بل  دراسة متعمقة،  علي ذلت أن  كان ملما بالتار   وما   -6

آلت بلي   لت األ إاث، فعل  سععبيل المثال: أشععار بل  واعة كربالء ومقتل الحسععين وذكر اسععتلتاج  ل ضه الياعة والإرور التي 

   لبغي أن  أخضرا المسلمين مل ا 

كعان محمعإ بابعال  حعب البةيلعة في كعل شععععععيء، ولعضلعت اختعار أبةعام في كعل جانب من جيانب الحياة لاي  م إوا الةر ل  -1

و رتحيا األبياب، ولضلت  قإ   ياة األبةال الض ن  امن ب م مثال للقراء ليصععبغيا  يا  م وشععتصععيت م بصععبغة أولئت  خير دليل 

 علي م السال  وبعم الشتصيات من  ار   اسسال   عل  ذلت استش اده بأ إاث  ياة األنبياء 

 بسععلت م الرسععيل األع م محمإ لععل    علي  و قليإرم وامسععتلانأكبر من  أتر ب م محمإ بابال ودعا اللار بل   تبع أتررم  -9

گلعيی ال وسعععلم، والتراء الراشععععإ ن، وخالإ، وسععععلمان، والحسععععين، جالل الإ ن البلتي الرومي، وسععععلا ي والعةار والل امي

 والسيإ جمال الإ ن األفغانی وأمثال م  

عل  الإنيا أكثر من الالت  وبظ ار  وعإ  الحثكعان بابعال متعأترا بعالل ر ات الصععععععيفية الصععععععحيحة وري امرتما  بالزرإ  -19

العيل القرآني الرر إ، واسشععارة بل  بعم الحاا ات الصععيفية دون املترات بل  مإى لععحة  وبل  ذلتالرغبة بل  مإ لة اللبي 

 القيا  اعععإ العإو المسععتعمرو لتقإ انتقادا شعععإ إا من لت الحاا ات، وفي اليات نرسعع  كره بابال التصععيا الضا  ملع اللار من 

ألعععحاب التصعععيا سعععاكلا بل  راعععين بما رم علي  الض ن  رون امسعععتعمار البر ةاني  عيث في األر  الرسعععاد وم  حرك 

بإة الزارإ ن وع وعرا المتصعععيفينو عتبرون وجيد امسعععتعمار وسعععيلة لبقاء   ر م من كل ذلت أن  درر التصعععيا و ار ت  

   والعبادةالرغبات والش يات باسم التق  

 

 المصادر والمراجع
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 فيصل عيس  البابي الحلبي   -العربية
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 لبلان   -دار األنإل  لللشر: بيروت

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 
    

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              254  

 ISSN: 2706-6495 

 
( لععععحي  ميارد 2992=1422)  شعععقيدراالر من محمإ نالعععرالإ ن بن الحا  نيح بن نعا ي بن آد  األ عبإ األلباني، أبي-4

 ، دار السميعي لللشر والتيت ع: الر ا ، المملاة العربية السعيد ة  1ال مرن بل  توا إ ابن  بان، ع

،  حقيل: محمإ ترير 1( العامع الصععحي ، ع1422)  البتارا، أبيعبإ  محمإ بن بسععماعيل بن ببراريم بن المغيرة الععري -5

 العربية السعيد ة   المملاة -عيق اللعاة، الر ا  ربن نالر اللالر، دا

، الضععياء 1 (، األنيار في شععما ل اللبي المتتار،  حقيل: ببراريم اليعقيبي، ع1919ه=1499البغيا، الحسععين بن مسعععيد)  -6

 لبلان   -للةباعة واللشر والتيت ع: بيروت

ت، بالع( العامع الصحي  سلن الترمضا،  حقيل: أ مإ محمإ شاكر، دار  ) بال عيس  السلمي الترمضا، محمإ بن عيسع  أبي -7

 لبلان   -ب ياء التراث العربي: بيروت

،  حقيل: مصعععب 1( ع1991=1419)  محمإ  قي الإ ن العماعيلي، عبإالغلي بن عبإاليا إ المقإسععي الإمشععقي الحلبلي أبي -8

 المملاة العربية السعيد ة   -بن عةاء   الحا ت، دار المسلم لللشر والتيت ع: الر ا 

 سير ا   -الريحاء: دمشل ، دار2( نير اليقين في سيرة سيإ المرسلين، ع1422) التضرا، محمإ بن عريري الباجيرا -9

 والتيت ع: دمشل، سير ا   وأتره، الرسالة لللشر السباعي، مصةر ، )بال ت، بالع( شتصية الرسيل-10

اب الات ) بال ت، م ع( المقالععإ الحسععلة في بيان كثير من األ اد ث المشععت رة عل  األلسععلة، دار الر من السععتاوا، عبإ -11

 لبلان   -العربي: بيروت

(، األربعين في 1911الر من ) عبإ السعععلمي ، محمإ بن الحسعععين بن محمإ بن ميسععع  بن خالإ بن سعععالم الليسعععابيرا أبي -12

 ال لإ   -آباد الإكن ، دا رة المعارا العثمانية:  يإر1التصيا، ع
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 (الخصوصية التاريخية لهرؤية عن حالة المجتمع الفلسطيني بناًء على ) التحول الديمقراطي الفعلي

The Actual Democratic Transformation (A Vision of the State of Palestinian Society Based 

on its Historical Peculiarity) 
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 فلسطين –رام هللا ، أستاذ علم االجتماع وباحث في مجال العلوم االجتماعية

Email: a_dr.abed@yahoo.com  

 

 الملخص

هذا التي مر بها المراحل المهمة أهم و التي مر بها المجتمع الفلسطيني التجربة التاريخيةتوضيح  لقد هدف هذا البحث إلى       

 .فيه وتأثير ذلك على التحول الديمقراطي بشتى أشكالهاحالة المجتمع الفلسطيني و وأثرها على التحول الديمقراطي المجتمع

طبيعة خصوصية حياة المجتمع الفلسطيني وإنعكاساتها اإليجابية على عملية التحول  بأنه يُظهرثلت أهمية هذا البحث وتم

سطيني والتحول لتمع الفالحدود الموضوعية المتمثلة بدراسة حالة المج وقد جاءت حدود هذا البحث ما بين، فيهالديمقراطي 

 عبارة عن بحث نظري/ استعراضي/قت نشر هذا البحث، ويُعتبر هذا البحث مثل بوتت يالزمانية والت هفيه وحدود الديمقراطي

ما بين كتب ومؤتمرات وابحاث منشورة في مجالت على دراسات سابقة فقط توضيحي/ تجميعي/ للمعلومات ومعتمداً بذلك 

 الحقيقية ر الصورةظهاإالبحث الى وقد توصل هذا والمنهج التاريخي.  النقدي اعتمد بذلك على المنهج التحليلي وغيرها، وقد

، هفي وأثرها على التحول الديمقراطيالتي مر بها  تنوعةالمراحل المهمة والمأهم والمجتمع هذا التي مر بها  لتجربة التاريخيةل

معرفة  على، وعمل في داخله وتأثير ذلك على التحول الديمقراطي بكافة أشكالهاحالة المجتمع الفلسطيني تم االستدالل على و

التحول عملية دعم معرفة دور الفئات االجتماعية في تم التوصل إلى ، والتنمية الديمقراطية الفلسطينيةوتحديد صورة 

وقد أوصى الباحث في  .الفلسطينية لنمو الديمقراطي في داخل األراضيالمقاومة الفلسطينية واوبخاصة تحديد دور  الديمقراطي

 الحقيقيةإظهار الصورة متخصصين بهذا المجال بدورهم بشكل فردي ومؤسساتي من أجل قيام وعمل النهايته على ضرورة 

 . لتجربة التاريخية التي مر بها المجتمع الفلسطينيل

 المراحل المختلفة.، الخصوصية التاريخية، الفلسطينيالمجتمع الفعلي،  التحول الديمقراطي الكلمات المفتاحية:
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The Actual Democratic Transformation (A Vision of the State of Palestinian Society Based 

on its Historical Peculiarity) 

 

Abstract 

       The aim of this research is to clarify the historical experience that the Palestinian society has 

gone through and the most important stages that this society has gone through and its impact on 

the democratic transition and the state of Palestinian society in all its forms and its impact on the 

democratic transformation in it. The importance of this research was that it shows the nature of 

the privacy of the life of the Palestinian society and its positive repercussions on the process of 

democratic transformation in it. Theoretical/review/illustrative/collective/information research, 

based on previous studies only between books, conferences, and research published in magazines 

and others, and based on this on the critical analytical method and the historical method. This 

research has come to show the true picture of the historical experience that this society has gone 

through and the most important and diverse stages that it has gone through and its impact on the 

democratic transformation in it. Palestinian democracy, and it was reached to know the role of 

social groups in supporting the process of democratic transformation, in particular defining the 

role of the Palestinian resistance and democratic growth within the Palestinian territories. At the 

end, the researcher recommended that specialists in this field should play their role individually 

and institutionally in order to show the true picture of the historical experience experienced by 

the Palestinian society. 

 

Keywords: Actual Democratic Transformation, Palestinian Society, Historical Specificity, the 

Different Stages. 

 

 المقدمة:

عتبر ففي الوقت الذي يُ  ،الحقيقية فيه وذلك مثلما يوصف الديمقراطية ارسة السياسيةيعتبر الواقع العربي فقيراً من ناحية المم     

من حقل الممارسة بالجانب السياسي لغي بذلك العمل سياسي يُ ن إجتماعي ذا مضمووكل نشاط سياسي واقتصادي وثقافي 

لذلك فال بد من العمل على المزج   )218م، ص  1002، العزيز الدوري وآخرون ... عبد (،االجتماعية لدى الفئات المختلفة

 (102عبد العزيز الدوري وآخرون ...، مرجع سابق، ص ) بين الثقافة السياسية التحديثية والعمق الحضاري العربي،
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فليست هناك دولة ومجتمعات عربية وذلك على أن الديمقراطية لم تطبق بشكل كامل في داخل البالد العربية ومنها فلسطين،  

الممارسة الفعلية الحقيقية المستقرة، كما أن أمر تداول وتغيير  من الناحية الشكلية النظرية الىفيها ة الديمقراطية تعدت حال

لم ينتظم بشكل دوري وزمني وفق انتخابات حرة ونزيهة وصحيحة في كافة تلك الدول والمجتمعات العربية السلطة التنفيذية في 

 (22م، ص  1002، علي الكواري) أي دولة عربية كل مدة زمنية معينة.

إن السبب الرئيسي الذي يحد من أخذ الجمهور العربي لحقوقه السياسية والمدنية هو السلطة المطلقة أو شبه المطلقة لررئي        

لعامرة الدولة فيها، فهذه تجعل أمام تلك المجتمعات عقبة أمام الناس لمنعهم مرن حرق المشراركة فري مسراهمتهم فري إدارة الشرؤون ا

لذلك فهذا يثبت أن الديمقراطية الفعلية ما زالت في ظل تلرك (  2001م، ص  1001، محمد عابد الجابري وآخرون ...) لبلدانهم،

العمليررة السياسررية العربيررة أو فرري الرردول العربيررة بشرركل خرراص بعيرردة عررن متنرراول القرروى الشررعبية بمختلررف انواعهررا وذلررك بسرربب 

 ة للرؤساء الموجودين فيها مما يعمل ذلك على: خضوعها لهيمنة السلطة الشخصي

 . ركة السياسية لدى الجمهور العربيتعطيل قدرة المشا .2

 . ي داخل الدول والمجتمعات العربيةقلة المساهمة في العملية السياسية مثلما هو ظاهر ف .1

 . وضعيفة التأثير في هذه المجتمعاتجعل القوى الشعبية أيضاً عديمة الفاعلية  .1

 . ير مطالب المؤسسات األهلية لديهمن توصيل وتمرالعجز ع .2

م، ص  1002، ثناء فؤاد عبد هللا) عزلة تلك المنظمات عن العملية السياسية والمشاركة بها من قبل مختلف الفئات العربية. .1

 (281 – 281ص 

تكررون العمليررة السياسررية  نرره يعمررل علررى إعاقررة أسرر  التحررول الررديمقراطي الفعلرري أي عنرردماإإذاً وكمررا يتضررح مررن ذلررك ف      

الديمقراطية في متناول كافة القوى الشرعبية المشراركة فري داخرل المجتمرع تعمرل عندئرًذ علرى تنميرة التحرول الرديمقراطي فري ذلرك 

المجتمع، لذلك فال بد من الوجود لقواعرد محرددة للعمليرة السياسرية الديمقراطيرة مرع عردم وجرود االخرتالف الشاسرع برين مرا تقررره 

د الدستورية واألسلوب أو الطريقة التي يتم من خاللها عملية اتخاذ القرارات من قبل السرلطة الحاكمرة، عنردها فقرط يتحقرق القواع

نوعاً من الديمقراطية الصحيحة، أي أنه كلما قل االختالف بين قواعد الدستور وأسلوب اتخاذ القرارات تقترب العمليرة السياسرية 

الك عالقة طردية بين تطبيق قواعد الدستور وطريقة اتخاذ القرارات بناًء علرى تلرك القواعرد سرلباً أكثر من الديمقراطية أي أن هن

أو إيجاباً علرى أي مسرتوى وفري أي مجرال، فالسرلبي يعمرل علرى إقصراء الجمراهير أي التقليرل مرن إمكانيرة مشراركتهم فري العمليرة 

الدولررة والقرروى االجتماعيررة .....، مرجررع  هللا،ثنرراء فررؤاد عبررد ) .السياسررة والمشرراركة فرري صررنع القرررارات والعمليررة السياسررية ككررل

 (281سابق، ص 

يتضح مما سبق أن هنراك نراحيتين فري التطبيرق للنظرام السياسري وهري الناحيرة النظريرة والناحيرة العمليرة وقرد يختلرف مرا هرو       

العمليات السياسية التي تعمل على تشويه النظرام هو مكتوب وقد يخالف العملي النظري في أوقات كثيرة عندما تحدث  عماعملي 

 الديمقراطي. 

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي: 

المراحل أهم و التي مر بها المجتمع الفلسطيني ية المتمثلة "بالمراحل المختلفة"التجربة التاريخكل من: إظهار الصورة ل – 2

 . في داخل هذا المجتمع وأثرها على التحول الديمقراطي مع الفلسطينيالمهمة والمختلفة التي مر بها المجت
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حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وتأثير ذلك على التحول توضيح  – 1

 في داخل هذا المجتمع. الديمقراطي

في داخل هذا  تحول الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينيةعالقة الو التنمية الديمقراطية الفلسطينيةتحديد صورة  – 1

 . المجتمع

المقاومة الفلسطينية والنمو بخاصة تحديد دور و التحول الديمقراطيعملية دعم معرفة دور الفئات االجتماعية في  – 2

 .الديمقراطي في داخل األراضي الفلسطينية

 

 أهمية البحث:

 ساهمة العلمية والعملية بكل مما يلي: تتمثل أهمية هذا البحث في الم

أهم و التي مر بها المجتمع الفلسطيني التجربة التاريخية المتمثلة "بالمراحل المختلفة"إظهار الصورة لكل من: يُنمي  – 2

 في داخل هذا المجتمع. وأثرها على التحول الديمقراطي المراحل المهمة والمختلفة التي مر بها المجتمع الفلسطيني

حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وتأثير ذلك على التحول توضيح عزز يُ  – 1

 في داخل هذا المجتمع. الديمقراطي

 في داخل عالقة التحول الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينيةو التنمية الديمقراطية الفلسطينيةتحديد صورة يُزود  – 1

 هذا المجتمع.

المقاومة الفلسطينية وبخاصة تحديد دور  التحول الديمقراطيعملية دعم معرفة دور الفئات االجتماعية في في يُساهم  – 2

 .والنمو الديمقراطي في داخل األراضي الفلسطينية

 

 التي مر بها المجتمع الفلسطيني: " التجربة التاريخية المتمثلة "بالمراحل المختلفة - 1

لقررد عملررت الرردول العربيررة علررى اسررتبعاد الجمرراهير مررن المشرراركة وبخاصررةً المشرراركة السياسررية فرري الوجررود والتحرررر وبنرراء      

حيرث كران الزعمراء يأخرذون القررارات السياسرية والمصريرية فري غيراب جماهيرهرا. كمرا أن غيراب  الصرحيح،المستقبل السياسي 

هذا التعنت المرير الذي شهدته األمة العربية بمختلف دولها ومجتمعاتها وهو الرذي الديمقراطية الصحيحة يُعتبر هو المدخل لفهم 

ما زال يعمل باستمرار لتعميق االنشطارات الحاصلة داخل كل قطر عربي، حيث ظلت الديمقراطية الحقيقية هري الغائرب األكبرر 

قيريم الماضري فري ضروء الحاضرر والعمرل علرى في داخل هرذه الردول والمجتمعرات العربيرة، لرذلك يجرب علرى الموجرودين حاليراً ت

 ( 102 -101م، ص ص 2181، حليم اليازجي وآخرون ... ) النهوض بالمستقبل.

إن الدستور في الدولة أينما كانت يعمل على تقييد سلطة الحاكم كما أن التعطيل السياسي يحل محله يقظة اجتماعيرة مرن قبرل       

والرذي يؤهلهرا ( 281 – 280حلريم اليرازجي وآخررون ...، مرجرع سرابق، ص ص ) ،الالمعارضة وما يجب أن تقوم به مرن أعمر

ذلك بدوره إلى المرحلة القادرة على االختمار بالنسربة للنظرام الرديمقراطي الصرحيح المقررر لمصريرها فري المسرتقبل حيرث يعتبرر 

جراي. ) لمتمثلرين بالصرفوات أو النخرب الحاكمرة.تقرير المصير حق للشعوب وال يعتبر حقاً للحكومات بذاتها أو للقائمين عليهرا وا

 (  12م، ص  1000، س . جودوين
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حيث أصدرت الدولة العثمانية آنذاك قرانون الجمعيرات  ،بذلككبيرة لقد كان في بداية القرن العشرين أي القرن الماضي مناداة     

، إبرراهيم مشرورب) ،ت الجماعيرة واألحرزاب السياسريةم الذي نظم الوضع القانوني للجمعيرات االهليرة والنقابرا2101االهلية لعام 

 وذلك كله كان قد جاء كمقدمة لعملية سياسية ديمقراطية مبتدئة ومقبولة.(  21م، ص  2118

كما أن الديمقراطية قد طرقت أبواب العقل العربي في الماضي وفرضت نفسها على قمة هواج  المثقفين والمفكررين مررتين     

 م حيرث عمرل ذلرك علرى اسرتنهاض مرا2181م والثانية بعد اجتيرا  بيرروت عرام  2191بعد هزيمة حرب عام  وهما المرة األولى

 يلي: 

 . السياسية واهميتهاالرؤية لعدم وجود التعددية السياسية فهنا تبرز الضرورة لوجود التعددية  -2

  لعربية.اجتماعية مستقلة في داخل الدول والمجتمعات إر عدم إحداث تنمية إقتصادية ووظه -1

 عدم التحرر من التبعية في دول ومجتمعات العرب.  -1

ص  ،م 1000، حسرن البردراوي) .العجز عن تأمين التراب الوطني في مواجهة الهجمات االستعمارية والعنصرية المستمرة -2

 ( 21 – 28ص 

ة السياسرية باعرداد مرن الضروابط خرب فري الربالد العربيرة والتري عملرت علرى إحاطرة التعدديرطبيعرة النُ  لقد ظهر بعد ذلك أن        

القانونية والقيود السياسية واالمنية واالدارية أنها لم تكن مؤهلة للقيام بمطالب تعمل على تحقيق الوجرود لنظرام ديمقراطري فعلري، 

ة لذلك فقرد عملرت هرذه االحاطرة علرى تفريرد التعدديرة السياسرية مرن مضرمونها الحقيقري وجعلرت منهرا آليرة لمصرلحتها أي لمصرلح

يقروم نظرام ديمقراطري فلم  ولهذا السببتحديثها،  عملت علىل التعددية آلية لهذة النخبة وعلى جعوذلك النخبة أو السلطة الحاكمة 

فري هرذة الربالد  الحاكمرة جوهريراً فري طبيعرة السرلطة لم تؤثر التعددية السياسية ألن حقيقي في البالد العربية حتى الوقت الحاضر

بقيرت الديمقراطيرة شركلية فقرط فري و، ع والعالقرة برين السرلطات ايضراً ارس فري الحكرم وعالقرة الدولرة برالمجتمالعربية والنمو المم

في البالد العربية مقيدة وبعيدة عن االنفتا  والتأثير في السلطة الحاكمة فيهرا،   أيضاً البالد العربية، كما  وبقيت التعددية السياسية 

وطن مقراطية منذ السبعينات سرادت أوروبرا وأخرذت تنتشرر بعردها ولكنهرا لرم ترأتي علرى الرأن الديهنتنجتون حيث  يؤكد صموئيل 

 ( 10 – 81ص ص  ،م 1001، حسنين توفيق إبراهيم) ن كان ذلك شكلياً.إالعربي إال بتأثيرات بسيطة و

 ،م 1009 أبراه،لسريد ولرد د بنسرعيد العلروي واسرعي) فيره، التحول الرديمقراطيحالة إن الخصوصية تؤثر في كل مجتمع على       

وسروريا وغيرهرا يرؤثر  األردن هرو الحرال فري بعرب البلردان العربيرة مثرل أن حرية نظام األحزاب السياسرية كمرا كما (202ص 

هل ذلك أي السما  بتشركيل األحرزاب السياسرية ولكن هناك سؤاالً جوهرياً وهو: ايجاباً على وجود الديمقراطية ولو حيزاً شكلياً، 

ألن تشربيه فشرل  ،صراص نقمرة الشرعب علرى تلرك الحكومرات أم أنره فعرالً توجهراً ديمقراطيراً حقيقيراًع الجرواب طبعراً برالنفيالمت هو

 إحردىيوصرف ذلرك برالقول بالحداثرة المجهضرة مثلمرا اشرارت إليره  العربري،الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المردني فري الروطن 

 (210ص ، مرجع سابق، د ولد أباهسعيد بنسعيد العلوي والسي) الدراسات سابقاً.

وبقوة في البالد العربية منذ بدايرة الثمانينيرات مرن القررن الماضري أي  بشكل أكبر لقد أخذت الديمقراطية تظهر الدعوات اليها     

ة وذلررك بسربب االزمررات االقتصرادية المتالحقرر( 221  ، صم 2118، عبرد العزيررز الشرريده وآخررون ... خالررد ) القررن العشررين،

فهرل هرذه هري دعروة برالحق الرى  حتوائهرا برالنظم الشرمولية،إزمرات وحيث ترى تلك الردعوات برأن الديمقراطيرة تشركل مخرجراً لأ

هرل ولشمولي الموجرود والمسرتبد فري حكمره، الديمقراطية الحقيقية أو أن الدعوة هذة  فقط  تريد ان تنتقم من القائمين على النظام ا

 ع ! لديمقراطية في وقت االزمات والظروف الصعبة فقط ...يحتاج الناس في المجتمعات ل
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تنميرة وتحقيرق الوحردة فري تلرك المجتمعرات العربيرة  ىبأنها ال تعمل عل ا تُعتبرمأن وضع االنظمة العربية السياسية الحاكمة وك   

مرن قبرل الحكومرات أو  "ال مرن دوننرابإنره ال وحردة ال بنرا و" :المعبررة عرن تلرك الحالرة القائلرة ولعل هذه العبارة شعوباً وحكومات

 (120 ، صم 2181، العالمية –العربية  -الوقائع الكاملة للندوة اللبنانية ) النخب القائمة بإدارتها.

شهد المجتمع العربي الفلسطيني وأثبترت فلقد  بحثسة حالة في داخل صفحات هذا الأما فيما يتعلق بالمجتمع الفلسطيني كدرا      

يرة األخررى علرى مردى ة الفعليرة مقارنرةً بغيرره مرن المجتمعرات العربيرت بأنه في أتجراه ايجرابي نحرو نمرو الديمقراطمعظم الدراسا

لرردى المجتمررع  ةمحمررود ميعرراري المتناولرره لموضرروع االتجاهررات الديمقراطيرر :، فقررد أثبتررت ذلررك دراسررة كررل مررنتاريخرره الطويررل

، هرذا الموضروعلكثيرر مرن المتغيررات المتعلقرة بلوالتري ترم التنراول فيهرا السرابق أيضراً  دراسة اخرى لرنف  الباحرث و ،الفلسطيني

دراسه عن بدايرة ، وكة الطالبيه الفلسطينية بشكل عامدراسة عماد غياضه إال أنه غلب عليها الطابع النظري وبخاصة عن الحرو

الرؤيرة سرطينيين فري الخرارج، فهرذه تشركل القرن الماضي أي القرن العشرين عن جمعيات عديده قام بتشكيلها تحديداً الطالب الفل

التغيرر السياسري واالقتصرادي عمرل علرى كمرا أن  .تسارع النمو لوجرود وفهرم الديمقراطيره الفعليرةو المشتركة لهم فيما يتعلق بنمو

  والجنروبي.طرفيره الشرمالي  المتمثلرة بالوحردة برينم  2110عرام تقوية وتعزيز المجتمع المدني مثل حالة اليمن كدولة عربيرة بعرد 

 .( 128 ، ص م 1002، يم السوسوةأمة العل)

والتوسررع فري أعمالهررا بمختلررف فئررات ، م 2112لقرد أخررذت مؤسسررات المجتمررع المردني فرري داخررل فلسررطين باالزديراد بعررد عررام      

ل فلسطين بعد عرام فلقد كان لعدد مؤسسات المجتمع المدني المتزايدة وتصنيفها ونوعيتها وأهدافها في داخ، وشرائح هذا المجتمع

الوطنيرة الفلسرطينية  السرلطة تشركيل بعد التي تزايدت م ومقارنة ذلك بالوضع قبل الفترة المذكورة واسماء تلك المؤسسات 2112

 برذلك ، وتوضيح مدى إنتشرار ثقافرة المجتمرع المردني فري داخرل المجتمرع العربري الفلسرطيني فأخرذت تعمرلفي نف  العام المذكور

 الثقافة الديمقراطية الفعلية في داخل هذا المجتمع.على إنتشار تلك 

تعمررل علررى تعزيررز التجربررة الديمقراطيررة الفعليررة  الفلسررطيني مؤسسررات المجتمررع المرردنيكمررا وأخررذت تلررك المؤسسررات أي       

ك التصررفات لذلك فكان ال برد مرن توضريح تلر، ، وتجمع القوى السياسية على هذة الضرورةجذيرها في واقع الممارسة اليوميةوت

بغب النظر إن كان عربيراً أو المجتمع العربي الفلسطيني على اعتبار انها تستحق الدراسة في وذلك طار نظري، إعمال في واأل

غيررره ودراسررته نظريرراً وفعليرراً اذا صررح التطبيررق للمبرردأ الررديمقراطي بشرركل فعلرري، فمررن الواجررب علررى  الحكومررة بشرركل عررام دعررم 

ة يمرن أسر  الديمقراطيرة الضررور االفعلية على إعتبرار أنهريعمل ذلك على تنمية األس  الديمقراطية مؤسسات المجتمع المدني ل

يمكن إعتبار أن ظرروف فلسرطين سراهمت فري تنميرة لذلك ف(  121، ص  مرجع سابقأمة العليم السوسوة، ) على وحدة المجتمع،

لرم يكتمرل بعرد بالشركل  نإل ملمروس فري السرنوات االخيررة وبشركنحرو الديمقراطيرة الحقيقيرة والرذي تبلرور وجرودة وبلورة التوجه 

 ألسباب سياسية أو غيرها.الكبير 

 

 وأثرها على التحول الديمقراطي:  والمختلفة التي مر بها المجتمع الفلسطيني ؤثرةالمراحل المأهم  - 0

زمنية عصيبة كان لها أثرهرا الكبيرر علرى  تالقد ظهر أن المجتمع الفلسطيني عبر تاريخه الطويل قد مر وما زال يمر بفتر       

فال بد هنا من توضيح تلك المراحرل التري مرر بهرا المجتمرع العربري الفلسرطيني وكران  ملموس،المستوى الوطني واالقليمي بشكل 

 : هذه المراحل هيأهم اطي بشكل خاص ومن لها االثر السيء على عدم تقدمه السياسي والديمقر
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 :م 1491تمتد منذ بداية القرن العشرين وحتى النكبة سنة المرحلة االولى: والتي 

سريا أن اتصرف الحكرم آلقد ظهر بعد ضعف الدولة العثمانية والتي كانت تسيطر على معظم البالد العربيرة خاصرةً فري شرر        

التردخل مرن قبرل الردول  بردأ ، حيرثفيها بالحكم المركزي، لذلك فأخذت تضعف سيطرتها على البالد الواسعة التي تتبرع لحكومتهرا

االوروبية فيها ومع سماحها للتدخل البريطاني فيها مرن قبرل بعرب مرن حكامهرا اال ان بريطانيرا عملرت علرى ذلرك للسريطرة علرى 

سرتعمارها سياسرياً وتجاريراً وذلرك بعرد ان سرمحت الحكومرة اطرر  تجاريرة لهرا وستعمالها كالمنطقة والعمل على نهب خيراتها وا

هاية حكمها بذلك التدخل البريطاني الخارجي بعد ضعفها بسبب مركزية السلطة فيها والتي كانرت مقرهرا األسرتانة، العثمانية في ن

الرذي ال يسرتطيع ادارة شرؤون الحيراة الخاصرة بره، لرذلك فقرد بردأ التردخل  "بالرجل المرريب"حيث وصفت الدولة العثمانية انذاك 

المنطقرة العربيرة كمرا تبرين فري البدايرة وذلرك تمهيرداً للسريطرة االقتصرادية ومرن ثرم االستعماري البريطاني والفرنسي بالتغلغل في 

االستعمار السياسي وفقاً لمرحلة االستعمار الكولونيالية المنتشرة من قبل حكومة بريطانيا التي كانت توصف بالبلد التي ال تغيرب 

 الم.عنها الشم  من كثرة البالد التي تسيطر عليها في مختلف ارجاء الع

فأخرذت م،  2121وتحديرداً فري عرام  لقد انهارت الدولة العثمانية رسمياً في البدايات االولى  للقررن العشررين القررن الماضري      

دول الحلفاء وعلى االخص بريطانيا وفرنسا بالعمل على تقسريم برالد الدولرة العثمانيرة وخاصرةً برالد الشرام ومرن ضرمنها فلسرطين 

نيسران /  12سران ريمرو فري  ومرؤتمر 2129بيكرو فري شرهر أيرار مرن عرام  -أتفاقيرة سرايك  نتيجرة لقرراراتفيما بينهم وكان ذلك 

، وذلررك بعررد أن أبرررم المجلرر  االعلررى للحلفرراء االوروبيررين إتفاقيررة سرران ريمررو، وبموجبهررا تخلررت تركيررا عررن  م 2110ابريررل عررام 

الرى فرنسرا باالنترداب علرى سروريا ولبنران، والرى بريطانيرا سوريا وفلسرطين وبرالد مرا برين النهررين وقرد عهرد مرؤتمر سران ريمرو 

ويعتبررر هررذا   ( 11 – 11م، ص ص  2119ميخائيررل سررليمان  وآخرررون ... ، ) ،باالنتررداب علررى فلسررطين وبررالد مررا بررين النهرررين

قامة المستوطنين إيضاً أوسهل "أي في داخل فلسطين"،  الذي سهل في البداية على تغلغل االستعمار الصهيوني فيها المؤتمر هو

قامرة دولرتهم االسررائيلية فيهرا وهري مرن إو اليهود للعديد مرن التجمعرات السركنية الخاصرة بهرم نظرراً مرنهم للسريطرة علرى فلسرطين

، ومدعية لرذلك الحرق لليهرود فري فلسرطين إمترداداً المخططات االساسية واالبدية الرئيسية الناتجة عن المنظمة الصهيونية العالمية

عقردت مؤتمرهرا االول فري برازل فري سويسررا عرام بدأت في التمهيرد لرذلك العمرل حيرث  ذلكلوثالثة آالف عام مضت،  ألكثر من

 الصهيونية لتحقيق ذلك الهدف. والمنظمات  قامة الجمعياتإعا الى هجرة اليهود الى فلسطين ووالذي دم ،  2811

جتماعيرة متماسركة بسريطة خاصرةً فري بدايرة القررن الماضري أي كان المواطنرون الفلسرطينيون فري ذلرك الوقرت يعيشرون حيراة ا    

القرن العشرين وتحديداً من النواحي االجتماعية للعائلة والقبيلة فكانت الروالءات للقبيلرة اكثرر مرن مرا هري للمجتمرع، وذلرك بسربب 

العررب فري فلسرطين يحسرون ولكرن عنردما بردأ السركان ، عدم الوعي الكافي في ذلرك الوقرت عنرد المواطنرون الفلسرطينيون العررب

قامررة المسررتوطنات إان لهررم اقليررة محرردوده فرري فلسررطين ون كررإيررر الصررهيوني بالتوسررع فرري بالدهررم وباالخطررار المترتبررة علررى التفك

اليهودية، بمعنى التجمعات اليهوديرة الصرغيرة فقرد قرام العديرد مرن الفلسرطينيين بتشركيل اكثرر مرن حرزب سياسري وجمعيرة وتجمرع  

الصهيوني الذي بات وشيكاً آنذاك والمتمثل فري اقامرة المسرتوطنات والتوسرع الكبيرر فيهرا وشرراء االراضري مرن  لمواجهة الخطر

ن انفسهم المأجورين في ذلك الوقت وذلك تمهيداً الخذهم بشررعية الشرراء مرن سركان الربالد لهرذة ييبعب السكان العرب الفلسطين

بكافرة اشركالة   لره سع بالمشروع االستعماري الصهيوني الذي القرى الردعم المسرتمراالراضي واالقامة فيها ومن ثم يتم القيام بالتو

 ،اك والذي كان متمركزاً في فلسطيناالنتداب البريطاني انذ له أيضاً من قبل والحماية
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السرلطوي قامرة مشرروعها الى جانرب الحركرة االسرتعمارية الصرهيونية فري التمهيرد والتخطريط إل اً فكان التمييز البريطاني واضح 

الهادف الى اقامة الدولرة الصرهيونية المزعومرة فري االراضري الفلسرطينية وتحقيرق مرا يسرمى بوعرود الحركرة الصرهيونية برأرض 

، وأعتبارها االصل االساسي للدولة اليهودية انذاك مع انكرار مضت الميعاد المنتظرة من قبل اليهود منذ اكثر من ثالثة االف عام

 . العربي اليبوسي منها في االصل والذي يزيد عن خمسة االف عام باالصل الكنعانيالحق العربي الفلسطيني 

إن دعررم حكومررة بريطانيررا االسررتعماري للحركررة الصررهيونية تمثررل بشرركل واضررح فرري السررما  لليهررود بررالهجرة الررى فلسررطين     

جلرى االختيرار االسرتعماري البريطراني الرى نرذاك وتآالسركان العررب الفلسرطينيين  وامتالكهم لالسلحة التي كانوا يستخدمونها ضد

اليهررود حرق اقامرة وطرن قرومي لهرم فري فلسرطين، ولقرد اقبررل  ىالرذي اعطرم و 2121جانرب الحركرة الصرهيونية بوعرد بلفرور عرام 

السرركان العرررب الفلسررطينيين فرري ذلررك الوقررت وذلررك بعررد ان برردأوا يررروا االخطررار المحدقررة بهررم الررى تشرركيل بعررب مررن الجمعيررات 

اب السياسية والتوسع في الدعوة الى االنضرمام اليهرا ويعرود الفضرل فري ذلرك التوسرع فري تشركيل هرذة االحرزاب السياسرية واالحز

والجمعيات المختلفة الى الطالب العرب الفلسطينيون المغتربين والذين كران تواجردهم بشركل اوسرع فري اسرطنبول وبيرروت علرى 

وتم قيامهم بتشكيل بعب االحزاب السياسرية منهرا حرزب الروطن ، ه المنطقة اإلقليميةنذاك في هذآاعتبار أنها كانت مراكز التعليم 

نذاك المتمثل بالحركة الصهيونية آلبالد العربية الفلسطينية لالى الخطر المهدد  اذان اشارلالعثماني وحزب االصال  وغيرهما وال

وكان من بين الجمعيات االخرى التري ترم تشركيلها أيضراً فري وما تقوم بة من اعمال توسع لها على االراضي العربية الفلسطينية، 

باالضرافة الرى بعرب الجمعيرات االخررى التري ترم ، م 2122ذلك الوقت هري جمعيرة الشربيبة النابلسرية والتري ترم تشركيلها فري عرام 

لرنف  السربب االول وهرو  تشكيلها في ذلك العام ايضاً مثل جمعية شبان يافا وتم تشكيل العديد من الجمعيات االخررى ايضراً وذلرك

الشررعور بررالخطر الصررهيوني االسررتعماري المترردفق علررى الرربالد العربيررة الفلسررطينية انررذاك بررالتواطىء مررع االسررتعمار البريطرراني 

 .(201ص م، 1001، سميح فرسون. )على االراضي الفلسطسنيةالمتواجد  في ذلك الوقت 

ة المتضرمنة لتوضريح مرا كران يجرري والرذي تمثرل بتشركيل بعرب االحرزاب ظهرر مرن هرذة المقدمرة التاريخيرة التمهيديرإن ما ي     

نية وذلرك لهرو خيرر مثرال علرى ضرعف السياسية والجمعيات المختلفة لمكافحة التوسع االستعماري اليهودي في االراضي الفلسطي

قامرة إتشركيلها لرم يكرن بسربب حتالل هذه البالد، كما تبين من دراسة متضرمنة لتراريت تشركيل تلرك االحرزاب السياسرية أن سربب او

عترداءات التري باترت وشريكة علرى تهويرد نمرا هردفها االساسري كران لتشركيل قروة مضرادة فري مواجهرة اإلإنظام ديمقراطي حقيقري و

 والذي كان هونذاك لصالح المشروع االستعماري الصهيوني المدعوم من قبل االنتداب البريطاني آاالراضي العربية الفلسطينية 

أن م  2128على الربالد العربيرة الفلسرطينية، وكمرا ظهرر عرن تشركيل تلرك االحرزاب السياسرية وخاصرةً قبرل النكبرة سرنة المسيطر 

كان طرابع الفلسطينية الجمعيات والتشكيالت الحزبية السياسية  هالطابع المميز الذي كان يسيطر على مضمون الشكل الحقيقي لهذ

علرى اعتبرار ان هرراتين  فكانررت عرائالت كرل مرن الحسرريني والنشاشريبي ،نيراً حقيقريقبلري وعشرائري وحمرائلي اكثرر منررة طابعراً وط

فكانت اسماء هذة العائلتين هي االساس الذي يرتم االنتمراء اليره حترى ، بر العائالت الفلسطينية الموجودةنذاك كانتا من اكآالعائلتين 

ابع العرائلي هرو الغالرب علرى تشركيل أي حرزب سياسري كران الطرو األحزاب السياسرية العربيرة الفلسرطينية،تشكيل وفي ظل وجود 

هرذا الحرزب السياسري والقرائم علرى للمشكلين لهدف سياسي وطني عام اال انة كان يخضع تحقيق على الرغم من كونة يهدف الى 

ال تلرك الجمعيرات كان على حد هذا التعبير الذي تم االشرارة اليره سرابقاً يُعتبرر سربباً فري تخلرف وجرود وأعمر، فتمثيلة من أي عائلة

وأن ذلك أيضاً كان له أثر سيء بما يتعلرق بالنكبرة ( 10ص   م،2111، عبد الستار قاسم)، وعدم نجاحها كلياً واالحزاب السياسية 

 م،  2128العربية الفلسطينية سنة 
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 وعي لردى الفلسرطينيينوعلى الرغم من الطابع الحمائلي والعائلي في داخرل المجتمرع العربري الفلسرطيني اال انره يظهرر بوجرود الر

خاصرةً مرن  وخاصةً الطلبة الجامعيون الفلسطينيون في الخارج آنذاك نظراً لعدم وجود أية جامعة داخل فلسرطين فري ذلرك الوقرت

م دعرا المسرؤولون عرن االحرزاب 2119ففري عرام  ،يقوم منهم علرى سياسرة االحرزاب السياسرية والمقاومرة لليهرود فري ذلرك الوقرت

ية الى اجتماع في مدينة القدس كان من قراراتهما أن شكال لجنة عليا تضم جميع االحزاب السياسية الفلسرطينية السياسية الفلسطين

تحت لواء واحد، باالضافة الى انشاء حكومة وطنية مسؤولة امام مجل  نيابي مُختار باإلجماع فهذا كان القرار الثاني لالجتمراع 

 .(12 ص  م،2181، ... أحمد سعيد نوفل وآخرون ) .المنعقد آنذاك

نذاك ان الروعي الفلسرطيني لرم يكرن قرد وصرل الرى حرد ان يرتم التشركيل مرن آكما تبين فيما يتعلق بالوضع العربي الفلسطيني        

، تشركيل منظمرة سياسرية وطنيرة مسرتقلةن يعمرل علرى أ هسرتطاعتإيضاً بأفلسطينية قومية موحدة ولم يكن  عربية خاللة الى حركة

عمررل علررى ضررعفهم لمواجهررة االخطررار الخارجيررة المتمثلررة باالنتررداب االسررتعماري البريطرراني الررذي جرراء بالسرريطرة  وهررذا برردورة

فعلى الرغم من ان سكان فلسطين العررب ( 220ص مرجع سابق،  ،سميح فرسون. )الكاملة على البالد العربية الفلسطينية انذاك

بكثرة منذ تولي االنترداب  العربية الفلسطينيةذين بدأوا ينتشرون في االراضي نذاك كان عددهم يفو  بكثير المستوطنين اليهود الآ

السركان الموجرودين فري  ثلرث مجمروعفكران اليهرود أقليرة وال يشركلون سروى بعد إنهيرار الدولرة العثمانيرة،  البريطاني بشكل موسع

 .(211ص  مرجع سابق،  ،سميح فرسون) .داخل فلسطين

العربية والقضية الفلسطينية ومدى تأثيرهما الوطني القليل إال أنها لرم تصرل إلرى درجرة المقاومرة الكليرة كما ظهر أن القومية       

كة القومية لي  فقط الفلسرطينية ورد التدخل الخارجي سواء كان من بريطانيا أو المنظمة الصهيونية العالمية على ان وجود الحر

العمل على التطوير للمؤسسات واالبنية الصالحة لتعبئة الجماهير العربيرة سياسراً نما الحركة القومية العربية ككل قد فشلت في إو

السرليمة لمواجهرة االخطرار  لتعمرل علرى وضرع االطررمؤهلة وقرادرة وديمقراطياً أيضاً، فلم تكن الحركة القومية العربية وقيادتها 

فهرذا عمرل علرى اقتصرار اعمرال العمرل العربري ، سرطينيةومن اهمهرا االخطرار علرى القضرية الفل، الخارجية المهددة لالمة العربية

ستبعاد الجماهير من المشاركة الصرحيحة االقومي على النخبة الموجودة فقط على مستوى األحزاب السياسية والحكومات أيضاً و

لقرة باالمرة العربيرة الترأثير علرى القضرايا المصريرية المتعأي شرىء يُرذكر، باالضرافة إلرى انعردام مشراركتهم الفعليرة فري  في تحقيرق

اال ان هرذا ال يُعتبرر كافيراً ، والنهوض بها مرع وجرود المظراهر االجتماعيرة كاالضررابات والمظراهرات والشرجب واالسرتنكار فقرط

 (29ص   أحمد سعيد نوفل وآخرون ....، مرجع سابق،) .بالحركة القومية العربية بشكل حقيقي وسليموذلك للنهوض 

الدراسرة الحاليرة لرم تكرن لتنتشرر هي الموضوع االساسي في هذة هذا الرأي وهو بأن الديمقراطية  ح منإن الرؤية التي تتض      

في ذلك الوقت وذلرك بسربب عردم وجرود الروعي العربري الكرافي، هرذا علرى المسرتوى العربري ككرل، وأمرا علرى المسرتوى المحلري 

كرم الدولرة العثمانيرة الرى االنترداب قلة في ذلك الوقت فمن حُ الفلسطيني فالوضع يختلف فلم تكن هناك حكومة فلسطينية وطنية مست

م واحرتالل مرا تبقرى مرن االراضري  2191، وحرب عام م 2128البريطاني االستعماري ومن ثم االحتالل االسرائيلي ونكبة سنة 

ود لكيران فلسرطينيي حراكم عملت على عدم الوجروما تالها من احداث م   2128تم احتالله في حرب عام  الفلسطينية استكماالً لما

 .  ليقوم بتطبيق نظام ديمقراطي مستقل

إن التشكيالت السياسية الفلسطينية المختلفة في ذلك الوقت كالجمعيرات واالحرزاب السياسرية التري ترم تشركيلها مرن قبرل بعرب      

ت وذلك لعردم وجرود الدولرة التري سرتعمل الطلبة الفلسطينيين المغتربين في الخارج لم تكن لتعطي انطباعاً ديمقراطياً في ذلك الوق

 من ناحية، هذا ضمنها 
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نذاك بالرغم من تشكيلة لعدد السكان االكبر بالنسبة لالفرراد اليهرود الموجرودين آومن ناحية اخرى ان المجتمع العربي الفلسطيني 

الفلسطيني والوضع الصرهيوني اليهرودي فري فية، اال انة ال يوجد مجاالً للمقارنة في هذة الحالة فيما يتعلق بالعدد فقط بين الوضع 

الرداعم والممرول لهرا  ،تلك الفترة فقد كانت العصابات الصهيونية التي ترم تشركيلها انرذاك برالتواطىء مرن قبرل االنترداب البريطراني

فري برازل فري  ولعسكرياً ومادياً ومعنوياً ومن الجمعيرات الصرهيونية فري الخرارج ايضراً تطبيقراً لقررارات المرؤتمر الصرهيوني اال

، والذي دعا الى تشكيل الجمعيات الصهيونية بل والعمل على تشجيع هجرة اليهود الى فلسرطين تحرت ظرل م 2811سويسرا عام 

االنتداب البريطاني فأخذ المنطوين تحت لواء الحركرة الصرهيونية العالميرة التري اخرذت فيمرا بعرد تشركل االطرار القرومي اليهرودي 

برل وأخرذت فري  الُمسربق لرذلك، ي تعمل على تهويد االراضي العربية الفلسطينية شرىء فشرىء والترتيربللعصابات الصهيونية الت

التجهيز على االقبال على المرحلة الثانية من عملها االستراتيجي بالنسبة لها وفيما يتعلرق بأهردافها الرئيسرية فري المنطقرة العربيرة 

ع المواطنين العرب الفلسطينيين من بالدهم وبيروتهم وأراضريهم لتحرل محلهرم قتالوبخاصةً الفلسطينية فأخذت تعمل وتعد العدة إل

تمهيررداً القامررة الدولررة اليهوديررة المزعومررة مررن قبررل الحركررة الصررهيونية وهرري دولررة اسرررائيل، فلررم يكررن المواطنررون الفلسررطينيون 

وترركهم لبيروتهم والفررار الرى امراكن  الهجررة مرن بالدهرم وأراضريهم في ذلرك الوقرت فمرا كران امرامهم اإل ليواجهون عدو ضعيف

قتالع حروالي إلعرام برحيرث تمثرل ذلرك ام  2128ل التي قامرت بهرا العصرابات الصرهيونية انرذاك عرام اقريبة ليبعدوا عن اماكن القت

اإلنتداب ، وذلك بعد أن سلمت حكومة المليون فلسطيني لتُشكل بذلك النكبة االولى في حياة المواطنين الفلسطينيين في ذلك الوقت

البريطاني األراضي العربية الفلسطينية التي كانت تسيطر عليها لتلرك العصرابات الصرهيونية، هرذا باالضرافة الرى دعمهرا سياسرياً 

على األراضي العربية الفلسطينية في عام رسمياً ومادياً وعسكرياً لتحقيق ذلك النجا  الذي قاموا به والمتمثل بقيام دولة إسرائيل 

 .  م 2128

ن فري الماضري ورضرى الجميرع يرى الباحث هنا في هذه الدراسة الحاليه أن مجرد وجود االحزاب السياسية في داخل فلسطي     

ختالف وجهرات النظررر وتحرت طائلررة واحرردة ومرا نجررم عنهرا أيضرراً مررن اعلررى وجررود وعري برر واضرحاً اً مؤشررريعرد فهررذا ، بوجودهرا

هو إال تفكير سرليم بضررورة تفعيرل الجميرع لهردف أسرمى واحرد وموحرد وهرو  االعتراف بها جميعها ووضعها تحت لواء واحد ما

د قيرادة عليرا تتمسرك بزمرام هو اال توجه سليم نحو وجو المقاومة. وأما القرار الثاني المتمثل باالجتماع لقادة االحزاب السياسية ما

إن وجرود ديمقراطيرة متخلفرة قرد تكرون أفضرل وجوده وكما يُقرال فر. وكما ظهر بأن وجود توجه ديمقراطي افضل من عدم االمور

هذا الرأي يظهر في ظل وجود حكومرة إال أن (  218 ، ص أحمد سعيد نوفل وآخرون ....، مرجع سابق) ،من دكتاتورية متعلمة

أمررا الوضررع العربرري الفلسررطيني فقررد وجرردت برروادر لررذلك مررن دون وجررود الحكومررة فهررذا يؤكررد كبررر الرروعي الثقررافي بهررذا  مسررتقلة،

ن كران هنالرك نوعراً مرن الحمائليرة والعائليرة عنرد الربعب خاصرةً فري عرائلتي إو، وخاصرةً مرن قبرل القرائمين علرى ذلرك لموضروعا

إال أن الرروعي (  19، ص عبررد السررتار قاسررم، مرجررع سررابق) ،البدايررة عررن هررذا الموضرروعالنشاشرريبي والحسرريني، كمررا إتضررح فرري 

بحيث أنه لرم يكرن يوجرد جامعرات كان واعياً لما يحدث ن في الجامعات الخارجية الوطني السياسي وخاصةً عند الطلبة الفلسطينيي

 وكبيراً.  في داخل فلسطين كما ُذكر سابقاً، إال أن ذلك الوعي كان موجوداً وبشكل واضحاً 

 

 : م 1499وحتى عام م  1491المرحلة الثانية: والتي تمتد منذ عام  

ة مررن حيرراة المجتمرع العربرري الفلسررطيني وهرري مرحلرة اإلحررتالل اإلسرررائيلي األولررى عررام لقرد ظهررر فيمررا يتعلررق بالمرحلرة الثانيرر    

م أنه لم يظهر أي تحديث في حيراة هرذا المجتمرع فلقرد أبقرت إسررائيل علرى تنفيرذ أنظمرة الطروارىء البريطانيرة التري كانرت  2128

انررت تجيررز االحتجرراز اإلداري دون محاكمررة، م علررى فلسررطين والترري ك2128موجررودة إبرران فترررة االنتررداب البريطرراني قبررل عررام 
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م تحررد مررن الحريررة  2128باإلضررافة إلررى تفويضررات أخرررى أعطيررت للحكررم العسرركري اإلسرررائيلي المحتررل لفلسررطين بعررد عررام 

نرره أي االحتجرراز اإلداري إبالمنظمررة العربيررة لحقررو  اإلنسرران للمررواطنين الفلسررطينيين حيررث تررم وصررف ذلررك مررن قبررل تقريررر 

د المواطنين الفلسطينيين وخاصة الشباب منهم وصرغار السرن يعرد إحردى صرور انتهراك الحرق فري الحريرة الفرديرة اإلسرائيلي ض

 .(288م، ص  2111، حقو  اإلنسان في الوطن العربي تقرير المنظمة العربية لحقو  اإلنسان عن حالة)للشخص. 

حيرث  تري تعتبرر أكثرر إرهابراً ضرد المرواطنين الفلسرطينيين،كما عملت إسرائيل أيضراً علرى زيرادة عردد المحراكم العسركرية وال     

مرن اتفاقيرة جنيرف الرابعرة التري ترنص  12أعتبر نف  ذلك التقرير أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قامت بانتهراك صرارل للمرادة 

كما أبقت إسررائيل علرى ة. ونيعلى أنه ال يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة االحتالل إصدار أي حكم إال إذا سبقته محاكمة قان

تقريرر المنظمرة العربيرة لحقرو  اإلنسران ) ،سياستها في ممارسة التعذيب ضد الفلسطينيين خاصة فري داخرل السرجون اإلسررائيلية

نف  ذلك التقريرر أيضراً وهرو تقريرر  حيث أكد( 212  - 210عن حالة حقو  اإلنسان في الوطن العربي، مرجع سابق، ص ص 

ية لحقو  اإلنسان األنف الذكر على الحرمان للمواطنين الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير عن الرأي والتجمرع المنظمة العرب

ألبسط الحقو ، وأيضاً حتى أنه تم منرع مراسرلوا وكراالت األنبراء األجنبيرة مرن نشرر العديرد مرن المعلومرات لمرا يجرري فري داخرل 

ل حترى فري الطريقرة السرلمية علرى ، كما أن سياسة إسرائيل عملرت ومرا زالرت تعمرم 2128األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

 (221م، ص  2181 مومني،صايل )ستفراد بالسالم مع كل دولة عربية على حدا حتى تفرض على بقية الدول التطبيع معها. اإل

بعرد نكبرة سرنة  نذاك وخاصةً آلفلسطيني العربي ا والمواطن لقد سادت مرحلة فراغ سياسي وعسكري كبيرة في حياة المجتمع     

وذلررك بعررد ان تررم تشررريد اكثررر مررن نصررف افررراد المجتمررع الفلسررطيني انررذاك وبقرراء اقليررة فرري اراضرريهم منزوعرري الهويررة م  2128

عبرد السرتار قاسرم، مرجرع )، م 2128 الوطنية الفلسطينية في ظل الدولة الصهيونية التري اُعلرن رسرمياً عرن قيامهرا فري ذلرك العرام

ومع كل الصعوبات التي جرت للفلسطينيين كشعب وكمواطنين إال أنه بقي لهم طابعهم المميز عن غيرهم وذلرك  (11ص  سابق،

م،  2182، محمرد عبرد المعرز نصرر ) األحداث التاريخية تُساهم بشكل كبيرر علرى تقريرر وتحديرد مجررى األمرور.على إعتبار أن 

 م، 2112المستعمرات البريطانية مع األميرر عبرد هللا إثرر لقائهمرا فري القردس سرنة فمنذ إتفاقية دنستون تشرشل وزير  ( 210ص 

فقرد ولردت فري عهرده اإلمرارة العربيرة ونشرأة المملكرة األردنيرة الهاشرمية كدولرة مسرتقلة  م 2129وبعد منح األردن اإلستقالل عرام 

محمرد أحمررد ) م، 2191 –م  2128ة برين عرامي آنرذاك فري شرر  األردن حترى قيرام الوحردة برين ضرفتي األردن الشررقية والغربير

وعلى الرغم من الوحدة بين شر  األردن وفلسرطين إال أنره يالحرل علرى ذلرك تميرز  ( 12  - 11م، ص ص  1000، المصالحه 

 واضح للفلسطينيين عن شر  األردن تمثل ذلك فيما يلي: 

سرية والمسرتوى الثقرافي والعلمري حيرث أن الفلسرطينيين تميز المجتمع الفلسطيني من حيث التطور االجتماعي والتجربة السيا .2

 أمتازوا أيضاً بكل من: 

 . نمو طبقة متوسطة مبكراً  –أ 

 . إرتفاع نسبة المتعلمين –ب 

 .إرتفاع نسبة المهنيين –ج 

 .  ع نسبة المتخصصين في شؤون مختلفةإرتفا –د  

لها سطين عند تأسي  إمارة شرر  االردن خاصرةً بعرد حصروالظهور بإن شر  األردن أخذ يستعين بالعدد الكبير من أبناء فل .1

 . م 2129على اإلستقالل في سنة 

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 

    
 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                267  

 ISSN: 2706-6495 

 

 . إرتفاع عدد الفلسطينيين بشكل عامإرتفاع نسبة التمدن بين الفلسطينيين مقارنة باألردنيين هذا الى جانب  .1

وبنوك والذي إختلف ذلك مقارنةً عة كان عمل الفلسطينيين في مختلف أشغالهم يتمثل بالمجاالت االقتصادية من تجارة وزرا .2

ن األردنيررين ذات األصررل الررذين أقبلرروا علررى المؤسسررة العسرركرية ممررا جعررل والئهررم لررأردن أكبررر مرراألصررليين برراالردنيين 

 .  الفلسطيني

محمرد أحمرد المصرالحه، مرجرع ) تمثل موقف الفلسرطينيين بالتشردد إتجراه بريطانيرا والغررب أكثرر مرن األردنيرين األصرليين.  .1

 (18سابق، ص 

 (11محمد أحمد المصالحه، مرجع سابق، ص ) كما تعتبر الفئات الفلسطينية أكثر تأهيالً وإهتماماً في الشؤون العامة. .9

 2188ستمرت حترى عرام إبالقضية الفلسطينية لفترة طويلة رتباط األردن كدولة بعد استقالله بصورة عضوية إكما ظهر أن       

مرري والسرركاني الموجررودين بينهمررا، واسررتتبع ذلررك بالضرررورة تررأثير هررذا األنرردماج بررين تلررك الضررفتين علررى قلينرردماج اإلنتيجررة اإلم 

محمرد أحمرد المصرالحه، ) مجريات األحداث السياسرية وغيرهرا فري األردن وعلرى مؤسسراته وعالقاتره العربيرة والردول األخررى.

 (81مرجع سابق، ص 

 

مرحلةةة شنشةةاء منامةةة التحريةةر الفلسةةطينيه م وهةةي  1491وحتةةى العةةام  م1499المرحلةةة الممتةةدة مةةن عةةام : المرحلةةة الثالثةةه

 ومقاومتها لالحتالل اإلسرائيلي: 

إن مرحلة الفراغ الكبيرة في حياة الفرد والمجتمع الفلسطيني لم تكن لتستمر فترة طويلة على نف  الحالرة علرى حسرب رأي        

رحلة ممتدة بشكل كبير من قبل وصفها بأراء بعب الكتاب العرب والغرربيين، اال الباحث في هذة الدراسة الحالية مع اعتبارها م

 لفلسرطينيينا للمرواطنين بعرد مرا حصرل ،ان العمل على تشكيل االحزاب السياسية العربية الفلسطينية لم يكن لينتهي عند ذلك الحرد

فري حيراة المجتمرع والمرواطن العربري الفلسرطيني فري فبعد ذلك اُعلن رسمياً عن قيام اكبر تنظريم ، من تهجير من بالدهم ما حصل

وهو االعالن الرسمي عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك العام والتي جاء تأسيسها بدعم فلسرطيني وعربري  م2192سنة 

 م 2128سرهاعام فكانت جذورها االولرى قرد بردأت منرذ سرنة النكبرة نفم بشكل غير مباشر،  2192ن كان عملها قد بدأ قبل العام إو

فمرا فرو ، اال ان االعرالن م  2111تعرود الرى نهايرة عقرد الخمسرينات مرن القررن العشررين سرنة  فري عملهرا ولكن البردايات االولرى

قليميراً وقوميراً فري حيراة الفررد والمجتمرع إة نوعيرة كبيررة وطنيراً وسياسرياً وُمّشركلة برذلك نقلرم،  2192الرسمي عنها بردأ فري العرام 

سطيني والتي كانت على حد تعبير بعب المنظرين السياسيين تضم اعداد من المقاتلين زادت عرن قردرتها االسرتيعابية العربي الفل

األسر  الرئيسرية إلنجرا  التضرامن  مرن نكمرا أة. باإلضرافة إلرى بعرب المتطروعين مرن الردول العربير ،من الالجئين الفلسرطينيين

طينية هرو إعتبرار أن المواجهرة الجديرة والناجحرة فري أي معركرة سرواء كانرت الكلي والجزئري عنرد تأسري  منظمرة التحريرر الفلسر

سياسية أو غيرها من معرارك التحررر الروطني هري إيرالء قضرية الديمقراطيرة الحقيقيرة أهميرة خاصرةً وأعتبارهرا عنوانراً للصرمود 

عتبرر مرن أهرم ظرواهر التراريت كمرا أن ظراهرة الثرورة تُ  (211صايل مومني، مرجع سرابق، ص ) ثم التصدي للخصم.الكلي ومن 

في التاريت اإلنساني كانت بسربب الثرورات الجاريرة، فرالثورة  البشري والوجود اإلنساني منذ فجر التاريت، فنقاط التحول الفاصلة

رتداد عليها فهي تعنري فري المقرام األول إعرادة توزيرع الثرروة إوبصرف النظر عما يحدث من ردة أو مهما كانت درجة نجاحاتها 

والسررلطة والقرروة بررين فئررات وافررراد المجتمررع ككررل، ولررذلك فهنرراك دائمرراً خاسرررون وفررائزون مثلمررا يحرردث فرري القرروانين العسرركرية 

 والحروب، وهناك منتفعون ومتضررون أيضاً، 
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رة فرإن وألن الفوز والخسارة أو النفع والضرر يحدث بشكل حاد أحياناً نتيجةً االستقطاب وربما يكون ذلرك فري فتررة زمنيرة قصري

الدارسرون أن يقفروا موقفراً موضروعياً ، لرذلك ال يسرتطيع غير حياديرة الثورة عندها تصبح ظاهرة اجتماعية وسياسية أيضاً ولكنها

 .(100م، ص  1000، هويدا عدلي. )متجرداً بشكل كلي منها ومن تأثيراتها الموجودة أيضاً 

 ل علرى تنميرة القردرات الدفاعيرة للمرواطن الفلسرطيني فري اطرار عربريلفلسطينيين والرذي عمرابدأ النضال الحقيقي للعرب لقد      

شرركل المرجعيررة االساسررية والشرررعية برردأ يُ ، حيررث سررالمي فلسررطيني شررامل منررذ بدايررة القرررن العشرررين وتنررامى بعررد ذلرركإ قررومي

ظمة التحرير الفلسطينية ولكرن الذي كان في حالة من اليأس قبل انشاء من" الفلسطينيالفدائي "المعروفة للمقاتل الفلسطيني فظهر 

، س والفراغ الى مرحلرة جديردة مرن النضرالأعلى نقل الفلسطيني من حالة الي منظمة التحرير الفلسطينيةعملت م  2192بعد عام 

فتحول الفلسطيني من الجيء الى مقاتل، فهنا ال بد من العمل على تحديد بعب المؤثرات االخرى على حياة المجتمع الفلسرطيني 

اال انرة يعتبرر النقلرة االولرى مرن نوعهرا فري تحولرة ووعيرة وطنيراً  ن كان في مراحلة االولى،إعداً ديمقراطياً فعلياً وتي اكسبتة بُ وال

وعربيراً وسياسرياً وحترى عالميراً فرري ظرل وجرود منظمرة التحريررر الفلسرطينية الراعيرة لحقوقرة ومطالبررة دومراً بالعمرل علرى تحريررر 

 . حتالل االسرائيلي الغريب عنهااالارضة المغتصبة من قبل 

بعرد العرام  خاصرةً لقد كان لوجود منظمة التحرير الفلسطينية تأثيراً ايضاً على وجود ما يسرمى بترأثيرات اساسرية وجانبيرة لهرا      

أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية في ذلرك الوقرت، الممثرل الشررعي والوحيرد للشرعب العربري الفلسرطيني علرى  حيث م، 2112

صرايل مرومني، )عتراف الدولي بها من خالل هيئة األمم المتحدة العالمية، ي كان قد تم عقدها في الرباط واإلإثر القمة العربية الت

 ويمكن تصنيف ذلك بما يلي:  (211مرجع سابق، ص 

 منامة التحرير الفلسطينية وأثرها على وجود الممارسات الديمقراطية .  - اوالً:

 . ظمة التحرير الفلسطينية المختلفةنوجود اجهزة م -2

، المتمثرل لهرا بوجرود السرلطلت الممهردة لقيرام دولرة بشركل التشكيل الهيكلي المعروف في داخل منظمة التحريرر الفلسرطينية - 1

 .  مبدئي وهي المجل  الوطني الفلسطيني والمجل  المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية

اخل انشرطة منظمرة التحريرر الفلسرطينية المختلفرة وتأسري  جنرا  بالمنظمرة خراص برالمرأة مشاركة المرأة الفلسطينية في د - 1

، فهذا يعتبر من االس  المهمة لمباديء الديمقراطيرة المتعلقرة بالمسراواة برين الجنسرين "االتحاد العام للمرأة الفلسطينية"وهو 

 في المجتمع الديمقراطي الحقيقي.  

عررام  والفلسرطينيين بعردلجبهرة الشرعبية لتحريرر فلسرطين بعرد النكبرة الثانيرة فري حيراة العررب االعرالن رسرمياً عرن انطالقرة ا - 2

 .  ت لواء منظمة التحرير الفلسطينيةحيث عملت منذ نشأتها تح، م 2191

ر وجود وتشكيل االحزاب السياسية الفلسطينية في داخل منظمة التحرير الفلسطينية نفسرها مثرل الجبهرة الديمقراطيرة لتحرير - 1

 وجرودوباالضافة الى بعب االطر االخرى التي اصبحت تتشكل الحقاً، فكان لذلك االثر الكبيرر فري ارسراء قواعرد ، فلسطين

، تمثل ذلك بشكل جلي في ممارسة نشاطات تلرك االحرزاب نفسها للتحول وللممارسة الديمقراطية داخل المنظمة شكل حديث

حيرث تمثرل ذلرك التمثيرل لتلرك االحرزاب  ،لسرطينية فري داخرل الروطن المحترلفي اطار منظمرة التحريرر الف مةالسياسية المنض

السياسية في داخل الجامعات الفلسطينية ودعمها ايديولوجياً وسياسياً ومادياً ومعنوياً من قبل المنظمة، وذلك على الرغم مرن 

 االعتقاالت الموجودة من قبل االحتالل االسرائيلي للطلبة الفلسطينيين. 
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مررن خررالل  ام بالنشررر والصررحافة مررن خررالل تشرركيل مؤسسررات خاصررة بمنظمررة التحريررر الفلسررطينية تعمررل علررى ذلرركاالهتمرر - 9

 .للنشر في بيروت والتابع لمنظمة التحرير الفلسطينيهتأسي  "مركز األبحاث" 

فرري دعمهررا بشررتى  االهتمررام بقضررية الالجئررين الفلسررطينيين ودعمهررا ماديرراً ومعنويرراً مررن خررالل انشرراء دائرررة خاصررة ومسررتقلة - 1

" باالضرافة الرى تقرديمها للردعم المعنروي دائرة شرؤون الالجئرين"االشكال وتعمل تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وهي 

 . ، إضافة أيضاً الى الدعم الوطني والقومي لهم ولقضيتهمن الالجئين الفلسطينيينوالمادي والسياسي لبعب الفئات م

والتري م  2198، تمثرل ذلرك بصرياغة مرواد الميثرا  الروطني الفلسرطيني فري العرام لفلسرطينيضع دستور للشعب العربري او - 8

تنص على الوحدة في مادتين من مواد ذلك الميثا  والتي يعتبرها بعب المنظرين من االس  الرئيسية للتحول الرديمقراطي 

طني الفلسرطيني خاصرةً بعرد محادثرات السرالم في فلسطين داخلياً وخارجاً، ولكن بعد ذلك حصل تغيير على مواد الميثا  الرو

بين الطرفين وهما إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسرطينيه فري بدايرة عقرد التسرعينيات مرن القررن الماضري أي القررن العشررين 

امرت م والتري ق 2111/  1/  21الممهدة للتوصل والتوقيع على إتفاقية إعالن المبادىء الفلسطينية االسرائيليه في أوسلو فري 

لكن من الواجب هنا معرفة هو: هل التغيير في مواد الميثا  الوطني الفلسطيني تخردم ة على إثرها السلطة الوطنية الفلسطيني

  أم ال... ع ! العملية الديمقراطية الفلسطينية الفعلية

 

عةةداً خةةدماتياً انةةق  ةةد اكتسةةبق ب  ن كشخةةارم منامةةة التحريةةر الفلسةةطينية وامةةا ميمةةا يتعلةةم بالممارسةةات الديمقراطيةةة مةةي  ثانيةةاً:

 :  كالتالي الفلسطينية مكانقللفلسطينيين بعد  يام منامة التحرير 

 .  ن كانت ذات طابع أجنبي "غربي"إ، ولة لحقو  االنسان في داخل فلسطينوجود بعب المنظمات العام -2

سرها فري بدايرة السربعينات والثمانينرات مرن تأسيالبردء فري وجود المراكز الجامعية التابعة للجامعات الفلسطينية بعرد ان ترم  -1

 . كماً ونوعاً  وتوسيعها بعد ذلكأي القرن العشرين القرن الماضي 

، وعملهرا بشركل مسرتقل فري مقاومرة اإلحرتالل اإلسررائيلي م 2181حماس فري العرام  -انطالقة حركة المقاومة االسالمية  -1

الهردف األساسري وهرو المقاومرة كران يجمرع تلرك الفصرائل ، بحيرث أن حرزاب السياسرية الفلسرطينية األخررىالى جانب األ

بشكل مستقل فري عمرل كرل ذلك ن كان إهو مقاومة اإلحتالل اإلسرائيلي والسياسية الفلسطينية المختلفة، وما زال كذلك و

 حزب سياسي عن اآلخر.  

ارج ايضاً ومسراهمة منظمرة التحريرر ارتفاع نسبة التعليم في المجتمع العربي الفلسطيني داخلياً وبين الفلسطينيين في الخ -2

 .  ، من خالل عمل "الدائرة السياسية" فيهاالفلسطينية في ذلك

، فمعظررم الجامعررات العربيررة الفلسررطينية تررم انشررائها فرري ظررل وجررود االحررتالل ء العديررد مررن الجامعررات الفلسررطينيةإنشررا -1

 يين الملتحقين بها كل عام. الفلسطين الطلبةد اعدال في االقبال زيادةالاالسرائيلي وما القتة من 

تطبيق نظام االنتخابات في داخل المجال  االتحادية الطالبية في داخل الجامعات الفلسطينية بالرغم من وجرود االحرتالل  -9

االسرائيلي والتي كان لمنظمة التحرير الفلسطينية دوراً كبيراً في دعمها، وذلك من خالل تشكيل الجسم الطالبري المرنظم 

، وهرو ن اطرار منظمرة التحريرر الفلسرطينيةكحركة اجتماعية عربية فلسطينية مهمة وهو الجسرم العامرل ضرمالخاص بها 

، وإن م 2192"االتحاد العام لطلبة فلسطين" وكان يعمل كهيئة مستقلة داخل منظمة التحرير الفلسطينيه بعد نشرأتها عرام 

   تحرير الفلسطينية أصبحت راعية له بشكل كبير،كان ذلك له جذور في السابق إال أن هذه المنظمة أي منظمة ال
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ن جرراء ممارسرات االحرتالل االسررائيلي ضردهم والتري تمثلرت فري ووعلى الرغم من المعاناة التى كان يعانيهرا الطلبرة الفلسرطينيي

غال  إسبة للطلبة وسنوات الدراسية بالناالعتقاالت المستمرة وما يترتب على ذلك من ثأثيرات سيئة من اهمها فقدان الكثير من ال

م المتمثلرة بفتررة  2181بعد سرنة  تي بدأتفترة االنتفاضة الفلسطينية الالجامعات الفلسطينية لعدة سنوات متتالية خاصة في خالل 

االنتفاضة الفلسطينية االولى كما عهد على تسميتها المواطنرون الفلسرطينيون، إال أن االنتخابرات فري مجرال  إتحرادات الطلبرة فري 

الجامعات الفلسطينية ظلت مستمرة على الرغم من مختلف الظروف الصرعبة منرذ تأسري  الجامعرات الفسرطينية فري أواخرر  داخل

 .  السبعينات من القرن الماضي أي القرن العشرين

بري الفلسرطيني شكل السيا  التاريخي لوالدة فكرة التحول الديمقراطي فري المجتمرع العرلقد أتت مرحلة الثورة الفلسطينية لتُ        

م  2112وما زالت حتى الوقت الحاضر حترى بعرد تشركيل سرلطة الحكرم الرذاتي الفلسرطينيه بعرد سرنة م  2192التي كانت منذ سنة 

وفقاً التفاقية التسوية للوضع الفلسطيني بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، فكان استمرار عمل المنظمة والثورة حتى فري 

والحريرات المدنيرة المتمثلرة بعردم وجررود م  2112ت السرابقة لعرام السرلطة الحكرم الرذاتي الفلسرطينية فري الفتررظرل عوامرل الغيراب 

والحريرات السياسرية مثرل إنعردام حريرة التعبيرر عرن الررأي ، ليراً مؤسسات المجتمع المدني مثرل النقابرات والجمعيرات الموجرودة حا

برد الررزا  عيرد ع) ،اإلسررائيليوفي ظل االحرتالل م  2112ثلة بما سبق عام والواجبات في المراحل المتموالمساواة في الحقو  

فبعررد قيررام منظمررة التحريررر الفلسررطينية  إسررتمرت الثررورة الفلسررطينية فترررة طويلررة، لررذلك  (11، ص م 2111، ومحمررد عبررد الجبررار

مترأخرة بشركل بدائيرة و التنميرة مرع كونهراللديمومة واالنتصرار وفعملية التنمية تتطلب االستمرارية والقدرة عليها كمطلب اساسي 

 .ملموس

مشل بعض محاوالت االحتالل االسرائيلي العا ة النمو والتحول الةديمقراطي مةي داخةل المجتمةع الفلسةطيني حيةث تمثةل  -ثالثاً:

 ذلك ميما يلي:  

فري ر الفلسرطينية فشل محاولة فرض االحتالل االسررائيلي لمشرروع الرروابط القرروي وذلرك كبرديل عرن منظمرة التحرير -2

 . الثمانينات من القرن الماضي أي القرن العشرين

فشررل محرراوالت االحررتالل االسرررائيلي العاقررة تطبيررق بعررب المظرراهر الديمقراطيررة مثررل الغرراء وعرردم السررما  الجررراء  -1

 . ماضية في الثمانينات من القرن الاالنتخابات البلدية مثل تعيين يهودي كرئي  لبلدية مدينة نابل  الفلسطيني

 الخاصررة بإتحررادات الحركررات فشررل محرراوالت االحررتالل االسرررائيلي فرري تعطيررل اجررراء االنتخابررات الخاصررة بالمجررال  -1

 . فلسطينيينالجامعات الفلسطينية على الرغم من ممارسات االعتقال ضد الكثير من الطلبة ال داخل الطالبية في

قيرام يظهرر بشركل واضرح بعرد القرن العشرين أي القرن الماضري ولكنره أخرذ  منذ بدايةإن العمل الديمقراطي الفلسطيني بدأ        

ن كانت والدة كل حزب سياسي او تشكيل أي جمعية كران يعراني مرن بعرب الصرعوبات فري البدايرة إمنظمة التحرير الفلسطينية و

ع الفلسرطيني وفري داخرل إطرار منظمرة ويلقرى الشررعية لرة فري داخرل المجتمر، اال ان قيامة كان في النهاية يكرون مقبروالً فلسرطينياً 

التحرير الفلسطينية نفسها. كما ان نسبة الوعي العربي الفلسطيني القائمة على انشاء قواعد التحول الديمقراطي كانرت فري البدايرة 

وجد بشركل ياتة اال انة كان ين كان  بشكل بسيط في بداإوالتحول الديمقراطي، وهي المحرك االساسي للقدرة على ممارسة النمو 

، فحتى لو كان يوجد مراحل فراغ فكري وسياسي في ظل وجرود منظمرة التحريرر الفلسرطينية اال انرة لرم يكرن مثرل مرحلرة واضح

 ،وما تبعها بعدة سنواتم  2128من سنة  قعة بعد النكبة الفلسطينيةالفراغ االولى الوا
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م وحترى  2128تلرك الفتررة بمرحلرة الفرراغ بعرد سرنة  بهرا تم والتري اتسرم2192وحتى قيام منظمة التحرير الفلسطينية في العام  

الفلسرطيني مررن اقرتالع مررن برالدة ومصررادرة االراضري العربيررة  والمررواطن باليرأس والخضرروع لمرا حصررل للمجتمرع م2192العرام 

حاضرر والتري ك حترى الوقرت النرذاك، ومرا زالرت ترأثيرات ذلرآالفلسرطيني  العربري الفلسطينية، وتفكك النسيج االجتماعي للمجتمرع

 بعرد الفلسرطينيين المرواطنينعالن دولة اسرائيل علرى انقراض إوهو الكيان الصهيوني الذي تمثل ببإقامة كيان غريب عنها  تمثلت

 خارج وطنهم وديارهم.   وتحولهم الى الجئين مشردين م 2128عام 

حرت االحرتالل او الالجئرين الفلسرطينيين المشرردين ن هذا ما يفسرة الوجود المتواصل للمواطنين الفلسرطينيين سرواء كرانوا تإ      

طار سياسي وقانوني وممثرل شررعي ووحيرد لهرذة القضرية منرذ قيامهرا وفيمرا إعملت منظمة التحرير الفلسطينية كفي الشتات، فقد 

نية الحيرز بعد وعملت على نشر هذة القضية على المستوى المحلي والعربي والعالمي على حد سواء، ممرا جعرل للقضرية الفلسرطي

الدوليرة، فهرذا بحرد ذاترة يعتبرر مرن االسر  الرئيسرية  -الكبير والمتواصل دائماً في ظل حلبة السياسة والصراع العربية والعالمية 

 داخرل للديمقراطية في العالم وهو نشر القضرية مرع عردم معارضرتها عالميراً برل االعترراف بمنظمرة التحريرر الفلسرطينية حترى فري

لة الدولية ومجل  االمن الدولي والمنظمات العالمية الداعمة لها والغير داعمة والدعم العربي لها أيضاً حترى اروقة مجال  الوكا

لرت، فمرع احصرل لفلسرطين وأهلهرا وماز فقرد ظلرت منظمرة التحريرر الفلسرطينية تنشرر مرالرذلك ولو كان شكلياً في بعب األحيان، 

 وعالمياً.  شر  أوسطياً و فلسطينياً وعربياً  قضية هامشية من حيث وجودها وجود هذه المنظمة لم ولن تكن القضية الفلسطينية

 

 م:  1410م وحتى سنة  1491المرحلة الممتدة من سنة  المرحلة الرابعة:

م مرن الحررب التري جررت برين 2191حصرل فري منتصرف العرام  لقد كان من اهم االحداث التي حصلت في هذه الفتره هو ما      

العربية المجاورة لها وما أعقبته تلك الحرب من الهزيمة بالدول العربية واحتالل اسرائيل للمزيد مرن االراضري  إسرائيل والدول

 من االردن في حكمه آنرذاك للضرفة الغربيرة ومرن سروريا ومصرر، فعملرت تلرك الحررب بمرا تمخضرت عنره مرن نترائج سرلبية علرى

ذلك من تأثيرات سيئة على القضية الفلسطينية بشركل خراص، بسربب إحرتالل نهيار القومية العربية وما كان لإالصعيد العربي إلى 

إسرائيل للمزيد من االراضي الفلسطينية وسيطرتها العسكرية عليهرا فري حكمهرا الرذي طرال لعردة عقرود ومرا زالرت تأثيراتره حترى 

ين الفلسطينيين في تلك الحرب، إضرافة بداية القرن الحالي أي القرن الحادي والعشرون، باالضافة الى تهجير المزيد من المواطن

 م.  2128الى الجئي نكبة سنة 

م( بمرحلة اإلحتالل اإلسرائيلي الثانية لفلسطين وذلك مروراً باالحتالل األول عرام 2181 – 2191لقد تمثلت هذه المرحلة )      

المجتمرع الفلسرطيني حيرث ترم حرمران  فري داخرل م، فلقد تمثلت تلك المرحلة بالعديد من االعمال المعيقة أليرة عمليرة تنميرة 2128

الفلسررطينيين أيضرراً مررن حررق التنقررل واإلقامررة متمررثالً ذلررك بررأي شرركل مررن األشرركال. كمررا تمثررل ذلررك فرري العديررد مررن األحيرران بفررب 

حظرر الردخول والخرروج منهرا واليهرا، علرى االجتماعات بقوة السرال  أو براإلعالن عرن حظرر التجرول ومنراطق عسركرية مغلقرة يُ 

بحرق التجمرع واالحتجراج مرن دون  العربية الفلسرطينيةاألراضي سمح للمستوطنين اليهود المقيمين على العك  من ذلك فقد كان يُ 

تقرير المنظمرة العربيرة لحقرو  اإلنسران عرن حالرة حقرو  اإلنسران فري الروطن ) .ذكر لهم من قبل الجيش اإلسرائيليأية مضايقة تُ 

 .(212 – 211العربي، مرجع سابق، ص ص 

كمررا عملررت إسرررائيل علررى حرمرران العمررال مررن العمررل وحرمرران الطلبررة أيضرراً مررن التنقررل بررين قطرراع غررزة والضررفة الغربيررة       

 الفلسطينية لاللتحا  بالجامعات العربية الفلسطينية المتواجدة في الضفة الغربية، 
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ا للمحررامين عررن هررؤالء السررجناء، باإلضررافة إلررى هررذا باإلضررافة إلررى منررع الزيررارة للسررجناء وحتررى لرري  مررن قبررل األهررل فقررط وإنمرر

لكيرة األراضري الفلسرطينية مرن أصرحابها والرذي تمثرل ذلرك بسياسرة هردم استمرار حظر التجول والحصار، وأيضاً حصرل نرزع مُ 

لرى ذلرك باإلضافة إي، المنازل ومصادرة األراضي لصالح المستوطنات اإلسرائيلية والقواعد العسكرية  التابعة للجيش اإلسرائيل

فقد مارست إسرائيل سياسة هدم منازل أخرى بدعوى عدم الحصول على ترخيص مع أن الحكومة اإلسررائيلية تررفب إعطائهرا  

للتررراخيص لبنرراء الفلسررطينيين علررى أراضرريهم، باإلضررافة إلررى الحرمرران مررن الحررق فرري التعلرريم حيررث أغلقررت سررلطات االحررتالل 

م  2181الجامعات الفلسطينية خاصة في فترة االنتفاضة الفلسطينية األولى بعد عرام  اإلسرائيلي في بعب الفترات الزمنية معظم

ولمدة عدة أعوام، باإلضافة إلى إغال  بعب المدارس أيضاً ومحاصررة العديرد مرن الجامعرات الفلسرطينية ومنرع دخولهرا خاصرةً 

بشكل جلي بمحاصررة جامعرة النجرا  الوطنيرة فري  عند محاولة بعب الفلسطينيين من الطلبة بمحاوالت لدخولها، تمثل ذلك أيضاً 

الجامعررة، حيررث أنتهرري ذلررك م بعررد قيررام الطلبررة بنشرراطات الختيررار مررن يمررثلهم فرري هررذه  2112مدينررة نررابل  الفلسررطينية فرري العررام 

ة وقطراع بعاد ستة من طلبة تلك الجامعة إلى خارج فلسطين، باإلضرافة إلرى تردني الرعايرة الصرحية فري الضرفة الغربيرإالحصار ب

غزة الفلسطينيين من قبل االحتالل اإلسرائيلي، والمتمثل بعدم االهتمام بهذا القطاع على الررغم مرن المسرؤولية الكاملرة لالحرتالل 

واسرتكماالً لرذلك فري العرام م  2128بالضفة الغربيرة وقطراع غرزة منرذ العرام عن ذلك بحكم  احتالله لأراضي الفلسطينية المتمثلة 

  - 219ر المنظمة العربية لحقو  اإلنسان عرن حالرة حقرو  اإلنسران فري الروطن العربري، مرجرع سرابق، ص ص تقري) .م 2191

211). 

إن مقاومة االحتالل اإلسرائيلي كان لها أثر إيجابي على تنمية الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني على عكر  منره لرو كانرت      

خرى غير الديمقراطيرة، وقرد كانرت الظرروف األخررى قاسرية بالنسربة للفلسرطينيين من عدم وجود احتالل كباقي الدول العربية األ

 حتى في خارج مجتمعهم، فحتى في ظل وجود الفلسرطينيين فري لبنران فقرد عرانوا مرن معاملرة السرلطة والجريش اللبنراني لهرم هنراك

م فرري األردن مررن  2110ي سررنة بعررد مررا ذاقرروا األمرررين فرر(  208 – 201حلرريم اليررازجي وآخرررون ... ، مرجررع سررابق، ص ص )

 ستمر لجوئهم من شتات إلى آخر. إلق عليها بأحداث أيلول األسود، فممارسة الجيش األردني ضدهم والتي أخذ يُط

 

 م: 1411م وحتى سنة 1410المرحلة الممتدة من سنة  الخامسة:المرحلة 

الصراع المرير بين الفلسطينيين وإسرائيل حيرث تتمثرل  كان من أهم االحداث التي جرت في هذه الفترة هي حلقة من حلقات      

وما اعقبته تلرك الحررب مرن  م2181في عام  بنانيةتلك الحقبة بالحرب الفلسطينية اإلسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية الل

عد أن تم إلحرا  الخسرائر الكبيررة نتقال المقاومة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية إلى الجمهورية التونسيه، وذلك بإ

 اللبنانية من قبل االحتالل اإلسرائيلي الذي أخذ يتمركز في أجزاء من أراضيها. بالجمهورية 

 

 م: 1449وحتى سنة م  1411المرحلة السادسه: وهي المرحلة الممتدة من سنة 

فاضة الفلسطينية األولرى" علرى االراضري الفلسرطينية إن أهم حدث جرى في هذه الفترة بالنسبة للقضية الفلسطينية هو "االنت      

 م،  2112م واستمرت حتى العام  2181والتي بدأت في العام 
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م برين الطررفين  2111للسرالم بردأت فري العرام  ) * ( جراء محادثات ومفاوضاتإالسلطة الوطنية الفلسطينية بعد  وهي فترة تشكيل

أساس االعتراف المتبرادل بينهمرا بقيرام دولترين لكرل طررف علرى اسراس قررارات  وهما إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على

التي تنص على ذلرك مسربقاً والتري توجرت بإتفاقيرة أوسرلو الخاصرة برإعالن المبرادىء الرئيسرية لتطبيرق  118و 121االمم المتحدة 

الغربية وقطاع غزة، وإن كران قرد ترم إرجراء اإلتفا  الخاص بالحكم الذاتي من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ألجزاء من الضفة 

خمسة قضايا أساسية لمحادثات الحل النهائي المزعروم فري تلرك االتفاقيرة والتري تعتبرر مرن أهرم القضرايا العربيرة الفلسرطينية دومراً 

لوقرت والحرل، ولكن المتحكم القوي المتمثل بإسرائيل استطاع أن يعمرل علرى تأجيرل تلرك القضرايا الرى محادثرات نهائيرة مجهولرة ا

 ، المستوطنات. وهذه القضايا هي الحدود النهائية، الالجئين، القدس، المياه

فري دوراً مهمراً فري حيراة كرل مرواطن فلسرطيني سرواء كران تحرت االحرتالل او  األولرى لقد كان لالنتفاضة الشعبية الفلسرطينية      

ى عملت على تكري  العملية الحزبية واالعمال السياسية والتقبرل االراضي الفلسطينية. كما أن االنتفاضة الفلسطينية االول خارج

بذلك من قبل جميع افراد وفئات المجتمع الفلسطيني حيث تمثل ذلك بعمل االحزاب السياسرية الفلسرطينية المقاومرة ضرد االحرتالل 

ساسري المتمثرل فري مقاومرة االحرتالل ن االطار العام وهرو الهردف االأال ، إاالسرائيلي في نف  الوقت فكل اتجاة كان يعمل لوحدة

االسرائيلي كان يجمع ويوحد كلمة هرؤالء االحرزاب والفصرائل السياسرية الفلسرطينية المختلفرة علرى اخرتالفهم ان كرانوا مرن داخرل 

نطالقررة حركررة المقاومررة إاالخرررى والترري تجلررت اكبررر صررورها ب منظمررة التحريررر الفلسررطينية او ان تمثلرروا  بالتيررارات االسررالمية

هذا باالضافة الى وجود احزاب سياسية ، وهو عام بداية االنتفاضة الفلسطينية االولىم  2181في نهاية العام  حماس -االسالمية 

باالضرافة الرى بعرب الجماعرات التري كانرت الفلسرطينية، اخرى خارج منظمة التحريرر الفلسرطينية مثرل حركرة الجهراد االسرالمي 

شخصيات بارزة سياسياً وعلمياً في المجتمع الفلسرطيني علرى الررغم مرن كونهرا تمثرل لربعب  توصف بالمستقلة والتي كان يمثلها

 .   فقطلها االحزاب السياسية الموجودة احياناً بصفة مؤازرة 

الرردور المهررم فرري نمررو التحررول الررديمقراطي للمجتمررع م  2181لقررد كرران لالنتفاضررة الفلسررطينية االولررى مررن نوعهررا بعررد عررام       

ن الفلسطيني فأصبح المواطن الفلسطيني يررى عمرل االحرزاب السياسرية كرل علرى حردا مرع تقبرل االخررين مرن االحرزاب وللمواط

فهررذا هررو التجسرريد الفعلرري للمررنهج الررديمقراطي الصررحيح باوضررح صررورة، فحتررى ، لسياسررية االخرررى لعمررل كررل طرررف مررنهما

سية الفلسطينية فمن الطبيعي ان تنتهج ذلك ايضراً فري نهجهرا الديمقراطية ظاهرة بشكل واضع في العمل العسكري لأحزاب السيا

السياسي وهذا يؤثر على رؤية المواطن لهذة االشكال من التطبيقات الديمقراطية داخل هذه االحزاب السياسية وفيما بينهما أيضراً 

 السليمة.وتعمل على التأثير فية بشكل كبير على نهجة وممارستة وتأييده للمنهج الديمقراطي بصورته 

خاصة في ظل اإلحتالل اإلسرائيلي الكامل لأراضي الفلسطينية والمتمثل بمراحرل قبرل تشركيل  إن حالة المجتمع الفلسطيني      

فهرذا يعكر   لبطالرة فري ظرل وجرود هرذا االحرتالل،تعكر  انعردام العدالرة االجتماعيرة المتمثلرة بزيرادة ا السلطة الوطنية الفلسرطينية

 د االحتالل باالقتصاد الوطني الفلسطيني بطر  مختلفة منها: طبيعة تحكم اقتصا

 .  العمالة الفلسطينية بأجور زهيدة استغالل .2

                                                 
  Negotiationsالمفاوضات :  ) * (

حل مشكلة وهي عبارة عن مذاكرة ومحادثة بين كيان سياسي وكيان سياسي آخر أو بين كيانات وسيلة من وسائل هي: ))           

سياسية وكيانات سياسية أخرى لبحث مشكلة ما ومحاولة إيجاد حل لها بالتفاهم على ضوء قواعد حقوقية تعترف األطراف 

لدار : اطبيعة األحزاب السياسية العربية، بيروت ،أحمد حسين يعقوب: ، )المصدر((صفة اإللزامالمتفاوضة بشرعيتها وتقر لها ب

 ( .  101، ص م 2111، اإلسالمية، د. ط
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 . ني للترويج للمنتجات اإلسرائيليةاستخدام السو  الفلسطي .1

ط الكية فقراستخدام العديرد مرن المنتجرات الجديردة والعمرل علرى إغررا  السرو  الفلسرطيني بهرا لتجعرل منهرا مشرروعات اسرته .1

 .  للمواطنين الفلسطينيين

 

 مرحلة  يام السلطة الوطنية الفلسطينية: م وهي  0222 وحتى سنةم  1449المرحلة الممتدة من سنة  المرحلة السابعه:

بعد ان عملرت منظمرة التحريرر الفلسرطينية علرى الترأثير والترأثر برين الفلسرطينيين والديمقراطيرة، فلقرد كران للنضروج الفكرري       

ني في المجتمع الفلسطيني نوعاً من الممارسة والتحول للنمو الديمقراطي تدريجياً والتي تجلت الردعوة اليرة علنيراً وبشركل الفلسطي

مقبول محلياً وشر  اوسطياً وعالميراً منرذ قيرام السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية القائمرة علرى االنتخابرات منرذ نشرأتها االولرى فري العرام 

عررام  بدايرة نتخابرات اعضرراء المجلر  التشررريعي الفلسرطيني فرريااالولرى الرئاسررية والنيابيرة المتمثلررة بم، فكانرت االنتخابررات 2112

المتشررددة اال ان ذلررك ينرردرج فرري اطررار الرررأي  االسررالمية ن كرران قررد تررم مقاطعتهررا مررن قبررل بعررب الفصررائل الفلسررطينيةإوم 2119

، لديمقراطيرة بصرورها العامرة ال تُحبرذ االنعرزال برل تردعو للوحردةن كانرت اإو والً أالديمقراطي القائم على الحريرة فري المشراركة 

 . حتى من قبل المعارضين للنخبة أو الصفوة الحاكمة

ممارسة العملية الديمقراطية في ظل وجرود السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية والتري ظلرت مسرتمرة منرذ نشرأتها وحترى الوقرت  إن       

ختيار االعضاء والرؤساء للمراكز الحاكمرة المحليرة فري م إل 2111ات البلدية في العام جراء االنتخابإتمثل ذلك ب، حيث الحاضر

 الثانيرة ستمرت تلك العملية بشكلها الديمقراطي الحر في اجراء انتخابرات الرئاسرةاالمدن والقرى الفلسطينية في داخل فلسطين، و

وأيضاً تم اختيار اعضاء المجل  التشريعي الفلسرطيني م  1001للحكومة الفلسطينية حيث جرت في شهر كانون الثاني من العام 

نتخابات الحرة والنزيهرة التري شراركت فيهرا إلابعملية ديمقراطية حرة تمثلت بم،  1001في تلك الفترة وحتى نهاية العام  الموجود

فهررذا يرردل علررى مرردى  ،معظررم االحررزاب السياسررية الفلسررطينية وحتررى االحررزاب السياسررية مررن خررارج منظمررة التحريررر الفلسررطينية

الممارسررة الفعليررة للتحررول والنمررو الررديمقراطي المتمثررل بعرردم االنعررزال والتقبررل بالوضررع الفلسررطيني المحلرري ترردريجياً للمشرراركة 

السياسية والجماهيرية في صرياغة القروانين والقررارات الخاصرة برالمجتمع الفلسرطيني وشرؤونة الداخليرة مرن قبرل مختلرف الفئرات 

نتخابرات المجلر  التشرريعي إجتماعية واالقتصادية، تمثرل ذلرك بائمة على المصلحة الوطنية والمحلية والسياسية واالالمهتمة والق

والتي فرازت بهرا بأغلبيرة سراحقة التيرارات االسرالمية المتمثلرة بحركرة م  1009في  شهر كانون الثاني من العام  الثانية الفلسطيني

في تاريت المجتمرع الفلسرطيني مرع انهرا كانرت هرذة التيرارات االسرالمية معارضرة للحرزب  حماس الول مرة –المقاومة االسالمية 

السياسي الحاكم االول فتبقى هنا الرؤية المستقبلية فما الذي سيجري بعرد...ع فرال برد اال ان يُتررك هرذا السرؤال للمسرتقبل المجهرول 

 الخارج سواء كانت تلك التأثيرات محلية أو إقليمية أو دولية.  والتأثيرات عليه من الخاص بالمجتمع الفلسطيني وشؤونة الداخلية

 السلطة الوطنية الفلسطينية فقد توسع العمل في تشركيل تلرك النقابراتوجود ظل  ق بمؤسسات المجتمع المدني فيأما فيا يتعل       

من متخصصرين فري مجراالت فلسطيني ال المختلفة والتي طالت معظم فئات المجتمع والمؤسسات والجمعيات واالحزاب السياسية

ظل وجود النظام السياسي دراسية معينة ومن عاملين أيضاً في حقول متخصصة ومتساوية في أعمالها ليكون ذلك داعماً لهم في 

شربه فقرط مرن قبرل سرلطة أو ن كان حكمه يشكل حكماً ذاتياً فقط تحديداً في إدارة الشؤون الذاتيرة للمرواطنين الفلسرطينيين إالحاكم و

تحرادات وأحرزاب سياسرية إسسات المجتمع المدني مرن نقابرات ون الهدف من تشكيل مؤإحيث حكومة فلسطينية منتخبة فلسطينياً، 

 .والذين يشكلونها في البدايه، فئة ينتمي اليها هؤالء االعضاء كل طالبة بالحقو  الذاتية من قبلموجمعيات أهلية يأتي بهدف ال
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 : ) * (مرحلة انتفاضة اال صىم وهي  5022وحتى سنة م  0222ة الممتدة من سنة المرحل المرحلة الثامنه:

حيرث يرتم تنراول هرذه  عتراد النراس علرى تسرميتها،إنتفاضرة الفلسرطينية الثانيرة كمرا إنتفاضة االقصى الفلسرطينية أو اإل لةوهي مرح

قردرة علرى الرتحكم بجمرع المرادة العلميرة فري ظرل م فقرط وذلرك لل 1001م وحترى العرام  1000المرحلة في الفترة الواقعة مرن عرام 

م إال أن الردعوة الرى إجرراء  1001الفترة المحددة لهذه الدراسة الحالية، مع العلرم أن انتفاضرة االقصرى اسرتمرت حترى بعرد العرام 

ومتزايد مرن قبرل  م فما فو  قائمة بشكل كبير 1001أبحاث ودراسات أخرى فيما بعد فترة انتفاضة االقصى الفلسطينية من العام 

الباحثين الفلسطينيين والعرب ولمن أراد البحث في ذلك الموضوع سواء بما يتعلرق بالديمقراطيرة الفلسرطينية وتأثيراتهرا مرن ذلرك 

 أو غيره من األبحاث األخرى.  

 

على التحول حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واال تصادية والثقامية والتعليمية وتأثير ذلك   –  3

 الديمقراطي: 

لقد مر المجتمع الفلسطيني بالعديد من المراحل الصعبة من مختلف الجوانب في حياته، لذلك فال بد من إستعراض الترأثيرات      

لتلك النواحي على تنمية التحرول الرديمقراطي فري هرذا المجتمرع المختلرف عرن غيرره مرن ناحيرة الخصوصرية المتمثرل بهرا وضرعه 

د يتصف بها عن غيره من المجتمعات في العالم بشكل منفرد، لذلك فإن النرواحي التري مرر بهرا المجتمرع الفلسرطيني مرن والتي يكا

السياسرية و المتمثلرة بسركانه فري الرداخل والخرارج  االجتماعيرةبكل مرن الخصوصرية ناحية تأثيرها على تحوله الديمقراطي تتمثل 

 وخارجره أيضراً واالقتصرادية المتمثلرة بإعتمراده علرى الردعم والمسراعدات الخارجيرة المتمثلة بعمرل األحرزاب السياسرية فري داخلره

والمتمثلررة بالتوسررع فرري إفتتررا  الجامعررات  التعليميررةو المتمثلررة بطريقترره الخاصررة بالمقاومررة والترري إنفرررد فيهررا عررن غيررره الثقافيررةو

الحراكم ألول العوامرل الخارجيرة ووجرود النظرام ل الداخليرة والعوامرإخرتالف  باإلضافة الرىالفلسطينية وزيادة إقبال الطلبة عليها، 

الدافعرة لعمليرة التحرول الرديمقراطي كوجرود األحرزاب إكتساب القيم مرة في تاريت هذا المجتمع بهذا الشكل والذي كان يقوم على 

 السياسية العاملة وغيرها من الجمعيات والمؤسسات المدنية األخرى. 

 

 الفلسطينية:  التنمية الديمقراطية - 9

ن المسؤولية في ظل وجود وتطبيق النظام الديمقراطي ال تقع على كاهل الحكومة فقط فال يجوز ان يركز الشرخص علرى ان إ    

فهرذا  ،هنالك نظام ديمقراطي وان ذلك سيعمل عمالً سحرياً على تطبيق القوانين بحذافيرها وعدم وجود الظلم للفررد فري المجتمرع

اعمالها وارتكزت الى ذلك بوجود نظام ديمقراطري حراكم، فالديمقراطيرة ونقابه فل كل فرد ومؤسسة وجمعية إذا اغوغير صحيح 

تأخذ برأي األغلبية وال تنسرى دور األقليره فتعطري لهرم حقرو  وواجبرات مرن اجرل مشراركتهم بشرتى المجراالت فري المجتمرع وفري 

اهمال الفرد مهما كان شأنه كبيراً او صرغيراً فري المجتمرع وهرذا  مختلف النواحي، فهذا إقرار من الديمقراطية على ضرورة عدم

اسرتمرارية  ضررورة ناهيرك عرن، بدوره يُحتم على ان ال يغيب عرن البرال المصرلحة الوطنيرة والعامرة فري كرل مجتمرع ديمقراطري

اً مررع ضرررورة اسررتمرار وأيضرر الشررفافية والوضررو  فرري تطبيررق القرروانين الديمقراطيررة مررن قبررل القررائمين علررى ذلررك النظررام الحرراكم

  ،المراقبة الواعية لتلك الفئات القائمة على السيادة القانونية وهي سيادة الحكومه

                                                 
م  1001م وحتى العام  1000 / سبتمبر من العام 18إقتصار البحث هنا في فترة إنتفاضة االقصى الفلسطينية منذ بدايتها في  ) * (

 . فقط
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فهنرراك ثررالث اطررراف فرري هررذة العمليررة وتررأتي بشرركل منررتظم فرري كررل مجتمررع ديمقراطرري لهررذا النظررام بصررورته الصررحيحة فهنرراك 

لتطبيرق النظرام " وجميعها ألزمة فري وجودهرا ور كطرف ثالثكطرف ثاني والدستأي الجماهير  الحكومة كطرف اول واالفراد"

الديمقراطي فال يجوز ان يُفصل أي طرف من هذة االطراف الثالثة عن بعضها البعب وحتى أنه ال يجوز اهمال أي طرف مرن 

علرى عاتقره مرن قيرام بمرا يقرع للهذه االطراف االساسية فري ظرل نطرا  عمرل التطبيرق الحكرومي والمجتمعري للديمقراطيرة الحديثره 

 أعمال. 

إن من الواجب على مؤسسات المجتمع المدني كافة في حالة إذا فسردت الحكومرة فري توليهرا المرور الحكرم حمرل ذلرك العمرل       

وواجب هذا ايضاً على االطراف االخرى من مثقفين وأحزاب سياسية وجمعيات أهلية أيضراً، فالمسرؤولية ال تسرقط ، والتغيير فيه

وال يجوز ان يتم االلقاء بها من قبل كرل ، داخل المجتمع والدولة فهي مسؤولية جماعية أي حكوميه وفرديه ايضاً  مهما حصل في

طرف على الطرف االخر حتى يتم التملص منهرا والتهررب مرن العمرل المسرؤول والعمرل الجراد القرائم علرى أسر  المرنهج العقلري 

فري ظرل  ووجرود حريرة إقامرة االحرزاب السياسرية علرى فصرل السرلطات القائمرةوالعمرل  السرليمة فالدليل على اإلدارة، بشكل سليم

وجود النظام الديمقراطي لهو خير مثرال علرى ضررورة وجرود المسرؤولية مرن كرل طررف مرن الحكومرة ومرن مؤسسرات المجتمرع 

لنظرام الحكرومي الموجرود المدني ومن كل فرد ايضاً ضمن الحق الرذي تعطيره الديمقراطيرة للجميرع فري الحريرة لهرم والنتقراداتهم ل

بواسطة العديد من الطر  منها حرية التعبيرر والصرحافة والتجمرع وإقامرة االحرزاب السياسرية واالتحرادات والنقابرات والجمعيرات 

األهلية، ولكن يجب ان يأتي ذلك بطريقة تعاونيه اذ تبين في احردى الدراسرات التري اظهررت علرى ضررورة االهتمرام بالمسرؤولية 

والحكومره فتقرول تلرك الدراسرة أنره بالنسربة الرى السريادة البرلمانيره أي التشرريعية، فحترى لرو كانرت الهيئرة التشرريعية  في المجتمرع

الموجودة في داخل المجتمع والدولة هي احد اجهزة سن القوانين المعمرول بهرا، وليسرت الجهراز الوحيرد فرأي اجهرزة أخررى تقروم 

تى تكون الحكومة جيدة في اعمالها يجرب ان تكرون بررامج االحرزاب السياسرية جيردة فحا، بذلك يجب ان تكون مسؤولة عن افعاله

ن االحزاب السياسية هري التري يرتم مرن خاللهرا تعيرين القرائمين علرى السريادة القانونيرة بطريقرة االنتخابرات كما أ. في أعمالها أيضاً 

السرليم مرع ضررورة االخرذ بعرين االعتبرار علرى العمرل الخيار الديمقراطي  وأدوات من أساليب وأداة الصحيحة والنزيهة كأسلوب

في هذة االنتخابات بصورة نزيهه وشفافية واضحة بعيردة عرن الغمروض فري طرر  البررامج والغايرة للقرائمين علرى تلرك العمليرات 

يرة ووجرود ضافة الى ذلك فرال برد مرن ضررورة المراقبرة الواعإو، السياسية ضمن ما يتم فتحه من قبل التشريع الحكومي الصحيح

ن دعوة ماك  فيبر لذلك لخير دليل على تلك المراقبرة الواعيرة والقائمرة إالوعي الثاقب لكل جديد لما يأتي به النظام الديمقراطي ف

 ،على اساس علمي فعال وسليم فيدعو فيبر بذلك الى ضرورة توسيع البرلمان النه يرى ان الدولة تسعى الى البقرطة بشكل كبير

ايضاً الى ضرورة توسيع الوظائف الرقابية للبرلمان على الدولرة البيروقراطيرة الرذي يعتبرهرا مقاومرة للديمقراطيره  كما دعا فيبر

في فيبر بذلك ليجعل البرلمان الذي يمهد ألن تكون الدولة البيروقراطية تحت سلطة الشعب، فهذا يمثل االساس النظرري لنقرد تويك

كمرا ال برد مرن ع. على ضرورة وجود المراكز المتعددة للقدرة على السرلطة والقروة فري المجتمرالليبرالية للدولة الداعي الى العمل 

المراقبة الواعية ايضاً من الضروري ان تبقى مستمرة حتى وأن حصل تغيير في المسرؤوليين علرى السرلم الروظيفي  الذكر هنا أن

 ،ان تقوم بدور سرلطوي جديرد مناقضراً ومنافيراً للديمقراطيرة فقد تكون بعب الفئات منتظرة لذلك التغيير من اجل، الحكومي القائم

في دراساته عن الديمقراطية الذي عبر من خاللها عن تخوفره مرن ان يكرون دخرول بعرب مرن  "ليبست"فهذا ما عبر عنه المفكر 

، ص م 2111، اد عبرد هللاء فرؤثنرا) ،عنردها مرن جديرديعمل على تنمية االتجاهات السرلطوية لالفئات الشعبية الى الميدان السياسي 

االستمرار بتطبيق النظام الديمقراطي بكافة اشكاله من السيادة القانونية وعردم اغفرال  في ضرورةال تأتي من هناف (19  - 11ص 
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ضراً السياسية المتمثلة بسيادة الشعب والتي تعمل على المراقبة الواعية والمعارضة السلمية والسليمه والنقد الواعي اي حق السيادة

بعيررداً عررن المصررلحة الطائفيررة والقبليررة والفئويررة، وال بررد مررن أن يكررون قائمرراً ايضرراً علررى اسرراس  القررائم علررى اسرراس العلررم الحررديث

المصلحة العامة للجميرع بشرتى الطرر  واالشركال حترى تبقرى الديمقراطيرة مؤاتيرة فري وجودهرا وتطبيقهرا لكرل جديرد وبشركل سرليم 

ي التطبيرق لهررذا النظرام الشررامل علرى كافرة شرررائح وفئرات المجتمعررات التري تررنعم بتطبيرق النظررام وفعرال وتعرم النتررائج الصرحيحة فرر

 الحكومي الديمقراطي الحديث. 

سرببي لضرعف بشركل خراص لره ترأثير  فري المجتمرع بشركل عرام والمجتمرع العربري الفلسرطينيالديمقراطيه إن ضعف الثقافة        

طار من الوعي والبناء الالزم لعملية الديمقراطية ان تنجح بشكل فعلي إال بوجودها في االتحول الديمقراطي الصحيح، فال يمكن ل

وال بد إال أن تكرون تلرك الرنظم مرن الرنظم المؤهلرة  ،وهو البناء االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي والتعليمي ... الت، لها

 يمكرن للديمقراطيرة ان ترنجح اال فري ظرل وجرود هرذة االطرر التنظيميرة فرال، والالزمة لعملية الديمقراطية بشكل كلي وفقاً لمبادئهرا

وقبول الشرعية لوجودها بعيداً عن الضعف المسرتبد والتعسرفي وتحقيرق العرام بعيرداً عرن الخراص والرذات، ويمكرن القرول ان هرذة 

فررال يمكررن ان يوجررد  ،ل فاعررلالشررروط الواقعررة ضررمن المتطلبررات االجتماعيررة واالقتصررادية للديمقراطيررة ال بررد مررن وجودهررا بشررك

الجتمراعي فري الردول دعم الديمقراطية يحتاج الى مراحل من التطور االقتصرادي وا نفإديمقراطية بدونها، وكما اشار هنتنجتون 

لعمليرة التحرول الرديمقراطي الفعلري فري داخرل أي مجتمرع. ن ذلك يمر بمراحل عديدة حتى يرتم التحقيرق الشرامل إو، المحاولة لذلك

كمرا ان النظرام السرلطوي غالبراً مرا يعراني مرن تراجرع فري المعردالت  ( 1، ص م 2111، صردقي عابردين سليم والسيدالسيد  محمد)

انهيرار وترداعي فري النظرام نفسرة وخاصرة علرى المردى الطويرل، وضافة الى وجرود ، إالخاصة بعملية التنمية الصحيحة المستدامة

لجميع أفراد المجتمرع وفئاتره  الحرة،الفعلي القائم على أساس االرادات  م الديمقراطيعندها تصبح الحاجة ملحة للتحول الى النظا

  (8 ، صالسيد سليم والسيد صدقي عابدين، مرجع سابق )محمد. كبديل عن النظام الشامل أي النظام السلطوي

التري يمرر بهرا تجعلره غيرر قرادر  الظروف ديمقراطي لكن لقد شهد المجتمع الفلسطيني وأثبتت معظم الدراسات بأنة في اتجاه      

علرى تطبيررق هررذا النظررام بشرركل كامررل وشررامل ومسررتمر ومسررتقر، وأن مررن أسررباب وعوامررل ضررعف هررذا التحررول الررديمقراطي فرري 

  المجتمع الفلسطيني يمكن إدراجها فيما يلي:

مررع الفلسررطيني المتعلقررة بررتحكم االقتصرراد اسرباب تتعلررق بالعمررل واالقتصرراد: المتمثلررة بإنعرردام وجررود مصررادر الثررروة فرري المجت - 2

نرره يوجررد اقتصرراد فلسررطيني بررالمعنى الصررحيح أواذا صررح التعبيررر علررى ، االسرررائيلي باالقتصرراد الفلسررطيني الضررعيف فرري االصررل

 للكلمه.

واطنين إعتمرراد السررلطة الوطنيررة الفلسررطينية الحاكمررة فرري إدارة الشررؤون الذاتيررة للمررأسررباب ماديررة بحترره: وهرري المتمثلررة ب – 1

على المساعدات من الخارج وتحكم الدول المانحة بالسياسات الخاصرة برالمجتمع الفلسرطيني علرى م  2112منذ العام الفلسطينيين 

 ختالف اشكالها وانواعها ومواعيد تقديمها المتناقضة في الكثير من االوقات كما هو ظاهر امام الجميع. إ

ه وعدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية الحاكمة على ايجاد اسرتراتيجيات تسرتطيع ان اسباب اجتماعية: ترجع الى عدم التنمي - 1

م  2112تعتمد من خاللها على نفسها في ادارة شرؤون الحكرم والمجتمرع الفلسرطيني بأبنيتره المختلفرة منرذ بدايرة تشركيلها فري العرام 

 وتوسعها بعد ذلك. 
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ترأثير علرى  هكران لرحيرث وإنما باسرتغالل العمالرة الفلسرطينية فري السرابق،  لسطينيالف : لي  فقط باالقتصادالتحكم اإلسرائيلي - 2

مجموعرة مرن البراحثين ) .في طريقره نحرو االصرال  واالسرتقاللضعف التنمية بل وتراجعها في داخل المجتمع الفلسطيني السائر 

 ( 21 : مكتبة جامعة القدس المفتوحه، ص الفلسطينيين ... ، المجتمع الفلسطيني، منشورات جامعة القدس المفتوحه، رام هللا

تشرركيل السررلطة الوطنيررة وجررود االحررتالل االسرررائيلي بشرركل كامررل علررى المجتمررع الفلسررطيني علررى مرردى عقررود طويلررة قبررل  - 1

السلطة  والتي فاقت سنوات االحتالل فترة حكم ن كان حكمها بشكل ذاتي للمواطنين الفلسطينيين فقطإالفلسطينية الحاكمة حالياً: و

مررن قبررل االحررتالل  الفلسررطينيةلجميررع األراضرري  العسرركري المرردمر أضررعاف الحكررم أربعررة الوطنيررة الفلسررطينية بمررا يزيررد عررن

 اإلسرائيلي. 

 .  بالحكم بجميع المناطق الفلسطينيهاسباب سياسيه: المتمثلة بعدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية  - 9

بقراء الحكرم للفلسرطينيين حكمراً منقوصراً: برل وسرعت الرى ذلرك وان كانرت سرنوات المقاومرة محاوالت اسرائيل الجاهدة علرى ا - 1

قررد م  2191عررام  الثررورة الفلسررطينيةبدايررة وم  2192قيررام منظمررة التحريررر الفلسرطينية فرري العررام  م وبعررد 2128عررام  الطويلرة منررذ

التقردم  تنميرة وتحرديث ما زالرت فري مراحرل متدنيرة جرداً مرنال ان تلك التنمية إ ساهمت في عملية التنمية الشاملة للتحرر الوطني،

، وأن كانت تلك السنين قد عملت على اثراء الوعي الوطني الجماهيري الفلسطيني بمختلرف تحول الديمقراطي الالزم الي دولةلل

الخرررى االقتصررادية تشرركيالته خاصررةً السياسررية منهررا والترري تعتبررر االسرراس لعمليررة التحررول الررديمقراطي بمرافقررة المجرراالت ا

 واالجتماعية والثقافية الالزمة للتحول الديمقراطي اينما كان. 

م  2112منرذ العرام حادية نظام الحكم المتمثل بسيطرة الحزب الحاكم الواحد منذ تولي السلطة الوطنيرة الفلسرطينية حكومتهرا ا - 8

غالبيرة فري منظمرة التحريرر الفلسرطينية وعردم التعردد فري : تمثرل ذلرك بسريطرة الحرزب الفلسرطيني الواحرد بالم  1012وحتى العام 

المجل  النيابي أي المجلر  التشرريعي والحكومرة نظرراً لمقاطعرة بعرب االحرزاب والحركرات الفلسرطينية لالنتخابرات التشرريعية 

فلسرطيني كمرة للمجتمرع الوالتي تعتبر كأول انتخابات الول سلطة وطنية فلسطينيه حا، م 2119العام  بداية والنيابية والرئاسية في

 .وفقاً لحكمها الذاتي فقط

كوريرا مثلما حصل في بعب من دول العرالم مثرل   الفلسطيني: عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على مضاعفة االقتصاد - 1

فري الفتررة  واتالجنوبية وتايوان وهونج كونج والتي استطاعت أن تجعل إقتصادياتها الخاصة بكل منهما تتضاعف كل ثماني سن

م وترتب على هذة الدفعة التنموية الخاصة بهم انخفاض عدد الفقراء في مناطق شر  قارة آسيا خرالل 2181 –م  2190من عام 

مليرون نسرمه فقرط أي مرا يسراوي أكثرر مرن  280مليرون الرى  200 مرن نينيات من القررن العشررين لتصرلعقدي السبعينيات والثما

   (1 ، صالسيد صدقي عابدين، مرجع سابقمحمد السيد سليم و) .النصف

 شخصرية،ن الديمقراطية تكرون مفيردة اذا ترم تطبيقهرا كنظرام دون جعلهرا كوسريلة السرتغالل شريء مرا او بلرد مرا او لمصرلحة إ      

تغييرر علرى الجمراهير وربمرا تسراهم فري  هوتأتي بنتائج مثمرة ايضاً في كل بلد دكتاتوري ذات حكم تسلطي النها تخفف من وطأتر

 ... ع   ولكن تبقى االقلية هي الحاكمة فما الحل الحكم،القائمين على 

إن دامت الديمقراطية ما دامت تعطي الحق في المساءلة القانونية فلماذا ال يتم العمل تحت هذا الغطاء لمحاولة التغيير نوعاً        

ا دولررة البرجوازيررة هررذا طبعرراً مررن خررالل الرؤيررة للنظررام االنظمررة الحاكمررة فيهررا علررى أنهرر الرردول مررن خرراللمررا ...ع وكمررا توصررف 

الن مسررألة  أكثررراالشررتراكي، وكمررا يظهررر أيضرراً بررأن التمسررك بالديمقراطيررة فرري بالدنررا العربيررة مررثالً هررو مهمررة اصررالحية لرري  

 ، الديمقراطية اصبحت هدفاً بذاتها
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لماركسرري لهرا فيررؤدي ذلررك الرى اطالررة امررد سرريطرة ويرجرع ذلررك الررى عردم قرردرة الجمرراهير العربيرة علررى المواجهررة حسرب الرررأي ا

الوقررائع الكاملررة للنرردوة اللبنانيررة.... ، ) فتسررمى بالديمقراطيررة البرجوازيررة.لررذلك البرجوازيررة، وإلررى تررأخير العمليررة الثوريررة ضرردها 

 .( 111 - 112ص ص   مرجع سابق،

ربية وهي وسيلة تستغلها البرجوازية الغربية لنهب الخيرات هي اال امتداد للبرجوازية الغ إن الطبقات البرجوازية العربية ما     

ال يمكرن ان تقروم فركما يتضح ذلك ايضاً من خالل الرؤية بأن الدول العربيرة تابعرة لالطرراف الرأسرمالية الغربيرة، لرذلك  العربية،

برهران غليرون ) لسرلطوي فيهرالرذلك األسرلوب وهرو الحكرم الشرمولي ا ةديمقراطية بشكل صحيح في البالد العربية مرا دامرت متبعر

كما يتضح من خرالل الوجرود الحراكم علرى ان الردول العربيرة علرى اخرتالف دسراتيرها تتبنرى (  11ص   م، 2112، وآخرون ....

افكار الديمقراطية لذلك فإن كل منها يتحدث عن سياسة الشعب وحكم الشعب الموجود، والمجال  التمثيلية له، وفصرل السرلطات 

ال بد من القاء نظرة حقيقية عن ما هو واقع وموجود في الدول العربية والردول بأنه  ن الرؤية هنا تُرجع وتُظهرأال إ، المختلفة فيه

م،  2180، محمرد مجرذوب) غير الديمقراطية الن المكتوب يختلف احياناً عن ما هو موجود بالفعل في داخل الدول والمجتمعات.

 .(11ص 

توضح وحسب رأي الباحث في الدراسة الحالية علرى أن الديمقراطيرة غيرر مطبقرة حترى فري الردول إن رؤية الواقع الملموس      

. كمرا أن بعرب الردول العربيرة وكمرا هرو ظراهر امرام اسرتقاللها مرؤخراً كان ذلك فري الربالد العربيرة التري نالرت  إذافكيف  ،االم لها

مثررل تبيرران ان هنرراك سررما  لتعرردد االحررزاب السياسررية ولكررن تعمررل سررراً علررى تطبيررق الديمقراطيررة بطريقررة مشرروهة أيضرراً  الجميررع

نما تشوية فقط لهذا الشريء بحيرث يكرون انشراء حرزب سياسري واحرد حراكم وااليعراز بتشركيل لربعب إو ،الصحيح لي  بذلك األمر

بوجررود أفررق وغالبرراً مررا يكررون تشرركيل هررذا الحررزب السياسرري المضرراد هررو للتمويرره فقررط  ،االحررزاب السياسررية االخرررى المضررادة لرره

المبررادىء االساسرية للمررنهج الررديمقراطي ومحاولررة  عردد مررن الردول العربيررة بتبنرريديمقراطيرة أمررام اإلعررالم، كمرا ان رغبررة بعررب 

وسروريا والمغررب العربري وغيرهرا مرن االردن  بينهرافمرثالً هنراك دول عربيرة ومرن  ،تطبيقها هو شريء خرادع للرؤيرة الواضرحة

، ومن اهم المبادىء التي تتبناها هي حرية اقامة االحزاب هتتبنى الديمقراطية على حسب ما تقوللتي البلدان العربية االخرى ... ا

 فري كرل مرن االردن وهذا واضح في النظام الملكي الروراثي، السياسية ولكن النظام الحاكم فيها ال يقوم على تطبيق هذا المبدأ ابداً 

في غالبية  بنف  المعنىويوجد هذا الشكل  ... الت، حيث سوريا والمغرب العربي بقية الدول العربية االخرى من بينها وكذلك في

العربيرة والتري تتبنرى منظومرة وفكررة تعردد االحرزاب فالديمقراطية توصف على أنها فاشلة في معظرم الربالد  الدول العربية، لذلك

محمرد مجرذوب، مرجرع ) ،العديرد مرن الردول العربيرةالسياسية فال  يتم تنافسها أي تلك االحزاب السياسية للوصول الى الحكرم فري 

 فما هو الهدف من وجودها إذاً، إن لم يكن إصالحاً في الحكومة وخارجها... ع !(  92 - 91ص  سابق، ص 

د الذي يُعتبر بأنة ال وجواالمر  ،قاس في كثير من االحيان بمدى قوة الشرعية فيها أو انحاللهاإن ضعف الدول او تفسخها يُ        

الربالد  داخرل فري كما هو موجود ولو بشكل متدني لظهوره وما بين الجماهير المحكومةالمتبادل ما بين السلطة الحاكمة للتجاوب 

محمرد مجرذوب، . )فيهرا غيرر موجرودة، فالشررعية مرن وجهرة النظرر هرذه تعنري ثقرة الشرعب بالحراكموذلرك الن الشررعية ، العربية

كمرا أن الربالد العربيرة  النظام السلطوي أي الشمولي الغيرر ديمقراطري المرتحكم فيهرا. وهو حكم (  11 -11ص مرجع سابق، ص 

 ،لمجرال  النيابيرة فيهرا فراعالً اتعطيرل الوجرود ل مرا دام، لي  فيها فصل بين السلطات كما يتضح أحياناً فيما يتعلق بهرذا الموضروع

العولمرة للسريطرة الجديردة مرن قبرل الردول العالميرة جراءت الضررورة لوسريلة فمرن هنرا (  91ص محمد مجذوب، مرجرع سرابق، )

ولكن اذا كانت البرجوازية تردعو للديمقراطيرة (  112 -110ص ص  الوقائع الكاملة للندوة اللبنانية ... ، مرجع سابق،) ،الكبرى
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 ،ة مرن قبرل الشرعبللحفاظ على وضعها الموجودة فية، فالديمقراطيرة تعطري حرق المسراءلة والمحاسربة لطبقرة البرجوازيرة الحاكمر

 الواليررات المتحرردة االمريكيررة سررواء كرران ذلررك الرردول الكبرررى فرري العررالم ومنهررا فرري سياسررة فمررن هنررا يررأتي التنرراقب واالزدواجيررة

فهري  ،في الداخل او في الخارج حالياً فلماذا جاءت العولمة إذاًع هل لتسيطر على العالم من جانب قطب أو طرف واحرد بسياستها

ومقدمرة لهرا ولكنهرا فري نفر   ديد اقوى من االستعمار السابق وان كانت الديمقراطيرة تسرهل انتشرارها كنقطرة اوليرةاذاً استعمار ج

 !عولكن كيف ... م المواجهة ...أ االنعزال ... العملعالوقت تعمل كغطاء تتستر بها العولمة والقائمين عليها فما 

 فيهرالدراسة الحاليرة انرة ال يوجرد متسرع جابة علية ومن الواضح في هذة ان هذا الموضوع يحتاج لوقت طويل لمحاولة االإ        

الحررديث عررن مواضرريع الديمقراطيررة المتشررعبة  ذلررك ضررمنلالجابررة عررن مثررل هررذة المواضرريع ولكررن كرران ال بررد مررن االشررارة الررى 

كومرات، ولكرن الردعوة المخفيرة لعردم وخاصة عند الدعوة العلنية اليها مرن قبرل بعرب الح والمتشابكة لمعناها وتأثيراتها المختلفة،

 .الدول تكاد تكون أقوى من غيرها تطبيقها من قبل النخبة الحاكمة فيما بينهما في بعب

إن مفهوم التحول الديمقراطي بمعانيه ومضامينة الُمتشعبة التي تكمرن ورائهرا الردول االسرتعمارية، وتعمرل علرى اسرتغاللها         

ها لم يعد مخفي على احد، فهناك العديد من الدراسات في المجتمعات العربية وغيرها وهي التري لتطبيق مصلحتها فقط دون غير

واقرع، للقردرة علرى التغييرر لل ن لم يكن لهم حوالً وال قروةإسة الواليات المتحدة االمريكية وجاءت بالنقب والمعارضة القوية لسيا

الشاملة في تطبيقها الصحيح لجميع مناحي  بمواضيع مثل الديمقراطية يتعلقاال ان الواقع بات متفهماً من قبل الجميع خاصةً فيما 

 الحياة المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية والتعليمية وغيرها .... . 

العثمرراني واالسررتعمار  كمررا يظهررر هنررا انررة ال يجرروز ان نسررتثني بالدنررا العربيررة مررن قيررام نظررام ديمقراطرري فيهررا بحكررم التشررتت      

الغربي السابق لها قبل استقاللها الحديث نسبياً في منتصف القرن العشرين أي القرن الماضي بحجة ان النظرام الرديمقراطي غيرر 

فري دول اوروبرا لرذلك فتوصرف بأنهرا عانرت الكثيرر منرذ القررن  همثاالً عن انتشار الديمقراطية في بدايتر ألنه قد وردصالح لبالدنا 

ام  عشر وحتى اآلن من حيث قيام النظام الديمقراطي فيها منذ عصر النهضة وقبلة وهري كانرت تعريش فري ظلمرات الجهرل، الخ

برررزت فرري الرربالد العربيرة علررى ان مفهرروم الديمقراطيررة كمرا يظهررر هنررا ان تلررك النظررة لبالدنررا وأن الشررروط المختلفررة للتطرورات 

فهررذة ايضرراً نظرررة تفائليررة تتفررق مررع بعررب  ( 121ص  اللبنانيررة ...، مرجررع سررابق،الوقررائع الكاملررة للنرردوة ) ،غريررب عررن بالدنررا

  .ث في هذة الدراسة الحالية ايضاً الدراسات السابقة عن هذا الموضوع وهي تتفق مع الرأي للباح

فرال ، عقلية أو النفسية لهاالمبادىء االساسية للديمقراطية مثالً تؤثر على الناحية ال البعب في ن العمل على  تشوية استعمالإ      

يجوز تكري  مصلحة لتكون طاغية على حرية الفرد او الجماعات وال يجوز جعل الحرية للفرد على حساب مصرلحة المجتمرع، 

لذلك  يمكن القول ان الديمقراطية هي سرال   ،للديمقراطية تجعل منها نقمة وال تجعل منها نظام يحتذى بة فهذة الصورة المشوهة

ذا ما اسيء استخدامة فأنها ستكون مدمرة على المجتمع وأفررادة وخيرر مثرال علرى ذلرك هرو الحالرة اللبنانيرة عنردما لرم إفذو حدين 

تعمررل علررى تطبيررق الديمقراطيررة بشرركل صررحيح فرري بدايررة النصررف الثرراني مررن القرررن العشرررين أي القرررن الماضرري، وخاصررةً فرري 

ركان المهمة التي تقوم عليها عمليرة التحرول والنمرو والوجرود الرديمقراطي موضوع المساواة الذي يعتبر الركن االساسي ومن اال

تطبيرق لهرذا الرركن الفعندما كان قد تم  تشروية لهرذا الرركن مرن قبرل الحكومرة اللبنانيرة وذلرك عنردما عملرت علرى  ،وال تقوم بدونها

ذلك بعد مرورها بأزمات كبيرة كان تأثيرهرا م و 2111فهذا جعل لبنان تنفجر فيها الحرب االهلية بعد عام  ،بطر  غير صحيحة

فرراد أبمشراركة فعليرة مرن قبرل الجميرع  مقراطييدال التطبيق، لذلك فيجب أن يكون على المستوى الفردي والوطني وحتى القومي

  .ومؤسسات بكافة اشكالها
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نرة سريكون هنالرك حكمراً إلعربري فمرا أُحسرن االخرذ بمبرادىء الديمقراطيرة بصرورة سرليمة فري دول الروطن ا إذاكما يتضح هنرا انرة 

الوقرائع الكاملرة للنردوة ) .الررغم مرن كرل التردخالت االسرتعمارية االجنبيرة أو الغربيرة تحديرداً وتطبيقاً للديمقراطية بشكل سليم على 

 .(111ص  اللبنانية ...، مرجع سابق،

الديمقراطية بأسسها وبطريقرة سرليمة تضرمن الحريرة  ال حل لالزمة اللبنانية إال عن طريق اعادة تطبيق هبأن أيضاً  كما يظهر      

فري تطبيرق المبردأ  هوالمساواة للجميع أي للفررد والمجتمرع ووضرع القرانون الدسرتوري الرذي يعمرل علرى ضرمان ذلرك لعردم التشروي

حدوث الوحردة الديمقراطي االساسي مرة اخرى. كما أن التطور في حياة كل فرد وقطر ودولة ال بد من ان يكون مقدمة تمهيدية ل

القومية العربية، وال بد من التأكيد هنا على أن الوطن العربي ال يجوز التمسك بالوحدة القومية فيه كمخرج للهرروب مرن التطرور 

ويعمرل علرى الزيرادة فري انقسرامات كرل  ،الداخلي  لكل  قطر على حدا الن ذلك من شأنة ان يفاقم الوضع سوءاً اكثر مرن ذي قبرل

ية وحدة قومية في أي منطقة في العالم وليدة نضج االسرتقالل أتفتيتة اكثر من قبل، وكما ظهر فوجب ان تكون مجتمع على حدا و

كما ال بد من التأكيد هنا على انة ال يمكن ا. الكامل في الدولة الوطنية ونضج القرار الواحد للقطر الواحد واال لم تنجح الوحدة فيه

مرنهج الرديمقراطي والعمرل علرى االسرتقالل الرذاتي والمجتمعري فري الرداخل كمقدمرة للوحردة ان توجد الوحدة من دون العمرل فري ال

القومية وخير مثاالً على ذلك هو عدم التطبيق السليم لمرنهج الديمقراطيرة بأنرة يكرون مردمر يمكرن أن نُعطري مثراالً علرى ذلرك فيمرا 

لى الرغم مرن مرا حوترة مرن سرلبيات اال انهرا حملرت معهرا ايجابيرات يتعلق بالحالة اللبنانية لعدم تطبيقها للديمقراطية بشكل سليم فع

مهمة لالقتداء بها من قبل الغير وهي اشتراط الديمقراطية الفعلية واالستقاللية الكاملة في أي طريق وطني او قرومي أو مجتمعري 

 الفكررة الواضرحة فيمرا يتعلرق بالوحردةكمرا أن هرذه ( 120 ص الوقائع الكاملة للنردوة اللبنانيرة ...، مرجرع سرابق،)مطرو  للناس، 

فالوحردة امرا ان تسريطر فري كرل مكران او تبقرى مهترزة فري كرل كأساس لوجود الديمقراطية الفعلية وفقاً لمبادئها الالزمرة للتطبيرق، 

 .  كحالة وصفية له بطريقة صحيحة وواقعية مكان هذا طبعاً فيما يتعلق بكل قطر عربي 

وهي اللبنانية لخير دليل على ضرورة التماسك بالمبدأ الالزم للتحول والنمو الديمقراطي فري كرل  إن الحديث عن هذة التجربة    

حترى وال سيما فيما يتعلق باالراضي الفلسطينية بعد استقاللها عن االحتالل االسرائيلي، ، قطر يسعى للتحرر واالستقالل الوطني

يعتبرر كأبسرط االمثلرة لتطبيرق النظرام  هنرأال إ ،لفلسطينية الوطنيرة التاريخيرةولو كان هذا االستقالل جزئياً على االراضي العربية ا

عردم التردخل الخرارجي  مرعبصورة سليمة فيمكن تطبيق النظام الرديمقراطي فري أي منطقرة تمتراز باالسرتقاللية التامرة  الديمقراطي

أسرررة بصررورة مصررغرة للنظررام وفقرراً للررنهج يمكررن حتررى تطبيررق الديمقراطيررة فرري داخررل كررل وؤونها الداخليررة اذا صررح التعبيررر، بشرر

قامرة الديمقراطيرة الليبراليرة إمرن الممكرن  هنرإتوافرت الظروف في البالد العربيرة ف إذاالديمقراطي. كما يظهر من خالل ذلك بأنة 

عربيرة اال انهرا ن كانت قد فشلت في السابق في بعب البلدان الإكنظام للحكم وكطريقة للحياة وال يصح القول بغير هذا الوجود، و

مثرل  هلظرروف الغيرر مناسربة التري اترت بعردواوتداعياتره  لم تكن لتطبق في ظروف صالحة لها، فكان تطبيقها في ظرل االسرتعمار

برهران ) وما تبعة من عمليات البناء االساسي لبعب البالد العربية مثل مصر، سروريا، العررا ، لبنران... الرت. المتأخر االستقالل

 .( 218 -211ص ص  ...،  مرجع سابق،غليون وآخرون .

إن مررا يظهررر مررن خررالل هررذه الدراسررة عررن موضرروع التحررول الررديمقراطي بأنرره ال بررد إال أن يررتم التأكيررد للوصررف علررى أن تلررك     

ن آنما هي جاءت كمحصلة للعديد من االسرباب، بحيرث انهرا خلقرت حالرة معقردة ومركبرة فري إفراغ و الظاهرة لم تأتي فجأه أو من

 بين االساسي والفرعي فيها ونقطة البدايه لما يتم فعله ومن اين نبدأ،بين السبب والنتيجه مع صعوبة التمييز  واحد
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ن وصرف هرذه الحالرة أ كمرا (11، ص م 2111، عبد الرحمن منيف. )هذا طبعاً فيما يخص الدول العربيه بشكل أكبر من غيرها 

البالد العربية ربما ترجع وحسب رأي الباحث في هذة الدراسرة الحاليره الرى عن الوضع المربك لمحاولة التحول الديمقراطي في 

 مجموعة من االسباب منها: 

في المنطقة العربيه والتي خلقتها وأخذت تحافل عليها كل مرن الواليرات المتحردة االمريكيرة ودول : حالة الال حرب والال سلم - 2

قبرل فتررة التسرعينيات مرن القررن الماضري أي القررن العشررين، هرذا الرى جانرب  خاصةً اثناء الحررب البراردة، اوروبا الغربيه معاً 

 . المسيطر على قلب المنطقه العربيهوجود الواقع االسرائيلي 

ممرا جعرل االنظمرة العربيرة دائمراً فري حالرة مرن العجرز الرذاتي فري : سرائيلي في المنطقه العربيرةالتفو  النوعي العسكري اإل - 2

 ة هذة القوة وتعمل على تأجيل كل شيء بحجة ذلك السبب. قدرتها على مواجه

 صال  كل دولة لذاتها على حدا. إوانشغالها ب :االستقالل المتأخر للدول العربيه كافه - 1

وسرعي دول الغررب والواليرات المتحردة االمريكيرة علرى : حالة الحرب الباردة بين المعسكرين الشررقي والغربري فري السرابق - 4

بعرد انتهراء حالرة تلرك الحررب فري نهايرة القررن العشررين أي القررن مثلمرا هرو ظراهر حاليراً خاصرةً ، العالميرة ةي السيطراالنفراد ف

 الماضي. 

الرى م  2128وبعرب مرن دول اوروبرا وخاصرةً بريطانيرا إبران االنترداب قبرل عرام  قوة ووقروف الواليرات المتحرده االمريكيرة – 1

وسياسريا ودوليرا، بحيرث يتمثرل ذلرك الردعم الردولي  الدول العربية ودعمها لها مادياً وعسكرياً جانب اسرائيل دائماً في حروبها مع 

إلسرررائيل فرري الموقررف الرردائم والمعررارض للواليررات المتحرردة األمريكيررة ألي قرررار فرري داخررل مجلرر  األمررن الرردولي، وهيئررة األمررم 

لقضية الفلسرطينية ووطرنهم المحترل، كمرا تمثرل الردعم البريطراني المتحدة المتمثل بإعطاء أي فائدة تذكر للمواطنين الفلسطينيين وا

م،  2191 م، وحررب عرام 2119م، وحرب عام  2128تمثل ذلك في حرب عام واألمريكي إلسرائيل أيضاً في دعمها لها والذي

م المتمثلرة  1001م، وحررب الخلريج الثالثرة عرام  2112م، وحرب الخلريج الثانيرة عرام  2181وحرب عام  م، 2111وحرب عام 

   بإحتالل العرا  والسيطرة عليه من جميع الجوانب.

ن كانرت هنالرك إو: قتصرادي واحرد ومسرتقل وديمقراطري بالشركل الصرحيحاعدم تمتع الدول العربية بدستور ونظرام سياسري و - 9

 دعوة له، اال أن تلك الدعوة غير صحيحة في التطبيق وتتضمن في الواقع النظري المجرد فقط.

 م2128مثرل حربهرا مرع اسررائيل عرام : عدم مراجعة األنظمة العربية لنفسها بعد هزيمتهرا فري العديرد مرن جروالت الحرروب -  1

والرذي تمثلرت هرذة م  2181وحررب عرام م  2111وحرب عام م  2191م وحرب عام  2119عام في ايضاً  لسرائيإوحربها مع 

والسيطرة العسكرية عليها. كما ال بد من الذكر هنا الحرروب الخليجيره  حتالل اسرائيل للمزيد من المناطقإل مرة بالحروب في ك

وحررب الخلريج فري الثمانينرات مرن القررن العشررين أي القررن الماضري  وإيررانحررب الخلريج االولرى برين العررا   المتتاليه وهي

سررية وحررب السريطره االمريكيرره التري تمثلرت بررالهجوم علرى الجمهوريرة العراقيرة ألسرباب مختلفررة علنيرة وم  2112عرام  الثانيره

سررها ووقروف الجانرب العربري أحتالل العرا  والسيطرة على المنطقرة بإوالتي تمثلت ب م1001عام االخيره حرب الخليج الثالثه 

 .ت وعدم الوحدة في البالد العربيهموقف المتفرج والعاجز من ذلك الحدث لهو خير دليل على التفس

وخاصةً في الدول العربية الخليجيه المتمثلرة بالسريطرة علرى الوضرع االقتصرادي : االنظمة العربيه عدم االستقالل الكامل في - 8

ة يرجنبلها المتمثل في الثروة النفطيه فيها والتحكم في اسعارها من قبل الدول الغربية بل وتوليها تلك االمور من قبل الشرركات األ
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فري دولرة االمرارات العربيرة المتحرده المخولرة بوضرع " ادنروك" ديه وشرركةفري المملكرة العربيرة السرعو "ارامكرو"لها مثل شركة 

 األسعار للنفط ومشتقاته التي لها االثر االستراتيجي في العالم ككل. 

المتمثرل بوجرود الجماعرات االسرالمية واالنظمرة  :لتفست بين الدول العربية نفسها وفي داخل الدولة نفسها في بعب االحيرانا - 1

والتي عملت هذة االعمال على زيادة التقسيم والتفكك البنائي المؤسساتي في ، ب االحزاب السياسية االشتراكية فيهاالحاكمة وبع

ناهيرك عرن دعمهرا مرن قبرل الردول الغربيرة ، معظم الدول العربية والقائمة في االساس علرى انعردام الروعي السياسري واالجتمراعي

ة من هذة الحاله في عردم دعمهرا للمشراركة السياسرية القائمرة علرى الروعي السياسري ستمرارها كمساهمالتعمل على حالة التفست و

بل وجعل االنظمة العربية الحاكمة تابعة فري معظرم األحيران وفري شرتى المجراالت الرى الردول الغربيرة مرن ، الديمقراطي الصحيح

عرالمي الجديرد القرائم علرى اسراس سريطرة النظرام ذات متمرثالً ذلرك بالنظرام ال، فترة االستعمار المباشر الى االستعمار الغير مباشرر

الالغري  القطب الواحد الُمتمثلة بالعولمه من قبل الواليرات المتحرده االمريكيرة وبعرب مرن دول اوروبرا والردول العظمرى األخررى

 . للحدود بين الدول في العالم أجمع

لمبرادىء المتعلقرة برالتحول الرديمقراطي خاصرةً فري داخرل إن االسباب المذكورة آنفراً تعمرل علرى التشرويه فري تطبيرق بعرب ا      

إن االسرباب و كمرا  الردول العربيرة، ممرا يعمرل ذلرك علرى إعاقرة وجرود نظرام ديمقراطري يمرارس نشراطه بشركل حقيقري وصرحيح،

 الُمتمثرل عملت على خلق الحالة التي وصف بها الوضرع العربري الرراهن وهروالتي من االسباب هي السابقة الذكر وغيرها ايضاً 

بالتباعرد الواسرع الرذي يصرل حرردود القطيعرة المختلفرة األشركال بررين القرول النظرري والفعرل العملرري وبرين الخيرال الفكرري والواقررع 

التباعد بشكليه العميرق ، وهذا المواطن المحكوم والدوله الحاكمةمواطن والمؤسسه كحكومة وبين واإلنساني وبين الفرد كشخص 

 ( 11، ص عبد الرحمن منيف، مرجع سابق). معظم الحياة العربية بتناوله لمصائر الدولة واالفراد معاً  والشامل والمتسع يغطي

نمررا غيررر موجررودة ايضرراً فرري داخررل االحررزاب إن الديمقراطيرره ليسررت فقررط غيررر موجررودة فرري الرربالد العربيرره بشرركل صررحيح وإ     

حترى ولرو وجرد تطبيقراً لربعب مرن مبادئهرا ، عدم التنميرة لهرذا النظرام السياسية العربيه وهذا من شأنه أن يبقي حالة االستمرار في

وصررحيح. كمررا توصررف االحررزاب  كاالنتخابررات المختلفررة األشرركال والمشرراركة فيهررا، فررذلك ال يكفرري لقيررام نظررام ديمقراطرري شررامل

هنرا، فعملرت تلرك الحالره فري السياسية في داخل الدول العربيه على انهرا انتجرت زعامرات ولري  قيرادات علرى حرد التعبيرر الروارد 

فكيف بتلك االحرزاب السياسرية سرتمارس  ،من الداخل أي داخلها وداخل تلك الدول نفسها التشويه االحزاب السياسيه العربيه على

حدى اس  الديمقراطيه الفعلية ومشراركة مختلرف تلرك إتم تطبيق نظام االنتخابات ك إذا الديمقراطيه الصحيحة مع الجماهير وذلك

ن شرعارات الحريرة المختلفرة الوجروه والتعدديرة السياسريه التري كمرا أع خروض المعركرة االنتخابيرة الحقيقيرةحزاب السياسية في اال

بحكرم ان االحرزاب السياسرية فري هرذة الردول  ةسيرة هذا الواقع في تلرك المجتمعرات والردول العربيرأتغنت بها الدول العربية بقيت 

وتعتبر تلك االحزاب السياسرية بحسرب عملهرا هرذا علرى انهرا  ة،االقليمي ةاو الجهوي ةة او العشائريانزلقت نحو الطائفيه او المذهبي

، هررذا ةالصررحيح ةتتعررارض مررع األسرراس لالنظمررة الديمقراطيرر ةوهررذة سررم ة،تعمررل علررى اعررالء شررأن الفرديررة فرري الحيرراة السياسرري

 ة،الردول العربير ون قائمة بردورها بشركل فعرال فري داخرل والتي من الواجب أن تك المجتمع المدني مؤسسات باإلضافة الى غياب

كما تشير احدى الدراسرات السرابقة علرى ان الديمقراطيره مررة اخررى داخرل ي. في حال كانت راغبة في التحول الديمقراطي الفعل

قاعرردة الحزبيرره باالضررافة الررى حالررة الوصررف بوجررود جرردار سررميك بررين القيررادة الحاكمررة وال ،االحررزاب السياسررية العربيرره معطلرره

 ا.الموجودة في الدول العربية سواء كانت للدولة نفسها أو لكل حزب سياسي على حد السياسية
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ن ضعف تلك االحزاب السياسية والنقابات والجمعيات العربيه حترى فري تنظيمهرا الرداخلي لري  بمعرزل عرن النظرام الحراكم كما أ 

فأين الحرية اذاً في عمل هذة المؤسسات في سرعيها  ،مح لها بالقيامقد سُ ككل فهناك قيود على عمل هذة المؤسسات حتى وان كان 

لضررعف مؤسسرات المجتمررع المرردني أي  الررديمقراطي الصررحيح. كمرا ان هنالررك العديرد مررن االسررباب لضرعفهاللوصرول الررى النظرام 

د مرن ذكرهرا بشركل واضرح وضعف اإلدارات الحاكمة فيها ككل ايضاً وهرذة األسرباب المؤديرة لضرعف هرذه المؤسسرات كران ال بر

 .(220  - 218، ص ص م 1001، احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين) فمنها:

 . غياب فكرة التنظيم الحزبي السياسي عن الثقافة والمجتمع العربيين، كونها حديثة العهد هي والتجربة النقابيه أيضاً  -  1

 . ملهامما ينعك  ذلك الضعف على داخل هذة المؤسسات وعضعف البنى االقتصاديه واالجتماعيه في البالد العربيه،  - 2

البالد العربية، سواء كان ذلك فري داخرل االنظمرة الحاكمرة في التباين الشاسع بين النصوص والممارسه فيما يتعلق بالتطبيق  – 1

 .أو في داخل مؤسسات المجتمع المدني ايضاً 

فتعتبرر بأنهرا مؤسسرات تتأكرد مرن دسرتور ، فاظ على مبردأ سريادة القرانونهي االساس للح ةالدستوري ةن مؤسسات الرقابكما أ – 2

 القوانين صوناً لحقو  العامة من الناس ودفاعاً عن االنظمة الديمقراطيه.

بعردم الفصرل الصرحيح يتمثرل ذلرك خلو مبدأ فصل السلطات من مضمونه الحقيقي فيما يتعلق بالحالرة العربيرة، باإلضافة الى  – 1

احمرد الرشريدي وعردنان ). السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذيةوهي السلطات الثالثة في األنظمة العربية الحاكمة والفعال بين 

 .(229  - 221، ص ص مرجع سابقالسيد حسين، 

، م 2192منررذ العررام أمررا فيمررا يتعلررق بررالمجتمع الفلسررطيني ونمررو الديمقراطيررة فيرره  فمررن خررالل منظمررة التحريررر الفلسررطينية        

فقرد بردأ ذلرك  م، 2112ومؤسسات المجتمع المدني واالحزاب السياسية التي تشكلت بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينيه منذ العام 

أيضراً والتري عملرت م،  2110لجنة حقو  االنسان منذ عام  والتي عملت على إنشاء جامعة الدول العربية بشكل مسبق من حيث 

احمرد الرشريدي وعردنان السريد حسرين، )هتماماتها على حقو  الشعب العربري الفلسرطيني، إعمالها وعلى ان تنحصر نشاطاتها وأ

كان لها دورها في وجود الديمقراطية بشكلها المبدئي في المجتمع الفلسرطيني خاصرةً فري الخرارج  هفهذ(  210، ص مرجع سابق

وبحسرب االمكانيرات ، االمكان اعمة للوجود الديمقراطي قدروالدم،  2192وبوجود منظمة التحرير الفلسطينيه المؤّسسة منذ عام 

 المتاحة لها في القدرة على الوجود والتأييد الديمقراطي.  

تي اال عن العديد من الطر  القائمة في االساس علرى الحروار، فهرذا يعتبرر أن يأإن الدعوة الى مواجهة تلك الحالة ال يمكن         

صح التعبير، فالحوار كما يوصف هو الخطوة االولرى علرى طريرق االصرال  لتلرك  إذاقراطي الصحيح تجسيداً فعلياً للمنهج الديم

وال بد من ان ذلك الحوار ال يمكن اال ان يقروم علرى مجموعرة مرن العوامرل االساسريه والرئيسرية ة والقطري ةالفردي ةالحالة العربي

 : على مختلف االصعدة والمستويات في تعاملها مع الواقع منها

فرري تناولهمررا لحررل أي مشرركلة  خاصررةً مررن قبررل الحكومررة أو المؤسسررات غيررر الحكوميررة، االعتررراف الفعلرري والررواقعي برراآلخر - 2

التعراون واالحتررام واالعتراف القائم على جو من التكافؤ واالعتراف المتبرادل، ويسرتند ذلرك علرى الرغبرة فري  ،موجودة بالحوار

لة موزعه نسبياً بين مختلف االطراف في المجتمعات المتنوعة، فعندما تتوزع القروى السريئة بكل منهما لآلخر، بحيث تصبح الحا

يعمل ذلك على التقليل منهرا، ومرن ثرم يرتم العمرل تلقائيراً علرى تقويرة االحسراس برالوجود الرديمقراطي لالنظمرة الحكوميرة فري كافرة 

 ( 11ص ، مرجع سابقعبد الرحمن منيف، . )المجتمعات واالنظمة الموجوده

 التحول الديمقراطي المنافي للعنف، بحيث يتمثل ذلك بالتداول والتناف  السلمي على السلطة الحاكمة.  – 1
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فري حرل تلرك المشركلة العربيره للوصرول الرى االنظمرة الديمقراطيره وتطبيقهرا فري  وتناولهراإن هذة االس  التي يتم األخرذ بهرا  - 1

لتحرول الرديمقراطي ؤخرذ بغيرر طريرق النمرو واكرن لتُ تلرم  ،حت توصف بأنها مستعصيهمسارها لحل العديد من المشاكل التي أصب

القائم على اساس إنعدام حالة العنف خاصةً في داخل كل قطر فيمرا يتمثرل برالعنف الحكرومي ضرد المرواطنين الرذي بالشكل السليم 

تها لرذلك وتبنيهرا للمواقرف الديمقراطيره فرذلك لرم يمنع سلوك التحول الديمقراطي في العديد من الدول العربية على الرغم من دعو

 .يكن اال شكلياً فقط في طرحها له

باالضررافة إلررى ماسرربق ذكررره فررال بررد مررن أن يررتم التنرراول فهررو أمررا الواقررع الفعلرري فرري داخررل االقطررار العربيررة فهررو غيررر ذلررك،       

مرن  ههرا إال برالتحول الرديمقراطي والعمرل علرى تنميترالديمقراطي بشكل صحيح وال حل لتلك الحالة العربية الصعبة والخرروج من

مرن خرالل النخبرة الحاكمرة الموجرودة  متمثالً ذلك بالواقع المجتمعي والواقع السياسرية معاً، والسيادة القانونية السياسي ةقبل السياد

حكومرة متمثلرة بالمؤسسرات ، أي سلطة الشعب متمثلة بمؤسسات المجتمع المردني وسرلطة الفي الدولة ومؤسسات المجتمع المدني

الحكوميه على اختالف احجامها وتشكيالتها، وهذا يتفق مع ما جاء به الطر  السابق لذلك الحل وهرو الحرل السياسري القرائم علرى 

للحرل  ة، وذلرك كبدايرة لمعالجرة القضرايا الموجرودة وكنقطرة البدايرالت ثقافي ...الديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي واقتصادي و

فيتطلررب ذلررك أيضرراً ضرررورة االقتنرراع بهررا ، فقررط التمسررك بالجانررب النظررري منهررا ريررق ممارسررتها الصررحيحه الفعليررة ولرري عررن ط

المستعصية ومنها الحالة العربية الفلسطينية كجزء مرن االمرة  ةواعتبارها المنال الوحيد لبداية الحلول للمشاكل واالوضاع العربي

وتقتصر على سيادة الحكم الذاتي كنقطرة بدايرة علرى طريرق التمسرك بالخيرار الرديمقراطي العربية وان كانت منقوصة في سيادتها 

 الصحيح مهما كانت الظروف في داخلها. 

جميرع منراحي الحيراة مرن ابسرطها إلرى أكبرهرا فهري ايضراً ممارسرة يوميرة وطريقرة فري لقراطية باالضافة الى تناولهرا إن الديم     

ن الديمقراطية صعبة وشاقة في تطبيقها خصوصاً في واقع المجتمعات العربية وما سرتحتاج اليره التعامل على الرغم من اعتبار ا

تطبيرق ذلرك النظرام القرائم علرى ، للقردرة علرى من وقت طويرل ونضرال فرردي وجمراعي مسرتمر فري كرل مجتمرع عربري علرى حردا

ود الرديمقراطي علرى اعتبرار أن الديمقراطيرة هري وأن العمل والسير لتحقيرق ذلرك الواقرع والوجر المساواة في الحقو  والواجبات،

حتى وأن كان متقلداً لمناصب السيادة القانونيه متمثالً ذلك بالحكومرة والقرائمين ، حق للجميع وليست حكراً على طرف دون غيره

 .وهم النخبة الحاكمة أو الصفوة الحاكمةعليها 

عرراً فرري المسرراواة والحريرره بكافررة أشرركالها، باالضررافة الررى الحررق فرري ن الديمقراطيررة تررتلخص فرري حررق الفرررد والمجتمررع مكمررا أ      

المشاركة السياسية والتعبير واختيار شركل النظرام ورمروزه متمرثالً ذلرك بالحكومرة والقرائمين عليهرا والحرق فري النهايرة يتمثرل فري 

الديمقراطيرة بأنهرا ليسرت صرورة التغيير والتعديل لذلك الشكل الحكومي والمجتمعري علرى حرد سرواء، هرذا باالضرافة الرى وصرف 

خرر علرى الررغم مرن كرون جوهرهرا السياسري المعرروف فري مختلرف مرن مرحلرة الخررى ومرن مكران آل ة، فتختلرفبترواحدة أو ثا

االحيان، إال ان الباحث هنا يرى ان الديمقراطية هي في شكل جوهرها السياسي تمثل طبيعةً ومجاالً مرناً يأخذ ويعطي مرا ال يرتم 

النظمة االخرى وخاصةً االنظمة السياسية الشمولية والقمعية في حكمها، فالمطلوب هنرا وبحسرب الررأي السرابق القرائم عمله في ا

ومرن ، على اساس وجود وتطبيق الديمقراطية هو االقرار بالحقو  االساسرية لهرذا النظرام منهرا حقرو  االنسران وممارسرتها عمليراً 

علرى االقتنراع تمع المدني وقيرام العالقرات علرى اسراس مرن تلرك الحقرو  القائمرة بالفعرل بينها ايضاً العمل على بناء مؤسسات المج

 ، والممارسة المستمرة
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 االطررافوقرت ولمختلرف ن النضال والسعي من أجرل تحقيرق الديمقراطيره ال برد مرن ان يكرون وسريلة وغايرة فري نفر  الإولذلك ف

، ص مرجرع سرابقعبد الرحمن منيرف، ) ل القائم على اساس من العقالنية.بعيداً عن القوة والسيطرة الغاشمة بل يأتي ذلك بالتعام

 ( 11   - 12ص 

إن الديمقراطية بوسائلها المطلوبه تعتبر االداة والشرط التي تساعد في الوصول الى بداية منال الحلول ومواجهة المشراكل         

سرؤولية عرن ذلرك، وتسراعد فري رؤيتهرا بصرورة اكثرر وضروحاً الحقيقية فري عرالم شرديد التشرابك والتعقيرد بطريقرة مباشررة مرع الم

لمفاهيمهرا وكيفيرة التعامررل معهرا، هررذا كمقدمرة فرري فهمهرا وكطريقررة لمعرفرة كيفيرة التعامررل معهرا وذلررك كمردخالً تمهيرردياً حترى يررتم 

ووسائل للتطور معراً علرى انهرا  الوصول الى اختيار الحلول المناسبة لها في حلها لتلك المسائل المتباينه، فالديمقراطية لها شروط

فهي المفتا  لكرل الحلرول ان لرم تكرن حرالً  ،في أي مجتمع كان تفسح المجال لمشاركة القوى الفاعلة الجديده في تحملها للمسؤولية

يعطي المجتمع والنظام الحراكم قردرة علرى  (1  - 1، ص ص مرجع سابقعبد الرحمن منيف، )  ن وجودهاإبحد ذاتها، وبالتالي ف

مختلرف  التطور واالستمرار والديمومة والبقاء في مختلف مراحل الصيرورة التاريخية المختلفرة فري أي مجتمرع مطبرق لهرا علرى

 . المراحل الصعبة والحرجه

 

 عال ة التحول الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية:   – 5

السرلطات الحكوميرة م، باالضرافة الرى وجرود 2112بعرد العرام ي مؤسسات المجتمع المردنفي وجود وتشكيل تطور لقد حدث        

السلطة الوطنية الفلسطينية كنظرام  ومع أن، (تشريعية والقضائية والتنفيذيةالسلطة الاخل السلطة الوطنية الفلسطينية )الثالث في د

تطبيق نوعاً من النظام الرديمقراطي  يمكن العمل على ه كدوله ذات سيادة شامله اال أنهغير مكتمل النمو للحديث عن تعتبرسياسي 

فرري  أسررهل، ألن ذلررك يررق الديمقراطيررة مررن الدولررة الكبرررىلتطب أفضررلن النظررام الصررغير إفرري ظررل وجودهررا، وكمررا تبررين سررابقاً فرر

السياسري واالجتمراعي  االعوامل المسراهمة فري وجرود النظرام الرديمقراطي بشركله كما أنالديمقراطية.  مبادىء االجراءات لتطبيق

القتصررادي موجررودة كقرريم للعوامررل المحكومررة للنظررام الررديمقراطي فرري المجتمررع الفلسررطيني، أمررا فيمررا يتعلررق بالسررلطات الثالثررة وا

الفعلري لهرا خاصرةً بعرد تشركيل السرلطة برالوجود الالزمة لوجود النظام الديمقراطي فتتمثل تلك السرلطات فري المجتمرع الفلسرطيني 

عائم االساسررية لوجررود دالسررلطات الررثالث يعتبررر مررن الرر تلررك وال بررد مررن الررذكر بررأن وجررود، م2112عررام بعررد الوطنيررة الفلسررطينية 

 وهي:  تلك السلطات الثالث وتشكيل النظام الديمقراطي وال بد هنا من ذكر

 :المدنيهالسلطات  - 1

 فهي موجودة في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية وهذة السلطات تصنف كما يلي:      

م بطريقررة االنتخابررات الجماهيريررة الفلسررطينية  2119طة التشررريعية: متمثلررة بتأسرري  المجلرر  التشررريعي الفلسررطيني عررام السررل -أ 

 وعلى هذا األساس الديمقراطي االنتخابي. 

ى باإلضرافة إلر ،السلطة القضائية: متمثلة بالمحاكم القضائية بكافرة اشركالها مرن محراكم شررعية وجزائيرة وبلرديات واسرتئناف -ب 

  الجهاز الخاص بالنيابة العامة كجسم مكمل لهذه السلطة أي السلطة القضائية.

 السلطات العسكرية:  – 0

تتكون هذه السلطة من األجهزة األمنيرة القائمرة علرى أسراس تنفيرذ قررارات السرلطة القضرائيه، حيث السلطة التنفيذية: وهي تتمثل ب

 ،لها محصورة في بعب المناطقن كان وجودها او سلطة تنفيذ عمإوهي موجودة و
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مرن االراضري الفلسرطينية الواقعرة تحرت حكرم السرلطة الوطنيرة  االخررى اال ان لها سلطة في تطبيرق القرانون فري بعرب المنراطق 

فقرط وذلرك بحكرم وجرود االحرتالل االسررائيلي لمعظرم  الذاتيرة الفلسطينيه الذاتي المتمثل في ادارة شرؤونها للمرواطنين الفلسرطينيين

السلطة التنفيذية في االراضري الفلسرطينية تتمثرل فري األجهرزة األمنيرة والشررطة الفلسرطينية دون  لذلك فإناضي الفلسطينية، األر

 .وجود جيش له قوائم عسكرية كباقي الدول األخرى

 السلطات اإلعالمية:  – 3 

ريق وسائل االعالم المسموعة والمقروءة والمرئيرة وتتمثل بوكاالت األنباء التي تقدم البرامج اإلخبارية والتثقيفية وغيرها عن ط

 بكافة أشكالها المتنوعة والمستحدثة لكل مكان وزمان في طر  تقديمها وعرضها وأسلوبها المعروض. 

أما ما يوصف بتحقيق عوامرل النجرا  المباشررة فري العمرل فري اطرار كرل سرلطة منهرا فيقرع تحرت ترأثير الظرروف المختلفرة         

ت او خارجيه، شخصية او عامه، ومن خرالل المكونرات والمعوقرات والتغيرر واالسرتمرارية فري سرير النظرام الموجرود داخلية كان

كنظرام للحكررم الررذاتي للشرؤون الفلسررطينية الداخليررة فقرط، والتوقررف والسررير فري العمررل احيانرراً وذلرك تمشررياً مررع سرير إتفاقيررة اعررالن 

/  1/  21ين الطررفين وهمرا إسررائيل ومنظمرة التحريرر الفلسرطينية فري اوسرلو بتراريت المبادىء الفلسطينية االسرائيلية الموقعة بر

والترري قامررت علررى اثرهررا السررلطة الوطنيررة الفلسررطينية بحكمهررا الررذاتي للسرركان الفلسررطينيين القررابعين تحررت االحررتالل م،  2111

 .م وحتى الوقت الحاضر2128االسرائيلي المستمر والمتواصل عليهم منذ العام 

كما ال بد من الذكر ان هنالك اختالف في طبيعة عمل كل سلطة من هذه السرلطات الرثالث المرذكورة بشركل عرام فري النظرام        

الديمقراطي وفي النظام السياسي الفلسطيني الموجود بحكم قيامه على االنتخابات كجزء من االس  االولية لالنظمة الديمقراطيرة 

ي عمل السلطات في االراضي الفلسطينية وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ووجرود االحرتالل على ذلك، اال ان مجال عملها أ

االسرررائيلي، يبقررى محرردوداً خاصررةً اعمررال السررلطة التنفيذيررة المتمثلررة بالقيررام بتنفيررذ القرررارات الحكوميررة الصررادرة عررن السررلطة 

فيبقرى السرؤال  لطة التشرريعيه والتري تعتبرر بمثابرة السرلطة العليرا،، والمطبقة بذلك لما يأتي عن تشريعات قانونية من السالقضائية

هنا وهو ما قيمة القرارات الصادرة عن السلطة القضائية وفقاً للتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية إذا لرم يرتم القردرة علرى 

لرذلك فتبقرى العديرد مرن القررارات القضرائية تنفيذها في بعب المنراطق الفلسرطينية بحكرم وجرود االحرتالل اإلسررائيلي فيهرا ... ع ! 

 المشرعة عاجزة عن التنفيذ. 

 وجود الرأي العام الوطني الفلسطيني كسلطة رابعة مي شطار السلطة الوطنية الفلسطينية:  – 9

قنروات تمثل ذلك بزيرادة الوكراالت اإلعالميرة المكتوبرة والمرسرومة علرى الصرحف والمجرالت الحكوميرة والخاصرة وتشركيل ال    

إلضرافة إلرى تدشرين العديرد مرن المواقرع األعالميرة اإللكترونيرة الخاصرة والمختلفرة األنرواع لية المسموعة والمرئيرة أيضراً، باالمح

 وغيرها. 

 دور الطلبة الفلسطينيين مي دعم التحول الديمقراطي:  – 9

لفلسرطينيه كحركرة إجتماعيرة فلسرطينية مسرتقله ودورهرا يتم البحث في هذا الموضوع وفقاً لما قامت عليه الحركة الطالبيرة ا       

 في العمل على تنمية التحول الديمقراطي وال بد من التوضيح الهمية شريحة الطلبة الفلسطينية من خالل المعاني التالية:

 المعنى االحصائي: - 1

تم تناولها في هذا البحرث والتي  طينية الكبيرةالمؤثرة لحجم حركة الطلبة الفلسلطبيعة وهذا المعنى هو الذي يعني ويوضح ا       

مرن المواضريع المسراهمة فري دعرم  المساواة بين الجنسين أو غيرر ذلركبطريقة علمية قائمة على الموضوعية سواء كانت متعلقة ب
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نتخابررات مؤشررر واضررح علررى القيررام بالمشرراركة باالعلررى أنهررا بررذلك نظررراً لكبررر حجمهررا وهرري الدالررة ، عمليررة التحررول الررديمقراطي

بالمحطات والتواريت التالية لتلك العملية في المجتمع العربي الفلسرطيني خاصرةً بعرد تشركيل السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية الراعيرة 

 لذلك النظام بكافة أشكاله المدروسة في أي بحرث، حيرث تبرين أن أعلرى نسربة قامرت بالمشراركة فري عمليرة االنتخابرات بالمحطرات

هي شريحة الطلبة وخاصةً طلبة الجامعات الفلسطينية، بحيث يتضح ذلرك مرن خرالل المرنهج اإلحصرائي ومرن  المختلفة التاريخية

وفقاً النعكاسه خرى، ن األمور األدونه ال يمكن األخذ بمثل هذه النتائج العلمية الدقيقة والمنعكسة عن الواقع المجتمعي أو غيره م

تمعات المبحوثة بشكل كامل عن هذا الموضوع فقط، وقد أتت النتائج المهتمرة برذلك لتلك النتائج من خالل العينات أو دراسة المج

 على النحو التالي: 

فري   % 10تستند دراسات عديدة علرى أن نسربة مشراركة طلبرة الجامعرات الفلسرطينية فري االنتخابرات الرئاسرية بلغرت حروالي  -أ 

 م.  2119االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في العام  

بلغرت نسربة طلبرة الجامعرات الفلسرطينية فقرد ات  الخاصة بالمجتمعات المحلية المتمثلة في إنتخابات البلرديات بفي االنتخاأما   ب ـ

 . م 2119في العام  % 11ي لالمشاركة في عملية االنتخابات حوا

 الثانيرة في االنتخابرات الرئاسرية %12بلغت حوالي ف الرئاسيةج ـ أماعن نسبة مشاركة طلبة الجامعات الفلسطينية في االنتخابات 

 . م 1001العام  بداية في

م، فقرد بلغرت أعلرى  1001أما مشاركة طلبة الجامعات الفلسرطينية باالنتخابرات للمجرال  المحليرة فري الربرع األول مرن العرام  –د 

،  % 11كتهم في االدالء بأصواتهم حروالي نسبة لهم من غيرهم من شرائح المجتمع الفلسطيني االخرى، بحيث بلغت نسبة مشار

 .  دالء بأصواتها في هذه االنتخاباتى المتدنية في نسبة مشاركتها باإلمقارنة بالشرائح اإلجتماعية الفلسطينية األخر

 المعنى االجتماعي:  -0

ني يعنري ذلرك نظررة وإيمران تلرك أما المعني االجتماعي لذلك فتمثل بمشراركة الطلبرة فري تنميرة التحرول الرديمقراطي الفلسرطي      

الشريحة بضرورة التغيير في داخل المجتمع الفلسطيني، باالضافة الى تنمية عملية المشاركة كمثل أعلى من قبل شرريحة الطلبرة 

ام الفلسطينيين خاصةً طلبة الجامعات، فيما تعنيه للشرائح االجتماعية األخرى في المجتمع الفلسرطيني وغيرره، وتعنري ايضراً إنعرد

التمييز االجتماعي، باإلضافة إلى إيمانهم بعدم وجود تفرقة عنصررية مرن خرالل مسراواة نسربة المشراركة مرن الطلبرة الفلسرطينيين 

 ذكوراً وإناث. 

 المعنى السياسي:  -3

نتخابرات هم بااللقد ظهر أن مشاركة الطلبرة فري تنميرة التحرول الرديمقراطي الفلسرطيني تتضرح مرن خرالل زيرادة نسربة مشراركت     

بالشرائح االجتماعية الفلسطينية االخرى والتي تعتبر مقدمة لنجا  العملية الديمقراطية كنظام حاكم في المسرتقبل  ةً المختلفة مقارن

القريب، فهذا يدل أيضاً على وعي شريحة الطلبة الفلسطينيين بالجانب السياسي للسلطة الحاكمرة ضرمن نطرا  عملهرا فري حكمهرا 

الفسراد الموجرود  بعرب مرن أنرواع ستعداد عند الطلبة على التغيير في المواضيع المهمة واإلصالحية مثل محاربةالذاتي فقط واال

 القائمين عليها.   بعب من في هذه السلطة و
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 المعنى الثقامي: - 9

يمقراطي ودعمره مرن يعني المعنى الثقافي في داخل المجتمع وعي الجماهير وخاصرةً تلرك الشرريحة وتقربلهم لرذلك النظرام الرد     

أجررل التطبيررق السررليم لرره مررن خررالل وجررود ثقافررة سياسررية صررحيحة ومتخطيررة للثقافررة السررلطوية المعروفررة فرري بعررب المجتمعررات 

 وبخاصةً في المجتمعات العربية.

 المعنى اال تصادي:  – 5

خابات المختلفرة مقدمرة للسرير فري تحسرين يعني ذلك وهو المعنى االقتصادي بالزيادة المطلقة لمشاركة الطلبة في عمليات االنت    

  مستوى المعيشة والحراك االجتماعي كمقدمة للتنمية والتحول الديمقراطي في داخل أي مجتمع. 

     

 المقاومة الفلسطينية والنمو الديمقراطي مي داخل األراضي الفلسطينية:  - 1

 -م  2181ولى ما بين سرنة اال جلى ذلك من خالل سنوات االنتفاضةإن شمولية قاعدة حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية ت        

م على الرغم من  1001 -م  1000في الفترة الواقعة ما بين االعوام  نتفاضة األقصى"إالثانية من نوعها " واالنتفاضة م  2112

لرى إيجراد نوعراً مرن تنميرة التحرول فقرد عملرت تلرك الظرروف عع المخططات المعادية للوحدة الوطنية الفلسطينية واستهدافها، يجم

ن دل على شىء فإنما يدل على الوعي الوطني الفلسطيني لقدرته علرى تطبيرق أي نظرام يريرد إفهذا  الديمقراطي في هذا المجتمع،

أنه قادر على أن م على 2112عام المن دون أن يحتكم لمنة أو تدخل معين من أي طرف خارجي، فالمجتمع الفلسطيني أثبت منذ 

ن لرم تكرن إن كانت ال تكفي الن السياسة يحكمها االقتصاد فري كثيرر مرن األحيران إن الناحية السياسية وحكم نفسه بنفسه خاصةً مي

ولكن يبقى االقتصاد في تطوره االولي للمجتمرع الفلسرطيني منقوصراً بشركل واضرح ففري طرور الوجرود خاصرةً بعرد  ،في كل وقت

م ولفترات طويلة بعده تكراد 2128القتصاد االسرائيلي الذي تحكم فيه منذ االحتالل له عام قدرته على االستقالل واالنسالل عن ا

تمتد جذور ذلك التحكم حتى يومنا هذا، وما يثبت وينطبق عليها ويشابهها مثلما ظهر عن حالة المدن اللبنانية بعد الحررب االهليرة 

ثقافرة جمرع ال ثقافرة تشرتت وهري ثقافرة مردن اللبنانيرة هري بوجره عرام حيرث تبرين أن ثقافرة هرذه الم وما بعردها،  2111في عام  فيها

 (121، ص الوقائع الكاملة للندوة اللبنانية ... ، مرجع سابق) .توحيد واستقاللية واضحة في لبنان والبالد العربية األخرى

خرالل المقاومرة كانرت  مرنلرى اختالفهرا جميع االحزاب السياسية الوطنية الفلسرطينية ععمل ن إكما يرى الباحث هنا أيضاً ف       

علرى رو  المقاومرة وعردم رغبرة أي طررف منهرا للسريطرة علرى  نمرا يردلإكل منها فهرذا إن دل علرى شرىء ف دمحافظة على وجو

يجمعهررا الهرردف الرروطني الواحررد وهررو مقاومررة االحررتالل  النررهفالكررل متقبررل لوجررود فصررائل منفصررلة عررن بعضررها الرربعب  ،األخررر

 فريذا كران ذلرك القبرول حترى إحياناً فإن اإلختالف في الرأي يكون عرامالً مسراعداً للقروة الجمعيرة فري أي مجتمرع، فراالسرائيلي وأ

النواحي العسكرية فمن السرهل أن يرتم وجرود ذلرك التقبرل فري النرواحي السياسرية وبالفعرل مرا يثبرت ذلرك بعرد قيرام منظمرة التحريرر 

ر واحد وبعد تشكيل السلطة الوطنيرة الفلسرطينية ووجرود العديرد مرن المرشرحين مرن الفلسطينية ووجود االحزاب السياسية في إطا

ضمنها لالنتخابرات الرئاسرية واالنتخابرات البرلمانيرة متمثلرة بانتخابرات المجلر  التشرريعي الفلسرطيني الرذي ترم تشركيله بعرد العرام 

ا شرروطاً واضرحةً فري جوهرهرا لقيامهرا بغرب النظرر الديمقراطية لهكما أن وذلك بعد إجراء إنتخابات حره ونزيهه له.  م 2119

عن المكان والزمان فهي تتفق في النواحي السياسية ولكن في النواحي االقتصادية تخضع لفترات تطبيقها طبقاً للنمو االقتصرادي 

 فتطول أو تقصر تبعاً لذلك. 
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مكرن تجاهلهرا بأنهرا بلرد عربري وقرد يقرول الربعب أن ن المجتمع الفلسطيني مر بفترات عصيبة قد أفادت هرذا المجتمرع وال يإ      

ة إقامرة االحرزاب السياسرية ولكرن وضررع يرلرم تكرن عرن طريررق وجرود السرما  بحر "حمراس المقاومرة االسرالمية ــرـ حركرة"والدة 

فري ة إنطالقة حركة حماس يتمثل فيما هو اصعب من ذلك فلم يوجد إحتالل أعتى من االحرتالل االسررائيلي وانطلقرت هرذه الحركر

وحترى للررد علرى مثرل هرذا الررأي فهنراك  أجمرع، ةفري مواجهرة أعترى قروة عسركرية موجرودة فري المنطقرة العربيرو داخل فلسرطين

منظمرة أحزاب سياسية تشكلت ونمت في إطار المرجعية الفلسطينية الوحيدة سابقاً قبرل تشركيل السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية وهري 

حزاب السياسية وما زالت فري ضرمن هرذا االطرار. اذاً فيوجرد حريرة فري المجتمرع الفلسرطيني وعملت تلك اال التحرير الفلسطينية،

وهرويتهم الوطنيرة والرذي تبرين فري دراسرة سرابقة أنهرم منسرلخين عرن ثقرافتهم  وخاصةً بين من هم واعين وبرين الشرريحة المتعلمرة

علررى  الترري تتنرراول الدراسررة الحاليررة جانبرراً مهمرراً وخاصررةً فرري داخررل الجامعررات الفلسررطينية ( 1000 محمررود ميعرراري،) والقوميرره،

ومواقفهم وإتجاهاتهم تاريخيراً حرول هرذا الموضروع الهرام فري المجتمرع الفلسرطيني وفري هرذة المرحلرة بآرائهم دراستهم واالهتمام 

ر عرن منظمرة التحريرر الميثرا  الروطني الفلسرطيني الصراددن إكما أنه ال بد من الذكر هنا برالفاصلة في حياة المجتمع الفلسطيني. 

الفلسرطينية عنرد تأسيسرها فري  رالوحدة ويتفق مع الوحدة الداعية اليها منظمة التحرير على م جاء ليؤكد 2198الفلسطينية في العام 

ن : والتري تعتبرر أ 21والمادة  العربيه،الشعب الفلسطيني بالوحدة  تعلن إيمان: والتي 21مواد هذا الميثا  وهما المادة مادتين من 

 ( 21، ص محمد مجذوب، مرجع سابق) الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكامالن

دارة الشرؤون إالمتمثلرة بر ةإن تطبيق الديمقراطية على السريادة االسرتقاللية المنقوصرة بحكرم وضرع السرلطة الوطنيرة الفلسرطيني     

الروطني  هبشكل فعلي أم جاءت للحفاظ علرى التوحيرد والتوجير فهل جاءت لتطبيق الديمقراطية، الذاتية للمواطنين الفلسطينيين فقط

حررة وشراملة أم غيرر  ة، فهرل سرتكون ديمقراطيرمقراطيرهضرورة وحدة المجتمع والذي يعتبرر مرن االسر  االوليرة للديوالقومي و

 ن مؤسسرات المجتمرع المردنيإسطينية الحاكمة ذاتياً وبرال شرك فركما أن االشارة هنا الى فترة وجود السلطة الوطنية الفل ذلك... ع !

فهرذا يعمرل علرى التسرريع فري التحرول الرديمقراطي بالصرورة الشراملة للمعنرى ويمكرن ، م 2112عرام القد قويرت بعرد  ،في فلسطين

القررن العشررين والتري كانرت تتسرم بغيراب المسراحة العامرة للفكرر  يمقارنة ذلك بحالة اليمن قبل التسعينيات من القررن الماضري أ

 .التري أعقبرت الحررب األهليرة هنراكالشرمالي والجنروبي طي ولكنها برزت بشكل واضح في مرحلة الوحدة برين القطررين الديمقرا

 .(119، ص مرجع سابقأمة العليم السوسوة، )

الفلسرطيني فيمرا تنصره علرى  إن التقارير الخاصة بالسلطة القضائية وفي المحاكم المختلفة الصرادرة عرن المجلر  التشرريعي      

م وان كانت هذه السلطة منقوصة السريادة إال  2112قبل عام  موجودة لم تكن ق نوعاً ما من الديمقراطية والتيما يتعلق بتحقي كل

م فري داخرل فلسرطين، فقرد ترم وضرع  2112. فباإلضافة إلى توسرع مؤسسرات المجتمرع المردني بعرد عرام أنها تظل أفضل من العدم

وعلرى الررغم مرن وجرود بعرب التجراوزات  ) * (، الفلسطينية المتمثلة بالمجل  التشريعي أس  للقضاء من قبل السلطة التشريعية

المنافيررة للديمقراطيررة والترري أعتبرررت بعضررها بأنهررا أخطرراء فرديررة وال تررنم عررن السررلطات الخاصررة بحكررم النظررام السياسرري للسررلطة 

ـرـ بنرابل  ـرـ  جامعرة النجرا  الوطنيرة"باقتحرام  متمثلرة الوطنية الفلسطينية. كما أنه ال برد مرن الرذكر لربعب مرن تلرك التجراوزات ال

 م، 2119واعتقال العديد من الطلبة فيها في عام  شمال فلسطين"

                                                 
كم والقضايا المختلفة أيضاً في مجموعة أجزاء من الكتيبات التي تضم هذه تم وضع العديد من قوانين القضاء لمختلف المحا ) * (

سلطة الوطنية الفلسطينية للقانون الفلسطيني الموضوع بعد تشكيل ال تلف المحاكم ليتم العمل بها وفقاً القوانين وموزعة على مخ

، بعب شورات المجل  التشريعي الفلسطينينم: م )المصدر 2111يعي الفلسطيني في العام بعد تشكيل المجل  التشر وتحديداً 

 . (12ص  م،1002، ء االول، الطبعة االولىالجز ين المتعلقة بالمحاكم الفلسطينيه، رام هللا:القوان
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باإلضرافة الرى اعتقرال بإصرابات خفيفرة أثنراء ذلرك االقتحرام لهرذه الجامعرة،  ةباإلضافة إلى إصابة حوالي عشرة من طلبرة الجامعر 

م ألسباب سياسية، حيث تم فيما بعد إطال  سرراحهم جميعراً  بقررار خطري  1000في العام  العدد الكبير من طلبة جامعة ببر زيت

م، وفي فتررة قصريرة لرم تتجراوز الشرهر علرى 1000من رئي  السلطة الوطنية الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات في نف  ذلك العام 

لنظام السياسي الفلسرطيني الحراكم لشرؤون المرواطنين وأيضاً مثلما حصل من تجاوزات بإعتقال العديد من المعارضين لاعتقالهم، 

الفلسطينية الذاتية وما حصل آنذاك من تجاوز أيضاً لتلرك الفئرة مرن األسررى السياسريين الفلسرطينيين فري سرجون السرلطة الوطنيرة 

 م وما تبعها.   2119الفلسطينية في عام  

ويمكن االشرارة ت، تكون بنف  الدرجة في جميع االماكن واالوقا ن الديمقراطية وحسب ما جاء به جان جاك روسو بأنها الإ     

محمرد ) التحول والنجا  في البعب اآلخر للعديد من االسباب منها:الى ان هنالك عملية االخفا  في بعب االس  الخاصة بذلك 

 .(19  - 11، ص ص السيد سليم والسيد صدقي عابدين، مرجع سابق

 وأمريكيا.  ر بالمقارنة مع الدول الديمقراطية الحديثة مثل دول أوروباقلة الوعي الديمقراطي الظاه - 2

وجود االس  الرئيسية لتطبيق الديمقراطية ومن أهمها المجراالت االقتصرادية واالجتماعيرة والتري لرم تعمرل السرلطة الوطنيرة  - 2

مرن طبقترين طبقرة مجتمرع الفلسرطيني يتكرون ربما يعود ذلك بسبب بعب حاالت الفساد التي جعلت من ال، الفلسطينية على إثرائها

، علررى حررد تعبيررر الفكررر السياسرري والترري برردورها تعمررل علررى انهيررار الديمقراطيررة حتررى فرري حالررة وجودهررا ،غنيررة واخرررى فقيررره

ول الررديمقراطي الليبرالرري الغربرري القررائم بوجررود الديمقراطيررة علررى إيجرراد الطبقررة الوسررطى الكبيرررة وتفعيلهررا لررذلك النظررام أي التحرر

فكيرف اذا كانرت األسر  الرئيسرية الالزمرة فري طريرق التحرول الرديمقراطي وتطبيقره ألول مررة فري المجتمرع الديمقراطي الفعلي، 

الفلسطيني على يد سلطة سياسية منتخبة شررعياً مرن قبرل الشرعب وربمرا يعرود ذلرك الرى ضرعف فري المخرزون الثقرافي والسياسري 

وصرف النخبرة الحاكمرة الفلسرطينية برالوعي  ةجرود لرذلك التوجره الرديمقراطي مرع ضررورالفلسطيني مرع األخرذ بعرين االعتبرار الو

الثقافي النرامي وإن لرم يكرن هنالرك اسرتقالالً كرامالً لهرذا الروعي الحقيقري فري التطبيرق الرالزم فري المجتمرع الفلسرطيني، وكرون هرذا 

مرع االخرذ بعرين االعتبرار ان  ل خاصرة الروعي الشرعبيالتوجه الول مرة فري المجتمرع الفلسرطيني وال يملرك الخبررة الكافيرة للتحرو

 2192 التوجة لذلك كان موجوداً في عملية التنمية السياسية الالزمة للتحرر الوطني منذ قيام منظمة التحرير الفلسطينيه في العام

مرن الوقروف وقفرة جديررة ومرا تبعهرا مرن تحروالت، لرذلك فرال برد م  2112 م ومرن ثرم تشركيل السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية فري العرام

وضرورة العمل على اعادة النظرر فري رؤيرة الشررعية ومردى وجودهرا وأثرهرا علرى النخبرة السياسرية الموجرودة مرع مردى التقبرل 

الموجود لها من قبل النخبة السياسرية الحاكمرة والمجتمرع بمختلرف شررائحه وطبقاتره علرى مرر التحروالت الصرعبة والمختلفرة التري 

 ه. شهدتها هذة المنطق

لقد ظهر بأنه قرد يرذهب الربعب الرى القرول ان عردم وجرود صرراعات داخرل السرلطة نفسرها فهرذا مؤشرر واضرح علرى وجرود       

على سياسرة الحرزب وحتى الوقت الحاضر م  2112ع فالسلطة الفلسطينية قائمة منذ تأسيسها منذ العام ... الديمقراطية ولكن كيف

بين االحزاب السياسية مع األخذ بعين االعتبار ضرورة الوعي الثقافي وتفضيل المصرلحة السياسي الواحد ال عن طريق التناف  

 ، ص محمد السيد سليم والسيد صدقي عابدين، مرجع سرابق) .الوطنية العامة على المصلحة الذاتية الخاصه في مختلف المجاالت

22) 

اس مرؤهلين كونره لرم يوجرد انُر ها ديمقراطيرة مرن غيرر ديمقرراطييننإد العربية مثلما أعتبرها البعب بن الديمقراطية في البالإ     

 دول اوروبا وامريكيا،  مقارنةً معبها بالشكل الموجودة فيه 
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بشكل ظراهري فقرط ولري   كما ان االعتراف بالتعددية العرقية او الدينية او الثقافية الذي هو شائع في البالد العربية منذ استقاللها

 ععات هو امر سهل ام يتصف بالصعوبهأي في القرن الماضي، فهل تطبيق الديمقراطية في هذة المجتم في القرن العشرينفعلي 

ن المجتمع الفلسطيني مر في ظروف صعبة وفترات تاريخية متعاقبة ومتتالية جد خطيره عليه منذ منتصف القررن ألقد ظهر      

على اساس  ةقامة دولته المستقلإي تقف عقبة امام استقالل كيانه والتوما زال يعاني من هذة االشكال  العشرين أي القرن الماضي

ديمقراطي سليم ولي  على اساس ادعاء الديمقراطية فقط، لرذلك فرال برد مرن تهيئرة الظرروف االجتماعيرة واالقتصرادية والسياسرية 

ة جرران جرراك روسررو بررأن ممارسررة الممهرردة إلقامررة هررذه العمليررة الصررعبة وتطبيقهررا بصررورة واضررحه وتتفررق هررذة الدراسررة مررع مقولرر

 (201، ص م 2111، جون وآخررون ..... -ووتر بوري ) .الديمقراطية في الدول الصغيرة اسهل عند تطبيقها من الدول الكبرى

كما ظهر أنه على الرغم من الظرروف العربيرة الفلسرطينية الصرعبة اال ان ذلرك سراهم فري تنميرة التوجره نحرو الديمقراطيرة والرذي 

وال برد مرن الرذكر هنرا أن لرم يكتمرل بعرد بالشركل الكامرل،  نإوم 2112م اده بشكل ملموس في السنوات األخيرة بعرد عرتبلور وجو

التوقف في تطبيق النظام الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني كنظام سياسي حراكم يعرود الرى مرحلرة الفرراغ السياسري خاصرةً فري 

به من قبل نشره في داخل منظمة التحريرر الفلسرطينيه منرذ تشركيلها فري العرام  داخل المجتمع الفلسطيني حتى ولو كان هناك وعي

 م وما تبعة من تطورات مختلفه. 2192

إن التباعد بين القول والفعل في الواقع العربي والفلسطيني وعلى مختلف االقطار واالفراد والمؤسسرات والجوانرب الحياتيرة       

كان نتيجة حالة من اإلرباك في الواقع العربي بين ما يجب فعله سابقاً وحالياً مما أدى ذلك  فذلك ،المختلفة هو الظاهر بشكل كبير

الى حالة من المرارة واليأس واالحساس بالضياع واالرتباك والحيرة، مما حذا بكل طرف إلى إلقراء المسرؤولية علرى الطررف أو 

معاكسره أي  االعمال في مجتمع ديمقراطي فسوف ترأتي بنتيجرةً  فلذلك تكون النتيجة سلبية وحتى لو كانت تلكاألخرى. األطراف 

سلبية على األداء المجتمعي والفردي وما تؤدي به هذة الحالة من نقوص على الواقع الموجود وتعمل على تأخره بردل مرن تقدمره 

وصرفه مرن قبرل الربعب  ونموه على مختلف المجاالت والحاالت واالصعدة ، وهذا ما يؤكرد مرا ترم هوعلى تراجعه بدل من تطور

نما جاءت كمحصلة للعديد من األسباب، بحيث انها خلقرت حالرة معقردة ومربكرة إعلى أن تلك الظاهرة لم تأتي فجأة أو من فراغ و

مع صعوبة التمييز برين االساسري والفرعري ونقطرة البدايرة لمرا يجرب أن يرتم فعلره ومرن أيرن نبردأ  ةفي آن واحد بين السبب والنتيج

 .(11 ، صمرجع سابقعبد الرحمن منيف، ) ع ! بذلك الفعل

 

 النتائج المستخلصة من البحث: 

 تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

أهم و التي مر بها المجتمع الفلسطيني التجربة التاريخية المتمثلة "بالمراحل المختلفة"ر الصورة لكل من: ظهوتبين  – 2

 في داخل هذا المجتمع. وأثرها على التحول الديمقراطي التي مر بها المجتمع الفلسطيني تنوعةالمراحل المهمة والم

حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وتأثير ذلك على  تم اإلستدالل على – 1

 في داخل هذا المجتمع. التحول الديمقراطي

عالقة التحول الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية و التنمية الديمقراطية الفلسطينيةيد صورة تحدعلى معرفة وعمل  – 1

 في داخل هذا المجتمع. الفلسطينية
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المقاومة وبخاصة تحديد دور  التحول الديمقراطيعملية دعم معرفة دور الفئات االجتماعية في إلى توصل تم ال – 2

 .الفلسطينيةالعربية ألراضي الفلسطينية والنمو الديمقراطي في داخل ا

 

 توصيات الباحث:

بعد االنتهاء من توضيح نتائج هذا البحث المستخلصة منه يرى الباحث أنه من الضروري اإلشارة الى عدد من          

 التوصيات المهمة، وقد تمثلت هذه التوصيات في نهاية هذا البحث بكل مما يلي: 

التجربة إظهار الصورة لكل من: من أجل بدورهم بشكل فردي ومؤسساتي قيام وعمل المتخصصين بهذا المجال  – 2

المراحل المهمة والمختلفة التي مر بها أهم و التي مر بها المجتمع الفلسطيني التاريخية المتمثلة "بالمراحل المختلفة"

 في داخل هذا المجتمع. وأثرها على التحول الديمقراطي المجتمع الفلسطيني

حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية توضيح لندوات باستمرار عقد مؤتمرات و – 1

 في داخل هذا المجتمع. والتعليمية وتأثير ذلك على التحول الديمقراطي

ة التحول عالقو التنمية الديمقراطية الفلسطينيةتحديد صورة لنشر ثقافة الديمقراطية من خالل وسائل االعالم المتعددة  – 1

 في داخل هذا المجتمع. الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية

وبخاصة تحديد دور  التحول الديمقراطيعملية دعم معرفة دور الفئات االجتماعية في لإجراء دراسات حديثة ومتنوعة  – 2

 .الفلسطينية العربية المقاومة الفلسطينية والنمو الديمقراطي في داخل األراضي

 

 ترحات الباحث: مق

 تتمثل المقترحات التي يراها الباحث في هذا البحث بكل مما يلي: 

التجربة التاريخية المتمثلة إظهار الصورة لكل من: من اجل مواصلة التنامي في السلوك الديمقراطي بمختلف المناطق  – 2

 لمختلفة التي مر بها المجتمع الفلسطينيالمراحل المهمة واأهم و التي مر بها المجتمع الفلسطيني "بالمراحل المختلفة"

 في داخل هذا المجتمع. وأثرها على التحول الديمقراطي

حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وتأثير ذلك على توضيح االستمرار في  – 1

 في داخل هذا المجتمع. التحول الديمقراطي

عالقة التحول و التنمية الديمقراطية الفلسطينيةتحديد صورة من أجل  الديمقراطية بمختلف المجاالت ضرورة الممارسة – 1

 في داخل هذا المجتمع. الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية

مة المقاووبخاصة تحديد دور  التحول الديمقراطيعملية دعم معرفة دور الفئات االجتماعية في ضرورة العمل على  – 2

 .الفلسطينية العربية الفلسطينية والنمو الديمقراطي في داخل األراضي

  

 خالصة البحث:

إظهار الصورة لكل من:  هذا البحث قد إستطاع تغطية كل من المواضيع التالية: في نهاية هذا البحث يرى الباحث أن         

هذا فة التي مر بها المراحل المهمة والمختلأهم و لمجتمع الفلسطينيالتي مر بها ا التجربة التاريخية المتمثلة "بالمراحل المختلفة"

 ،وأثرها على التحول الديمقراطي المجتمع
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حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وتأثير ذلك على التحول توضيح وعمل على  

، عالقة التحول الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينيةو مقراطية الفلسطينيةالتنمية الديتحديد صورة ، وقام بالديمقراطي

المقاومة الفلسطينية والنمو وبخاصة تحديد دور  التحول الديمقراطيعملية دعم معرفة دور الفئات االجتماعية في وإستطاع 

 .الفلسطينية العربية الديمقراطي في داخل األراضي

 

 "المراجع"

االجتماعية في الدولة المعاصرة "الجمعيات، النقابات، الضمان المؤسسات السياسية و (2118) ،مشوربإبراهيم  – 2

  ، لبنان. بيروت المنهل اللبناني للطباعة والنشر، دار، الطبعة األولىاالجتماعي، األحزاب، اإلعالم"، 

دار ، األولى الطبعةديمقراطي من اجل التغيير،  حوار (2181) العالمية، – العربية -اللبنانية  الوقائع الكاملة للندوة – 1

 ، لبنان. بيروتالفارابي، 

ليات العفيف، العدد مجلة حو ت العامة وحقو  االنسان في اليمن"الحريا)حقو  االنسان( " (1002) أمة العليم السوسوة، – 1

 ، اليمن. مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء ،الرابع

القضية الفلسطينية في أربعين عاماً بين ضراوة الواقع ... وطموحات المستقبل  (2181) ،أحمد سعيد نوفل وآخرون .... – 2

ز دراسات الوحدة مرك، الطبعة األولىنظمتها جمعية الخريجين في الكويت، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي  –

 ، لبنان. بيروتالعربية، 

، الطبعة االولىحقو  االنسان في الوطن العربي،  – رن جديدحوارات لق (1001) ،احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين – 1

 ، لبنان.وبيروت ، سوريا،دمشقدار الفكر ودار الفكر المعاصر، 

  ، لبنان.بيروت الدار اإلسالمية، د. ط،طبيعة األحزاب السياسية العربية،  (2111) ،أحمد حسين يعقوب – 9

مركز دراسات الوحدة ، الطبعة األولى دراسات نقدية، –ديمقراطي لخيار الحول ا (2112) ،برهان غليون وآخرون .... – 1

 ، لبنان. العربية، بيروت

و  اإلنسان في الوطن حق – (2111) تقرير المنظمة العربية لحقو  اإلنسان عن حالة حقو  اإلنسان في الوطن العربي – 8

 ، مصر. القاهرة المنظمة العربية لحقو  اإلنسان،، د. طالعربي، 

، الطبعة األولىعالقات التفاعل والصراع،  – الدولة والقوى االجتماعية في الوطن العربي (1002) ،فؤاد عبد هللاثناء  – 1

 ، لبنان. العربية، بيروتمركز دراسات الوحدة 

، وتبير، مركز دراسات الوحدة العربيةد. ط، ، ير الديمقراطي في الوطن العربييآليات التغ (2111) ،هللا ثناء فؤاد عبد – 20

 لبنان. 

، الطبعة األولىلقانون الدولي والممارسة العملية، ا –، االنتخابات الحرة والنزيهة جيل – (1000، )س. جودوين .جاي – 22

 ، مصر. القاهرةم. م،  .لدولية لإلستثمارات الثقافية شالدار ا

معهد اإلنماء  ،الطبعة االولى مساهمات نظرية وتطبيقية، –السلطة المعرفة و (2181) ،حليم اليازجي وآخرون ... – 21

 ، لبنان. بيروت ،العربي
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حرية  -1حرية تكوين االحزاب  -2دراسة تأصيلية في  –األحزاب السياسية والحريات العامة  (1000) ،حسن البدراوي – 21
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 ، لبنان. بيروتت الوحدة العربية، دراسا

أعمال المؤتمر العلمي  –الديمقراطية والتربية في الوطن العربي ...  (2118) ،د عبد العزيز الشريده وآخرون ...خال – 21

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة االولى جامعة الكويت، –في كلية التربية  يةالثالث لقسم اصول الترب
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مركز دراسات الوحدة ، الطبعة األولىترجمة عطا عبد الوهاب،  ،فلسطين والفلسطينيون (1001) ،سميح فرسون – 21

 ، لبنان. بيروتالعربية، 
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بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي " نحو مشروع حضاري نهضوي عربي (1002) عزيز الدوري وآخرون ...،عبد ال – 21

 ، لبنان. بيروتمركز دراسات الوحدة العربية، ، الطبعة االولى، "نظمها مركز دراسات الوحدة العربية
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 )دراسة تحليلية فقهية مقارنة( موت الدماغ في الشريعة اإلسالمية

Brain Death in Islamic law (A Comparative Jurisprudential Analytical Study) 

 

 هللا أبوبكر أحمد النيجيري د. عبد/ إعداد

 باكستان ،إسالم آباد، كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية العالمية ،مساعد أستاذ
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 :ملخص البحث

أحدث المستجدات في مجال فإن مستجدات الحياة، وما تقدمه االكتشافات الحديثة يزداد يوماً بعد يوم في جميع المجاالت ومن 

الطب ما يتعلق بأحوال المرضى الذين يوضعون تحت أجهزة اإلنعاش في وحدات العناية المركزة، بال حس وال حراك، بعد 

موت أدمغتهم، ولقد أدى التقدم في طرق اإلنعاش وأجهزته الحديثة إلى الفصل بين عمل الدماغ وبين عمل القلب، فإذا توقف 

العمل بسبب موت الدماغ،فإنه يمكن إنعاش القلب والرئة،وإعادتهما للعمل، وقد كان توقف القلب والنفس هو القلب والرئة عن 

بناًء على ذلك، يهدف هذا البحث إلى إعطاء القارئ تصوراً شامالً عن موت الدماغ في  العالمة المتعارف عليها للموت.

المبحث الثاني: حكم موت الدماغ في الشريعة وذكر في  الدماغ،وت المبحث األول: التعريف بمفبين في  اإلسالمية،الشريعة 

التي يتعرض لها المسلم في بعض  وبعض المسائل الثالث:حكم موت الدماغ عند الفقهاء المعاصرين،المبحث ويختم باإلسالمية، 

المواقف التي تتعلق بهذا الموضوع. وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة آراء العلماء في هذه القضية، عارضا لها 

 والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه.

 .ةفقهية، مقارنة، اإلسالمي ة،شريع، الالدماغ موت،: الكلمات المفتاحية

  

Abstract: 

The developments of life, and what modern discoveries offer is increasing day by day in all 

arenas. Among the latest developments in the field of medicine is the conditions of patients who 

are placed under resuscitation devices in intensive care units, without feeling or motion, after 

their brains have died, and progress in resuscitation methods has led And his modern devices are 

to separate between the work of the brain and the work of the heart. If the heart and lung stop 

working due to brain death, the heart and lung can be revived, and return them to work, and the 

stopping of the heart and soul was the common sign of death. Based on that,  
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this research aims to give the reader a comprehensive vision of brain death in Islamic Shariah 

and some of the issues that the Muslim facing in some situations related to this topic. In this 

study, the researcher tried to study the opinions of scholars on this issue, presenting it, their 

attitudes and evidence for it, comparing them and discussing them with what God opens to him. 

The researcher tried to study the views of the past and contemporary scholars, and presented 

their opinions, compare and discuss them from  what Allah opens to him. The modern world has 

witnessed many phenomena, which are very important,to muslim to know the shariah ruling 

regarding them. At the end conclusion drawn from variant views of the scholars,and the main 

findings and recommendations have been given. 

Keywords: Death, Brain, Sharia, Islamic law, Jurisprudence, Comparison. 

 

  المقدمة:

فال مضل له،  ومن ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  من يهده هللا  إن الحمد هلل،  نحمده ونستعينه ونستهديه،

فتثور في كل زمان  يضلل فال هادي له،  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،  وبعد:

قضايا وتُستَحّدث نوازل في حياة الناس، ويحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي نعرف الحكم الشرعي من خاللها، وفي زماننا هذا 

زل والحوادث الجديدة، وكثر اجتهاد العلماء في حلها واإلجابة عليها، وهم وإن اختلفت منازعهم ومناهجهم في كثرت النوا

االجتهاد، إال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في هذه المسألة أو تلك. 

في هذه القضية، عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع المقارنة  العلماء دراسة آراءوفي هذه الدراسة حاول الباحث 

 مفهومبينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه. فقد شهد العالم الحديث كثيرا من الظواهر مما ال تخفى على كل عاقل أال وهو 

تحتاج إلى دراسٍة وتأصيٍل شرعي،   -في نفس الوقت-ياألهمية، وهلها غاية    من األمور التي في الفقه اإلسالمي الخراج

وترجيٍح لبعض المصالذح غير المعتبرة شرعاً،   في المفاهيم، النبوية المطهرة نظراً لما قد يشوب هذا األمر من اختالطٍ   والسنة

 وع إلى حكم الشرع،والذي يضبط ذلك كله هو الرج وكثرة االجتهادات المتضاربة بين الموسعين والمضيقين في هذا األمر.

)والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  فالمسلم مأموٌر بطاعة ربه سبحانه وتعالى في عباداته ومعامالته وعقيدته وأخالقه،

مرجع كل مسلم في تعرف أحكام االسالم،  ويفهم القرآن طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير تكلٍف وال تعسٍف،  ويرجع في فهم 

النبوية المطهرة إلى رجال الحديث الثقات(، ولذلك تأتي أهمية هذا البحث المتواضع،  كمحاولٍة لبيان هذه األحكام في الّسنة 

لتحديد موت الدماغ في الشريعة اإلسالمية وهللا الموفق،  وهو  –وذلك  –والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم  الشريعة،

 الهادي إلى سواء السبيل.

 اختيار البحث:أسباب  أوالً:

المفرط،  لقد شدَّ الباحث للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة، في بعض غير اإلسالمية ممن يأخذه الحماس الديني

موت الدماغ في الشريعة اإلسالمية.العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة  والغيرة  
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 :يليأما بالنسبة ألسباب اختيار الموضوع، فأهمها ما  

 الرغبة الطبيعية في فهم المسائل الفقهية. .1

 لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم العالم اإلسالمي في زمننا هذا. .0

 ما لهذا الموضوع من قيمة علمية كبيرة يمكن بيانها واالستفادة منها.. .3

  الف العصور وإصالحها لمعاش الناس وحياتهم.إظهار كمال الشريعة اإلسالمية واستيعابها ألحوال الناس على اخت .4

 أهداف البحث: ثانيًا: 

 يهدف هذا البحث إلى:

 .لموتالتعرف على ماهية ا-1

 .مفهوم الدماغالتعرف على -0

 بيان شمولية الشريعة اإلسالمية.-3

 بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين. -4

 في ضوء الشريعة اإلسالمية. موت الدماغإبراز حقيقة 5-

 بيان آراء العلماء القدامى و المعاصرين في  أحكام الخراج في الفقه اإلسالمي. -6

 معرفة بعض األحكام الشرعيىة المطالب بها اإلنسان في حياته الدنيا.7-

 ثالثاً: مشكلة البحث وأسئلته:

وكيف أثر واقع موت الدماغ في الشريعة اإلسالمية حديثًا حول لقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قديًما و-1

 اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟ األمة

 وموضوعه حضور لدي فقهاء اإلسالم قديًما وحديثًا؟ موت الدماغ في الشريعة اإلسالميةهل لمفهوم -0

  رابعاً: أهمية البحث:

 .الوضعي في الشريعة اإلسالمية والقانون الدماغ الموتتبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية  

 منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه: خامساً:

 انتهج الباحث في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي:

أسباب الخالف في  السابقين، وذكرهذه الدراسة: وذلك بدراسة أقوال الفقهاء  والمقارن فيالمنهج التحليلي  اعتمد الباحث

 العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين. أقوالهم، وذكر

 التزم الباحث ضوابط البحث المنهجي عزًوا وتخريًجا وضبطًا وتحريًرا.

 في استخراج عناوين البحث أن تكون بارزة وشاملة. الباحث حاول-1

أدلة كل قول وما ورد  لقائله، وذكرتحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها، وذكر األقوال في المسألة، مع نسبة كل قول -0

 وترجيح ما يظهر رجحانه بناًء على المرجحات الظاهرة. عنها،عليها من مناقشات واعتراضات، وذكر األجوبة 

 اسم السورة ورقم اآلية وخصصت اآليات بالقوسين المستقيمين.عزو جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر -3

تخريج الحديث من مصادره األصيلة، والحكم عليه من خالل أقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن إن لم يكن في  -4

 الصحيحين.
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 ا األصيلة..توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب، وتوثيق النصوص من مصادره -5

 مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من األدلة واألقوال في المسألة مرجًحا ما أراه راجًحا بالحجة والدليل.-6

  سابعاً:خطة البحث:

 تتألف الدراسة من مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة:

 اتبعتها فيه.أما المقدمة، فعرض الباحث فيها: ، أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة التي 

 المبحث األول: التعريف بموت الدماغ 

 المبحث الثاني: حكم موت الدماغ في الشريعة اإلسالمية. وفيه ثالثة مطالب. 

 حكم موت الدماغ من الناحية الطبية. المطلب األول:

 المطلب الثاني: حكم موت الدماغ من الناحية الشرعية. 

 الناحية القانونية.المطلب الثالث: حكم موت الدماغ من 

 .موت الدماغ عند الفقهاء المعاصرين الثالث: حكمالمبحث 

 النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة. وفيها: أهمالخاتمة 

 

 اغ دمالمبحث األول: التعريف بموت ال

الميم، والواو، والتاء: أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من »في معجم مقاييس اللغة  ءجا لغة:أوالً: تعريف الموت لغة الموت 

ثم قال: والموت: السكون، وكل ما  (،2)«الموت والموتان ضد الحياة» وفي لسان العرب: ،(1)«الشيء. منه الموت خالف الحياة

 ( 3)سكن فقد مات

 (4)«مفارقة الروح للبدن» شرعاً: تثانياً: المو

 (5)«القتل: وهو فعل ما يكون سبباً لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن» البهوتي:قال 

                                                           
تحقيق: عبد السالم محمد هارون عام النشر:  382/ 5 معجم مقاييس اللغةبن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين،  ( ا1 )

 م. الناشر: دار الفكر بيروت لبنان.9191 -هـ 9211

 -(الطبعة: الثالثة  19/ 3)  :،لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى، (2)

 ان.بيروت لبن –هـ الناشر: دار صادر  9191

 .3/19( المرجع السابق 3 ) 

 -هـ 9195الطبعة: األولى،  3/2 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، الشربيني، (4 )

بشرح قرة العين بمهمات الدين(، أبو م الناشر: دار الكتب العلمية، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين 9111

م  الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع  9119 -هـ  9198الطبعة: األولى،  933 /3بكر )المشهور بالبكري( بن محمد شطا الدمياطي 

 لبنان.بيروت  –لنشر الناشر: دار المعرفة للطباعة وا 993/ 9السراج الوهاج على متن المنهاج للعالمة محمد الزهري الغمراوي 

الناشر: دار الكتب العلمية  591/ 5 كشاف القناع عن متن اإلقناعمنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى،  البهوتى، (5 )

الطبعة:  5/ 5ي و مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبل

 م الناشر: المكتب اإلسالمي.9111 -هـ 9195الثانية، 
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الصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها وخروجها منها، فإن أُريد بموتها هذا القدر » :رحمه هللا وقال ابن القيم

هي ال تموت بهذا االعتبار بل هي باقية بعد خلقها في فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً ف

 )1(«نعيم أو في عذاب

هو خروج الروح حيث ال يبقى »ما هو التعريف الشرعي للموت؟ فأجاب:  :-رحمه هللا  –بن باز  زعبد العزيوُسئل الشيخ 

 (2)«حركة في القلب وال غيره

هذه هي حقيقة الوفاة عند الفقهاء، وتكاد كلمتهم تتوارد على هذا، ولم يتم الوقوف على » :-رحمه هللا  –بكر أبو زيد  الشيخ قال

 )3(«خالفه في كالمهم من أنه مفارقة الروح البدن، بل هو حقيقة شرعية ال يُعلم فيها خالف

 .في النصوص الشرعي ثالثاً: الموت

فمن الموت ما هو إزالة القوة النامية الحية الموجودة في اإلنسان والحيوان والنبات،  والموت في القرآن الكريم له معان متعددة:

ْيتًاومنه قول المولى تبارك و تعالى: ﴿  ﴾  َويُْحيِي األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها[ ، وقوله جل شأنه: ﴿ 11﴾ ]الفرقان:  لِنُْحيَِي ِبِه بَْلَدةً مَّ

[، 66﴾ ]مريم:َويَقُوُل اإِلْنَساُن أَإَِذا َما ِمتُّ لََسْوَف أُْخَرُج َحي ًا الحسية، ومنه قوله تعالى: ﴿  [. ويأتي بمعنى زوال القوة91]الروم: 

﴾  إِنََّك الَ تُْسِمُع اْلَمْوتَى[. ويأتي بمعنى زوال القوة العاقلة، ومنه قوله تعالى: ﴿ 32﴾ ]مريم: يَالَْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل َهَذاوقوله تعالى: ﴿ 

ُ يَتََوفَّى األَْنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي [.ويأتي بمعنى النوم نومة أبدية، وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ 89ل:]النم هللاَّ

ًى ثُمَّ  َوهَُو الَِّذي يَتَوفَّاُكْم ِباللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُْم بِالنََّهارِ [، وقوله سبحانه: ﴿ 13﴾ ]الزمر: َمنَاِمَها ثُمَّ يَْبَعثُُكْم فِيِه لِيُْقَضى أََجٌل ُمَسم 

النَّْوُم أَُخو اْلَمْوِت، َوأَْهُل اْلَجنَِّة »[، ومنه جاء قوله عليه الصالة والسالم: 69﴾ ]األنعام: إِلَْيِه َمْرِجعُُكْم ثُمَّ يُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

 (4)«اَل يَنَاُمونَ 

[ والموت 933﴾]األنعام: أََوَمْن َكاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجَعْلنَا لَهُ نُوًرا يَْمِشي بِهِ ﴿ الموت الفكري، ومنه قوله تعالى: الكفر أوو بمعنى 

َولَقَْد ُكْنتُْم  [، وقوله جل شأنه: ﴿985﴾ ]آل عمران: ُكلُّ نَْفٍس َذآئِقَةُ اْلَمْوتِ ﴿ مفر منه وال هروب، لقوله تعالى: هو اليقين الذي ال

[. وموت هو كل مصيبة كبرى، أو أمر جليل 912﴾ ]آل عمران: تََمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن قَْبِل أَْن تَْلقَْوهُ فَقَْد َرأَْيتُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنظُُرونَ 

َويَأِْتيِه اْلَمْوُت ِمْن [، وقوله تبارك وتعالى:﴿ 996﴾ ]المائدة: فَأََصابَْتُكْم ُمِصيبَةُ اْلَمْوتِ ﴿ م الحياة الدنيا، لقوله جل وعال:ينغص نع

 [99﴾ ]إبراهيم: ُكلِّ َمَكاٍن َوَما هَُو بَِميِّتٍ 

 

                                                           
الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب ( ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،  1) 

 -هـ  9199الطبعة: الرابعة،  القيامة الصغرى العتيبي، عمر بن سليمان بن عبد هللا األشقر، وبيروت،  –الناشر: دار الكتب العلمية  21/ والسنة

ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن عالء الدين  ،و999/ 9م الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، مكتبة الفالح، الكويت  9119

تحقيق: جماعة من العلماء، تخريج: ناصر الدين األلباني الطبعة:  215/ 9( شرح العقيدة الطحاوية، علّي بن محمد ، األذرعي الصالحي الدمشقي

 (م الناشر: دار السالم للطباعة والنشر التوزيع والترجمة )عن مطبوعة المكتب اإلسالمي3995 -هـ 9136الطبعة المصرية األولى، 

، 11م، )ص 3995 -هـ 9136الطبعة  وى الشرعية على المشكل في المسائل الطبية،،  الفتا( ينظر: ابن باز، فضيلة الشيخ عبدالعزيز 2)

 .31السؤال رق 

 م، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض المملكة العربية السعودية.9186 -هـ 9199الطبعة األولى،  .9/333فقه النوازل، (3)

تحيقق: طارق بن عوض هللا بن محمد ، عبد  ،المعجم األوسطالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم ، (4) 

 . 191 رقم الحديث 383/ 9القاهرة  –المحسن بن إبراهيم الحسيني الناشر: دار الحرمين 
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 .أمارات الموت عند الفقهاء رابعاً:

تدل على مفارقة الروح للبدن، وهي شخوص البصر؛ ففي حديث أم سلمة رضي هللا  إلى عالمة التى (وقد أرشد رسول هللا )

ِ )» عنها أنها قالت  ،:  وَح إَِذا قُبَِض تَبَِعهُ اْلبََصرُ » فَأَْغَمَضهُ ثُمَّ قَاَل  (1)َعلَى أَبِى َسلََمةَ َوقَْد َشقَّ بََصُرهُ (َدَخَل َرُسوُل هللاَّ إِنَّ الرُّ
(2) 

نُوَن َعلَى َما تَقُولُوَن » ِمْن أَْهلِِه فَقَاَل  فََضجَّ نَاسٌ «.  اللَّهُمَّ اْغفِْر ألَبِى » ثُمَّ قَاَل «. الَ تَْدُعوا َعلَى أَْنفُِسُكْم إاِلَّ بَِخْيٍر فَإِنَّ اْلَمالَئَِكةَ يَُؤمِّ

ْر لَهُ ِفيِه. َسلََمةَ َواْرفَْع َدَرَجتَهُ فِى اْلَمْهِديِّيَن َواْخلُْفهُ فِى َعقِِبِه فِى الْ  َغابِِريَن َواْغفِْر لَنَا َولَهُ يَا َربَّ اْلَعالَِميَن َواْفَسْح لَهُ فِى قَْبِرِه. َونَوِّ

إَِذا َحَضْرتُْم َمْوتَاُكْم ، فَأَْغِمُضوا  »قال: (أن النبي ) رضي هللا عنهوأيضا ما رواه أبو داود من حديث شّداد بن أوس  (3)«

ُن َعلَى َما قَاَل أَْهُل اْلبَْيِت اْلبََصَر ؛ فَإِنَّ  وَح ، َوقُولُوا َخْيًرا ؛ فَإِنَّ اْلَمالَئَِكةَ تَُؤمِّ ففي هذين الحديثين داللة قاطعة  (4) «اْلبََصَر يَْتبَُع الرُّ

 ارتين فقط بلوليس فقط هذين أم .على أن شخوص البصر يحدث عند خروج الروح ؛ وذلك أن النفس إذا خرجت تبعها البصر

 وذلك من خالل التجربة واستقراء الحوادث،  كتبهم،رحمهم هللا أمارات أخرى في وقد ذكر أهل العلم 

                                                           
  يرتد إليه، وبفتح الشين وضم الراء فاعل شق أي : بقي بصره مفتوحا. : بفتح الشين وفتح الراء: إذا نظر إلى شيء ال ( شق بصره1 )

، محمد شمس الحق العظيم، عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية  6/333شرح النووى على صحيح مسلم 

 . 8/368هـ، 9195

لروح في البدن فإذا فارقه تعطل اإلبصار كما بتعطل اإلحساس، ثم قال: والذى ( قال السيوطي : وهذا يدل على أن البصر يبصر ما دامت ا 2 )

 ظهر لي بعد النظر ثالثين سنة أحد أمرين. 

أن ذلك بعد خروج الروح من أكثر البدن وهي بعد باقية في الرأس والعينين، وقد ورد أن الروح على مثال البدن وقدر أعضائه فإذا  أحدهما:

 خرج بقيتها من الرأس فتكون سكن النظر فيكون قوله إذا قبض معناه: إذا شرع في قبضه ولم ينته قبضه. 

ح لها تصال بالبدن وإن كانت خارجة فيرى ويسمع ويعلم ويرد السالم يكون هذا الحديث من أن يحمل على ما ذكره كثير من أن الرو الثاني:

ط دار عثمان بن عفان، السعودية  3/99 الديباج على صحيح مسلم،أقوى األدلة على ذلك. السيوطى، عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل، 

 م.9116 -هـ 9196

َعاِء لَهُ إَِذا ُحِضَر، ( أخرجه مسلم في صحيحه في ِكتَاُب الْ  3) ، المسند الصحيح 3961حديث رقم   28/ 2َجنَائِِز،  بَاٌب فِي إِْغَماِض اْلَميِِّت َوالدُّ

لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا 

بيروت ] ش )وقد شق بصره( بفتح الشين ورفع بصره هكذا ضبطناه وهو المشهور وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو  -ربي إحياء التراث الع

صحيح أيضا والشين مفتوحة بال خالف قال القاضيي قال صاحب األفعال يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره ومعناه شخص كما في 

ح والجوهري حكاية عن ابن السكيت يقال شق بصر الميت وال تقل شق الميت بصره هو الذي الرواية األخرى وقال ابن السكيت في اإلصال

 حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء ال يرتد إليه طرفه )إن الروح إذا قبض تبعه البصر( معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا

يث دليل للتذكير وفيه دليل أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن وتذهب الحياة من أين يذهب وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث وهذا الحد

أي لم  الجسد بذهابها )واخلفه في عقبه في الغابرين( أي كن خليفة له في ذريته والعقب مؤخر الرجل واستعير للولد وولد الولد وقولهم العقب له

 لى إال امرأته كانت من الغابرين[يبق له ولد ذكر والغابرين أي الباقين كقوله تعا

قال محققه: صحيح ) 9155 (حديث رقم   111/ 3( أخرجه أبو دواد في سننه في صحيحه في أَْبَواُب الَْجنَائِِز بَاُب َما َجاَء فِي تَْقبِيِل اْلَميِّتِ  4) 

(، 99926ي: هو محمَّد بن مسلم. وأخرجه أحمد )لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف قزعة بن سويد. حميد األعرج: هو ابن قيس المكي، والزهر

(، وابن 9952(، وفي "الدعاء" )5193( و )9991(، وفي "األوسط" )9968، والطبراني في "الكبير" )396/ 3وابن حبان في "المجروحين" 

 من طرق عن قزعة، بهذا اإلسناد. ويشهد له ما قبله. 253/ 9، والحاكم 689/ 3عدي في "الكامل" 

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        303 

 ISSN: 2706-6495 

 
لمثال؛ يقول بالظاهرة من الظواهر التي تُدرك بالحس والمشاهدة، فعلى سبيل اقبيل القطعية واليقين، إنما فقط ولكنها ليست من 

ه  “: ابن قدامة رحمه هللا  )1( )أ.ه("إلى القبلة، وأُغمضت عيناهوإذا تُيقن الموت ُوجِّ

ا يُْلَحْد، فََجلََس َرُسوُل  ف(َعِن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: َخَرْجنَا َمَع النَِّبيِّ )و ي َجنَاَزِة َرُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر فَاْنتَهَْينَا إِلَى اْلقَْبِر َولَمَّ ِِ

( ِ ِ )َوَجلَْسنَا َحْولَهُ َكأَنَّ َعلَى (هللاَّ ِ ِمْن »فَقَاَل: (ُرُؤوِسنَا الطَّْيَر، َوفِي يَِدِه ُعوٌد يَْنُكُت بِِه اأْلَْرَض، فََرفََع َرُسوُل هللاَّ اْستَِعيُذوا بِاهللَّ

ْنيَا وَ « . َعَذاِب اْلقَْبرِ  تَْيِن أَْو ثاََلثًا، ثُمَّ قَاَل: " إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا َكاَن فِي اْنقِطَاٍع ِمَن الدُّ َماِء َمرَّ إِْقبَاٍل ِمَن اآْلِخَرِة نََزَل إِلَْيِه َماَلئَِكةٌ ِمَن السَّ

يَْجلُِسوَن ِمْنهُ َمدَّ اْلبََصِر، ثُمَّ يَِجيُء َملٌَك بِيُض اْلوُجوِه َكأَنَّ ُوُجوهَهُُم الشَّْمُس، َمَعهُْم َكفٌَن ِمْن أَْكفَاِن اْلَجنَِّة َوَحنُوطٌ ِمْن َحنُوِط اْلَجنَِّة وَ 

ِ َوِرْضَواٍن، قَالَ َحتَّ  : فَتَْخُرُج َوتَِسيُل َكَما تَِسيُل اْلقَْطَرةُ ِمَن ى يَْجلَِس ِعْنَد َرْأِسِه، فَيَقُوُل: أَيَّتُهَا النَّْفُس الطَّيِّبَةُ اْخُرِجي إِلَى َمْغفَِرِة هللاَّ

قَاِء، فَيَأُْخُذهَا فَإَِذا أََخَذهَا لَْم يََدُعوهَا فِي يَِدِه طَْرفَ  ةَ َعْيٍن َحتَّى يَأُْخُذوهَا فَيَْجَعلُوهَا فِي َذلَِك اْلَكفَِن َوفِي َذلَِك اْلَحنُوِط َويَْخُرُج ِمْنهَا السِّ

به علة،  فإن شك بأن ال يكون» ويقول اإلمام النووي رحمه هللا: .الحديث )2(« َكأَْطيَِب نَْفَحِة ِمْسٍك ُوِجَدْت َعلَى َوْجِه اأْلَْرِض.

ر إلى اليقين، أو ظهرت أمارات واحتمل أن يكون به سكتة ويقول اإلمام ابن القيم  ، بتغير الرائحة أو غيرهفزع، أو غيره، أُخِّ

وهكذا نجد أن الفقهاء رحمهم ،)3.(إذا شك هل مات مورثه فيحل ماله، أو لم يمت ، لم يحل له المال حتى يتيقن موته"رحمه هللا:

ون ع   )4 (لى ضرورة تيقن الموت، وأنه ال يعتبر في ذلك الشّك أو غلبة الظنهللا ينصُّ

 :، وذلك على النحو التاليا ذكره الفقهاء من أماراٍت للموتوفيما يلي أُجمل م

 .توقف النفس-1

كان واقفاً عند استرخاء القدمين مع عدم انقباضهما وانتصابهما. ومن عجيب ما ذكره ابن القيم رحمه هللا في ذلك: أن طبيباً 2 -

بابه فُمرَّ عليه بجنازة يحملونها إلى المقبرة، فسأل عن شأنها، فقيل له: إنهم يحملونها إلى المقبرة، فقال الطبيب: إن هذا الشخص 

 .وجل من أكفانه، فأفاق بإذن هللا عز لم يمت، واستدل على ذلك بأن قدميه ال تزاالن منتصبتين، فأُرجع هذا الميت، وفُكَّ 

فصال الَكفَّين عن الذراعين؛ فإنها في حال الحياة متمسكة بالذراع، لكن إذا مات الميت انفصل كفه عن ذراعه فينفصل ان 3-

 .زنده

 .انخساف صدغيه إلى الداخل 4-

 .ميل األنف واعوجاجه 5-

 .امتداد جلدة الوجه 6-

 .تقلص خصيتيه إلى األعلى مع تدلى الجلدة 7-

                                                           
، دسيابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المق (  1)

 الطبعة: بدون طبعة الناشر: مكتبة القاهرة. 225/ 3 المغني ،

قال محققه: حديث  )9511(حديث رقم   118/ 3أبو داود في سننه  في أَبَْواُب الَْجنَائِِز باب بَاُب َما َجاَء فِي إِْدَخاِل اْلَميِِّت اْلقَْبَر  (أخرجه2)

نهال، ( من طريق األعمش، عن الم2393متابَع. زاذان: هو أبو عمر الكندي. وأخرجه أبو داود ) -وإن كان فيه ضعف-صحيح، يونس بن خباب 

 بهذا اإلسناد.

 الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.2/919) بدائع الفوائدابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، (  3)

هـ / 9193تحقيق: زهير الشاويش الطبعة: الثالثة، 18/  3 روضة الطالبين وعمدة المفتين( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،  4)

 عمان. -دمشق -م الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت9119
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 .برودة البدن 8-

 .شفتيه فال ينطبقانانفراج 9 -

 (1)إلى غير ذلك من األمارات التي يستدل بها على خروج الروح( 

انتهاء الحياة بسبب توقف جهاز التنفس والدورة الدموية والجهاز العصبي توقفاً تاماً وما يتبع  هو»الموت عند األطباء: :خامساً 

  )2(«ذلك من ظهور عالمات وتغيرات بمظاهر الجثة تنتهي بتحلل الجسم تحلالً كامالً 

يعتبر توقف التنفس والقلب والدورة الدموية توقفاً ال رجعة فيه العالمة المميزة والفارقة بين : »الدكتور محمد المجذوبقال 

الذي يؤدي إلى توقف المراكز العصبية  –أي الدماغ  –وقد استقر الطب الحديث على أن موت خاليا المخ  ،(3)«الحياة والموت

 (4)عن العمل هو معيار موت اإلنسان موتاً حقيقياً 

تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما فيها وظائف جذع :األطباء بأنه جاء تعريف موت الدماغ عندفقد 

وأيضا هناك تعريفات أخرى بأنه تعطل جميع وظائف (5)الدماغ، أو هو : توقف الدماغ عن العمل تماما وعدم قابلية للحياة.

وأصبح هذا التعريف مقبوال في -وبهذ المعنى صدر القرار من كثير اللجان الطبية-الدماغ بما فيه جذع الدماغ تعطال دائما

فقد جاء في قرار المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في المراد -وبهذا يمكننا أن نقول ضابطا لتحديد موت الدماغ (6)األوساط الطبية

 (7)بما في ذلك جذع الدماغ"-وظائف الدماغ بأجمعهبه "التوقف الكامل الذي ال رجعة فيه لكل الذي ال رجعة فيه لكل 

 

 

 

 

                                                           
) حاشية ابن عابدين(، 9/233) مغني المحتاج(؛ 3/18) روضة الطالبين(؛ 9/212) شرح منتهي اإلرادات(؛ البهوتي، 9/299) المغني( ابن قدامة، 1 )      

( ؛ شرح فقه النوازل للدكتور سعد بن تركي 9/336(؛ فقه النوازل )9/113 )منح الجليل شرح مختصر خليل؛ 3/982 الرائقالبحر (؛ 3/981

 (3/96الخثالن ؛ المسائل الطبية المعاصرة) 

الطبعة   .(95، )ص: الطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي( بسيوني، الدكتورة  مديحة فؤاد الخضري، أحمد أبو الروس،   2)

 بدون. 

 م، دار القلم سورية.9111 -هـ 9191الطبعة األولى .(36، )ص:الموقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع األعضاء( البار، محمد علي،  3)

  .الطبعة الثانية .( 951،)ص:األحكام الشرعية لألعمال الطبية( ينظر: شرف الدين، الدكتور أحمد، 4 )

م، ندى محمد 3991بتاريخ يناير   www.nashiri.net( بحث منشور على موقع 26(سمر األشقر، المركز القانوني للميت دماغيا، )ص:  5 )

عالمات الحياة والممات ،  ( أحمد حافظ القاسمي الحسيني56م، )ص: 3992هـ  9131دار الفكر  موت الدماغ بين الطب واإلسالم،نعيم الدقر، 

م من مقال منشور الدكتور أحتيوش فرج أحتيوش رئيس 3996هـ  9139( دار الكلمة بالمنصورة الطبعة األولى، 399، )ص: بين الفقه والطب

 http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1199البرنامج الوطنى لنقل وزراعة األعضاء بليبيا منشور على موقع 

موت (، خريبط، الدكتور عدنان، 215-211( األفكار القديمة والحديثة حول تحديد الموت )ص: 221-295ينظر:تعريف الموت )ص:  ( 6)

(موت الدماغ للدكتور محمد 156التعريف العلمي الطبي للموت للدكتور رؤوف سالم )ص: -(258-255)ص:  الدماغ التعريفات والمفاهيم

 (863-835شريف مختار )ص: 

 ( 195ـ. )ص: ه٤١٤١/٨/١ت بتاريخ. ـالكوي يف دةـنعقملوت اـي للمـف الطبـدوة التعريـ( ن 7)

http://www.ajrsp.com/
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  نبذة تاريخية عن موت الدماغ. :سادساً 

م حين قبلت أحدى المحاكم األمريكية في )والية كنتاكي( 9153أول تنبيه إلى موضوع موت الدماغ باعتباره موتًا كان في عام 

الدم من األنف فطبقت معيار موت جذع الدماغ معيارا قانونيًا النظر في الدعوى الخاصة بشخص كان قلبه اليزال ينبض ويدفع 

 (1)للموت وعدلت عن معيار توقف التنفس والنبض )أي القلب والدورة الدموية(.

 (Coma depose)م نبهت المدرسة الفرنسية على موضوع موت الدماغ فيما أسمته )مرحلة ما بعد اإلغماء( 9151وفي عام 

يحددون بعض المعالم لموت الدماغ، بينما القلب ال يزال ينبض، والدورة الدموية التزال سارية إلى األطباء الفرنسيون  وبدأ

 جميع أجزاء الجسم ما عدا الدماغ. 

، وكان 9168عام   (Ad Hoc Committee)ثم ظهرت المدرسة األمريكية المتمثلة في اللجنة الخاصة من جامعة هار فارد 

وعالم دين ومختص في تاريخ العلم والتي قامت بدراسة موضوع موت الدماغ ووضعت  في عضويتها عشرة أطباء ومحام

 مواصفاتها الخاصة له والتي تمثلت في العالمات التالية: 

 اإلغماء الكامل وعدم االستجابة ألي مؤثرات. 

 عدم الحركة )تالحظ الجثة لمدة ساعة على األقل(. 

 )جـ( عدم التنفس )عند إيقاف المنفسة(. 

 د( عدم وجود أي من األفعال المنعكسة. )

 .(Flat E.E.G))ه( رسم مخ كهربائي ال يوجد فيه أي نشاط 

م( 9199واليُعّد رسم المخ إجباريًّا؛ بل هو أمر اختيارى، ومؤّكٌد لعالمات موت الدماغ ثم قامت مجموعة جامعة مينيسوتا )عام 

ص موت الدماغ، وأكدت على أن يكون السبب المؤدي إلى موت بتقديم مواصفات مشابهة مع اختالف في التفاصيل لتشخي

الدماغ معلوًما، وأن ال يكون هناك أي حركة ذاتية في الجثة وأن يتوقف التنفس توقفًا تاًما بعد إيقاف المنفسة، وأن ال يكون هناك 

طبية الدولية المنعقدة في سيدني ساعة، ودرست الجمعية ال 93أي أفعال منعكسة، وأن تبقى كل هذه الشروط بدون تغيير خالل 

م ثم قامت الكليات الملكية البريطانية لألطباء بتكوين لجان خاصة لدراسة موت الدماغ، وأصدرت 9168باستراليا عام 

م أصدر الرئيس االمريكي السابق ريجان أمره 9189م، وفي عام 9191وعام  9196توصياتها، وتعريفاتا بموت الدماغ عام 

كبار األطباء المختصين والقانونيين وعلماء الدين لدراسة موضوع موت الدماغ، وأصدرت اللجنة قرارها  بتكون لجنة من

م، ثم أخذت األبحاث تتسع وتنتشر مبينين عدة أبحاث وهي تكون الدماغ ومفهوم موته، وعالماته 9189وتوصياتها في يوليه 

 نسانية إذ عقدت لهذا مؤتمرات وندوات ومنظمات.والخالف بين األطباء في كون موت الدماغ نهاية للحياة اإل

أوكلت إلى  الواقع، حيث، وإما اعترافًا باألمر وقد اعترفت معظم الّدول بمفهوم موت الدماغ تدريجيا، إما اعترافًا قانونيًا كاماًل 

األطباء مهمة تشخيص الوفاة، وهكذا بدأت منذ بداية الثمانينيات حقبة جديدة في مجال تشخيص الوفاة لبعض الحاالت الخاصة، 

 ( 1)والتي يتم فيها الموت نتيجة توقف القلب والدورة الدموية، بل نتيجة موت الدماغ.

                                                           
صفر  38بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات جامعة الكويت العدد  الموت الدماغى وتكييفه الشرعي،( الدكتور دعيج المطيرى، 1 )

 (. 981م، )ص: 3999هـ مارس 9138
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 .عالمة الموت عند األطباء، أو نازلة موت الدماغ :سابعاً 

ذهب كثير  من األطباء المعاصرين على  أن موت الدماغ عالمة واضحة على الموت، وعلى هذا كل من تلفت خاليا دماغه، 

من القى  .وأولوتعطلت جميع وظائفه، وخاصة فيما يتعلق بجذع المخ، فهذا قد ثبت وتحقق به الموت، وأصبح في عداد الموتى

م، حيث تكلموا عن موت الدماغ، وأنه 9151الضوء  في هذا الموضوع )موت الدماغ( مجموعة من األطباء الفرنسيين في عام 

عالمة من عالمات الموت فيما يسمى )بمرحلة ما بعد اإلغماء( ، ثم جاء على هذا المنوال  جامعة هارفرد األمريكية عام 

في فريق طبي تابع لها، أول من وضع المواصفات العلمية والطبية الخاصة بتحديد موت  م، وكانت هذه الجامعة ممثلة9169

الدماغ ، ثم استمرت وأخذت األبحاث بعد ذلك تنشر، إضافة إلى المؤتمرات والندوات محلية ودولية التي وضعت شروط و 

 (2))ضوابط لما يسمى بموت الدماغ

 -يحدث موت الدماغ ألسباب من أهمها ما يلي:

 -أسباب خارج الدماغ: أواًل:

وتشمل التوقف القلبى والتنفس "الموت اإلكلنيكي" والموت الدماغي الناتج عن تلك األسباب يعتبر مرحلة ثانوية للوفاة بعد 

جدل بين األطباء ألنه يشترط  في إثبات الموت الجسدى، وهذا الموت اليثير أى مرحلة الوفاة اإلكلنيكية، ويمكن االعتماد عليه

  (3)موت القلب أواًل إلثبات الموت الدماغي.

  -أسباب داخل الدماغ: ثانيًا:

رض شديد على الرأس وهو ما يحدث نتيجة حوادث الطرق أو السقوط من حالق أو أثناء القفز في المسابح أو في البحر  أواًل:

 من جميع حاالت موت الدماغ.  %59مثل حيث يقفز الشخص وترتطم رأسه بحجر وهذه الحوادث ت

ون ناتًجا عن نزف تحت من جميع حاالت موت الدماغ، وعادة ما يك %32نزف داخلى في الدماغ ويمثل ذلك  ثانيًا:

 .   Ruetured Ameurysmأو انفجار ألم الدم " انتفاخ في أحد الشرايين"  Hemorrhage  Subarachnoidالعنكبوتية

والتهابه، والتهاب السحايا )خراج الدماغ(، ويعتبر توقف القلب أو التنفس الفجائيين ونقص تروية الدماغ  ام الدماغأور ثالثا:

بالدم أسباب نادرة لموت جذع الدماغ وإن كانت تسبب في الغالب موت المخ بينما يبقى جذع الدماغ حيا مما يؤدى إلى حياة 

حساس واإلدراك وهو في غيبوبة تامة، ويعتبر الشنق سببا هاما وإن كان نباتية بحيث يبقى المصاب حيا لكنه فاقد الوعي واإل

 .نادرا لموت جذع الدماغ، وفي الشنق يموت

 

 

                                                                                                                                                                                                   
 أجهزة اإلنعاش،(، الدكتور محمد على البار، 912، 913)ص:  الطبيب أدبه وفقهه،الدكتور زهير السباعي والدكتور محمد على البار،  (1 )

(الدكتور  399، 391، عالمات الحياة والممات بين الفقه والطب )ص: 3/531، الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد، أجهزة اإلنعاش، 112، 3/113

 . 9/351، أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالميد، يوسف األحم

( ؛ الناشر : مؤسسة الرسالة 9/391) فقه النوازلبكر بن عبد هللا أبو زيد ، محمد بن عبد هللا بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد ، (2)

 . بلد النشر، الكويت. 95الطبعة. اإلصدار( رقم 3/99) المسائل الطبية المعاصرة... الظاهري، إبراهيم عبد الغفار ، 

 م، 3999 -هـ 9133( الدكتور إبراهيم صادق الجندى، الموت الدماغي، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية الطبعة األولى، 3 )

 (59) ص:      

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        307 

 ISSN: 2706-6495 

 
 في الشريعة اإلسالمية. وفيه ثالثة مطالب. حكم موت الدماغ :المبحث الثاني

 موت الدماغ من الناحية الطبية. حكم األول:المطلب 

  .موت الدماغ من الناحية الشرعية حكم الثاني:المطلب 

 حكم من يعتدى على من ظهرت عليه عالمات الموت.المطلب الثالث: 

بعد معرفة موت الدماغ وأسبابه وطرق تشخيصه ال بد لنا أن نعرف حكم موت الدماغ من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، 

 ب على الموت التقليدي أوال.ى تترتوما إذا كان موتا حقيقيا تترتب عليه اآلثار الت

 .موت الدماغ من الناحية الطبية األول: حكمالمطلب 

وإذا مات المخيخ فإن اإلنسان أيًضا يمكن أن يعيش وإن  من الزمن يعيش، فترةأنه إذا مات المخ فإن اإلنسان يمكن أن  ثبت

  على ثالثة اتجاهات:كانت حياته حياة غير إنسانية بل حياة نباتية أما إذا مات جذع المخ فهنا األطباء 

االعتراف بموت جذع المخ نهاية للحياة اإلنسانية بداًل من توقف القلب والدورة الدموية، وهذا ما رأته المدرسة  االتجاه األول:

البريطانية حيث اكتفت بموت جذع المخ إعالنا لوفاة اإلنسان وأن ظهور بعض منعكسات الدماغ لديه ال تعنى أنه على قيد 

ول عن التحكم في المراكز العصبية للبدن والقلب والجهاز التنفسي وإيصال الحياة، باعتبار أن جذع المخ هو العضو المسئ

األطباء األلمان على أساس أن مريض  وخالف ذلك  (1)األكسجين لخاليا الدماغ، وبهذا يكون الموت متحققا بموت جذع المخ

 (2)موت جذع المخ قد يكون في غيبوبة عميقة، ولكنه يحتفظ بقدرته على التفكير واإلحساس.

لمدرسة األمريكية، ويرى ا ذهب إليه الدماغ بكامله وتغيب جميع منتكساته وهذا ما  إذا مات يتحقق موت الدماغ  االتجاه الثاني:

أن اإلنسان اليموت في لحظة واحدة، بل تتحقق وفاته خالل فترة زمنية، ويتحدد الموت الطبيعي لإلسنان  أنصار هذه المدرسة

الوعي  بار أن الدماغ هو مركز الحياة ال القلب، وعالمات موت الدماغ اإلغماء وعدم الحركة، وانعدامبتوقف خاليا الدماغ باعت

وانعدام رسام المخ، وانعدام االنعكاسات، وباجتماع هذه العالقات يكون الشخص قد فارق الحياة، وبعدها يبدأ جذع المخ والنسيج 

يل معه أن تعود الحياة بعدها إلى الشخص وإن ظلت خاليا قلبه حية بفعل الشوكي بالتحلل إلى مادة سائلة، األمر الذى يستح

 (3)أجهزة اإلنعاش الطبية المتطورة.

تحديد موت الشخص بالتوقف النهائي للقلب والرئتين والجهاز التنفسي عن العمل  (4) هذا االتجاه  أصحابهذهب  االتجاه الثالث:

 توقفا تاما، 

                                                           
 ( 13)ص:  للميت دماغيا،(، سمر األشقر، المركز القانوني 31)ص:  ، الموت الدماغي،( الجندي، الدكتور إبراهيم صادق 1 )

( بحث منشور على موقع 93( الدكتور محمود عوض سالمة، رد شبه المجيزين لنقل األعضاء من الناحيتين الدينية والطبية، )ص: 2 )

www.arablawinfo.com 

 دكتور مصطفى الذهبي، نقل األعضاء بين الطب والدين، دار الحديث( ، ال13، )ص: للميت دماغيا( سمر األشقر، المركز القانوني 3 )

 ( 999هـ، )ص: 9191الطبعة األولى        

من أنصار هذا االتجاه الدكتور مصطفى الذهبي، والدكتور صفوت حسن لطيفي أستاذ التخدير بطب القاهرة، والدكتور رؤوف محمود سالم  (4 ) 

(، 998أستاذ الجراحة بطب األزهر والدكتور محمد بن عابد باخطمة أستاذ جراحة الكبد بكلية الطب والدين، الدكتور مصطفى الذهبي )ص: 

أحكام نقل ( ابن عبدهللا، الدكتور / يوسف األحمد، 39، 91)ص:  أسباب تحريم نقل وزراعة األعضاء اآلدميةصفوت حسن،  لطيفي، الدكتور

 ( وما بعدها. 9/363) أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي
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فال يعترفون بموت الدماغ نهاية للحياة  (1)حرمان المخ وسائر األعضاء الجسم من سريان الدم إليهحيث يترتب على هذا التوقف 

اإلنسانية، ويعللون رفضهم هذا ببعض األسباب التى تتعلق بالحركات الالإرادية التى تصدر عن الموتي دماغيا بعد إزالة أجهزة 

ها حركات إرتكاسية معقدة منشؤها النخاع الشوكي، وكذلك انقباض اإلنعاش عنهم والتى فسرها المؤيدون لهذا المفهوم بأن

وألن األصل هو الحياة والحياة يقين، واليقين ال  (2)عضالتهم عند استقطاع أعضائهم باإلضافة إلى احتفاظ أجسامهم بالحرارة 

موته، ألن قدرة هللا فوق كل تقدير، يرتفع بالشك أو يتغير بالظن، وأن المريض مهما كانت حالته ال يستطيع الطب الجزم بساعة 

وعلمه فوق كل عليم، وقد قال األطباء كلمتهم في حاالت حكموا عليها باليأس من الحياة، ولكن كلمة هللا كانت هي العليا وكلمة 

تخطيط وبأن الموت الدماغي قد تم ال (3)الطب كانت السفلى وحصل الشفاء وعادت الحياة إلى من يئسو من حياته وقضوا بموته

له لرفع الحرج عن األطباء المعالجين حتى يتخلص األطباء ويتحرروا من العبء الثقيل الذى فرضه عليهم مرضى تلف الدماغ 

الشديد، وأيضا للحصول على األعضاء بحالة سليمة وضمان نجاح عمليات نقل القلب بالذات، ولتهدئة وتلطيف مشاعر الخوف 

 (4)ل القائم حول انتزاع األعضاء من المتوفين لعمليات النقل.والقلق التى نتجت من الخالف والجد

 وتحته فرٌع واحد. المطلب الثاني: حكم موت الدماغ من الناحية الشرعية

  ثالث.مستويات  اإلسالمية للحياةففي الشريعة  .الفرع األول: مستويات الحياة في الشريعة اإلسالمية

 (5)وهي الباقية إلى انقضاء األجل إما بموت أو قتل. المستوى األول: الحياة المستمرة:

وهي أن تكون الروح في الجسد ومعها الحركة اإلختيارية، كما لو طعن إنسان وقطع بموته  المستوى الثاني: الحياة المستقرة:

كم الحياة باق، ولهذا بعد ساعة أو يوم وقتله إنسان آخر ففي هذه الحالة يجب القصاص؛ ألن حياته مستقرة وحركة اختيارية فح

أوصى عمر رضى هللا عنه بعد ما سقي اللبن وخرج من الجرح ووقع اإلياس منه، فقبلت الصحابة عهد وأجمعوا على قبول 

وصاياه، فجرى مجرى المريض الميؤس منه إذا قتل، وقد تكون الحواس سليمة والحياة مستقرة والحركة اختيارية ويعطى 

كالواقع في بحر ال ينجو منه وتاب في هذه الحالة فإنه ال تقبل توبته وال يصح شيء من تصرفاته، اإلنسان فيها حكم األموات 

 (6)وكما لو أشرف على الغرق وقتله قاتل قبل أن يموت فيجب عليه القود.

                                                           
بحث منشور على موقع  (93)ص:  رد شبه المجيزين لنقل األعضاء من الناحيتين الدينية والطبية،( الدكتور محمود عوض سالمة، 1 )

www.arablawinfo.com 

( مقال للدكتور / أحتيوش فرج أحتيوش رئيس البرنامج الوطنى لنقل وزراعة األعضاء بليبيا منشور على موقع 2 )

http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1199   :16، المركز القانوني للميت دماغيا لسمر األشقر ص . 

 (999)ص:  نقل األعضاء بين الطب والدين( الذهبي، الدكتور / مصطفى محمد، 3 ) 

 ( 12)ص:  الموت الدماغي( الجندى، الدكتور / إبراهيم صادق، 4 ) 

هـ تحقيق د 9195(طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت الطبعة الثانية 3/995 المنثور)الزركشي، محمد بن بهادر بن عبدهللا،  (5 )

 تيسير فائق أحمد. 

وابن  3/995نان، ،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبالمهذب في فقة اإلمام الشافعي( الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، 6 )

. المحقق: زهير الشاويش الناشر: المكتب اإلسالمي 385، 3/381:  منار السبيل في شرح الدليل المؤلفضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم ، 

 السابعة.الطبعة: 

http://www.ajrsp.com/
http://www.arablawinfo.com/
http://www.arablawinfo.com/
http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1199
http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1199
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 (1)مذبوحوهي التى ال يبق معها سمع وال إبصار وال حركة اختيارية كحياة عيش الالمستوى الثالث: الحياة غير المستقرة:

وكميت الدماغ أيضا، فإذا انتهى اإلنسان إلى ذلك فإن كان بجناية جان وقتله آخر فالمعتدى األول هو القاتل وعليه القصاص؛ 

وبهذا قال األحناف والمالكية في األظهر  (2)ألنه هو الذى صير المجني عليه إلى حالة الموت، ويستحق المعتدى الثاني التعزيز

وقال المالكية في قول آخر وأهل الظاهر أن القاتل هو المعتدى الثاني؛ ألن  (3)لة والشيعة اإلمامية والزيدية والشافعية والحناب

وفي قول عند المالكية  (4)المجنى عليه حين وقع عليه فعل المعتدى الثاني كان معدودا في جملة األحياء فهو يرث ويوصي 

 وهو ما نميل إليه.  (5)واإلباضية يقتالن به جميًعا ألنهما اشتراكا في قتله 

 حكم من يعتدى على من ظهرت عليه عالمات الموت. المطلب الثالث:

ال يعد من األموات مهما  (6)اتفق الفقهاء على أن المريض المحتضر الذى ظهرت عليه عالمات الموت وسكراته وكان في النزع

فمن اعتدى عليه  (7)اشتدت به عليه، بل هو حي ويعامل معاملة األحياء حتى لو لم يبق بينه وبين خروج الروح إال نفس واحد.

فأنهى حياته وجب عليه القصاص شرًعا؛ ألنه أنهي حياة مستقرة، كالطبيب أو الشخص الذى يوقف أجهزة اإلنعاش قبل موت 

وكذلك استعجال الطبيب الحكم بالوفاة سواء كان بدافع نقل أعضائه أو بدافع إراحته من آالمه  (8)ي للمحتضر الجهاز العصب

 أما إذا كان التعدى على سبيل الخطأ فيجب على المتعدى الدية والكفارة،( 9)فيكون بذلك قد اعتدى على نفس بغير حق 

                                                           
 ، دار الحديث القاهرة.1/239، تحفة المحتاج بشرح المنهاج( الشرواني، عبد الحميد الشرواني، على  1 )

 .( 3/996) المنثور( الزركشي، محمد بن بهادر بن عبدهللا،  2) 

( التمهيد البن عبدالبر) 1/312( حاشية الدسوقي )8/226( البحر الرائق) 6/556( حاشية ابن عابدين )6/511 ، الدر المختار)(ابن عابدين3) 

(المبسوط في فقه  3/381( منار السبيل) 2/358 (الروض المربع) 5/195( الفروع )3/333) فتح الوهاب( 1/996( فتح المعين) 5/913

 ( 1/219(شرح األزهار)  3/161( المهذب البن البراج) 9/392اإلمامية للطوسي )

والظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  8، 8/9شرح الخرشى على مختصر خليل  1/312(  حاشية الدسوقي 4 )

 بيروت الطبعة: بدون طبعة ...  -(، الناشر: دار الفكر  99/598القرطبي، المحلى باآلثار ،)

بيروت  -(، الناشر: دار الفكر للطباعة 8/8،) شرح الخرشى على مختصر خليل( الخرشي، محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا، 5 )

 (95/391 الطبعة: بدون طبعة . أطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، )

عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه، حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إال وقد حل به  النزع:( 6 )

 (911األلم. أبو بكر ميقا، أحكام المريض في الفقه اإلسالمي، )ص: 

البحر الرائق،  6/511"ولو قتله وهو في حالة النزع قتل به إال إذا كان يعلم أنه ال يعيش " حاشية ابن عبدين  قال ابن عابدين وابن نجيم:  (7)

. وقال النووى والشربينى الخطيب: " ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش عيش مذبوح وجب بقتله القصاص؛ ألنه قدد يعيش منهاج 8/226

. وقال ابن حزم: ال يختلف اثنان من األمة كلها في أن من قربت نفسه من الزهوق بعلمه أو بجراحة أو 1/92( مغنى المحتاج 933الطالبين )ص: 

رثها بجناية عمد أو خطأ فمات له ميت فإنه يرثه ولو لم يكن بينه وبين الموت إال نفس واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحق الوصية وي

إذا ال يختلف اثنان من أهل الشريعة وغيرهم في أنه ليش إال حي أو ميت، فإذا كان كذلك وكنا على يقين من عنه ورثته فصح أنه حي بعد بالشك 

ه خطأ أن هللا تعالى قد حرم إعجال موته، فبيقين وضرورة وندوي أي قاتله نفس بال شك فمن قتله في تلك الحال عمدا فهو قاتل نفس عمدا ومن قتل

قود أو الدية أو المفاداة وعلى العامد القود أو الدية أو المفاداة وعلى المخطئ الكفارة والدية وكذلك في أعضائه القود فهو قاتل خطأ وعلى العامد ال

 .99/598 المحلى،في العمد. ابن حزم 

 (وما بعدها.  52مقال، مجلة لوء اإلسالم العدد الثاني عشر، )ص:  مسئولية األطباء ،(أبو زهرة، الشيخ محمد، 8)

 ( 353)ص:  نقل األعضاء في الفقه اإلسالمي المقارن،الشريف،  أحمد محمد طلب على، ( 9 )

http://www.ajrsp.com/
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ففيه القصاص إذا كان عمًدا أو الدية ، أو غيرهم"بد أو العينين أو الرئة فإذا كان التعدى على عضو من أعضائه "كالقلب أو الك 

وقد أفتى الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه هللا في فتواه بخصوص أخذ ( 1)أو الدية والضمان إذا كان علي سبيل الخطأ 

رعية يعد من األحياء حتى ولو لم يبق األعضاء أو األنسجة من المريض المحتضر في حالة موت الدماغ، بأنه قيل  الوفاة الش

 (2)بينه وبين خروج الروح إال نفس واحد.

 .حكم موت الدماغ عند الفقهاء المعاصرين المبحث الثالث:

 تحرير محل النزاع: 

بالموت بمفارقة الروح البدن وذلك في الحاالت التي ال تدخل تحت أجهزة  اتفق الفقهاء واألطباء في الحكم على عامة الرفيات

 اإلنعاش، وهذا يقع في أكثر الموتى في العالم، ويكون ذلك بموت الدماغ وتوقف القلب عن النبض. 

ويل أو السبات العميق كما اتفق الفقهاء واألطباء على أن الغيبوبة ليست موتًا، فحاالت الغيبوبة المؤقتة مهما طالت واإلغماء الط

 (4) ،(3))أي غياب الوعي مهما طال الزمن( وكذلك السكتة الدماغية 

ثم اختلفوا فيما إذا تم تشخيص موت الدماغ وفق األصول المشروطة طبيا وبواسطة األطباء الموثوق بهم، وأمكن اإلبقاء على 

خص بمجرد موت دماغه وال ينظر إلى عمل القلب أم التنفس وعمل القلب عبر أجهزة اإلنعاش الصناعي فهل يحكم بموت الش

 البد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت اإلنسان؟ اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين

أن موت دماغ الشخص دون قلبه ال يعد موتًا بل ال بد من توقف القلب والتنفس حتى يحكم بموت اإلنسان، وبهذا  القول األول: 

والدكتور  (7)والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي  (6)والدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد (5)قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 

 (2)محمود إدريس  عبد الفتاحوالدكتور محمد رأفت عثمان والدكتور  (1)مة والدكتور محمود عوض سال (8)توفيق الواعي 

                                                           
 ( 391، )ص: معصومية الجثة في الفقه اإلسالمي(  بلحاج العربي، الدكتور بن أحمد، 1 )

 م. 9113( وما بعدها عدد نوفمبر  696( مجلة األزهر )ص:2 )

خلل مفاجيء في تدفق الدم في جزء من الدماغ فال تعتبر موتًا، وقد استطاع الطب الحديث عالج العديد من المصابين بها  السكتة الدماغية : (3 )

يمكن وتأهيلهم، وهكذا القلب يمكن أن يتوقف عدة مرات )السكتة القلبية( ولكن خاليا القلب حية فال يعتبر ميتًا ألن الجهاز العصبي لم يمت و

 دماغ حيًا عبر أدوات الرعاية المركزة وأجهزة اإلنعاش الصناعي. إسعافه ما دام ال

بليبيا منشور على موقع  وزراعة األعضاءمقال للدكتور / أحتيوش فرج أحتيوش رئيس البرنامج الوطنى لنقل 

http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1199 

( نشر مكتبة الصحابة بجدة الطبعة 215)ص:  الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها أحكام( الشنقيطي، الدكتور / محمد بن محمد المختار،  4 )

م، مقال للدكتور / أحتيوش فرج أحتيوش رئيس البرنامج الوطنى لنقل وزراعة األعضاء بليبيا منشور على موقع 9111هـ  9195الثانية 

http://www.libyanwritersclub.com/arab/? P=1199  

م، األهرام 3995( طبعة دار الفاروق للنشر والتوزيع الطبعة األولى 9/356)  الفتاوى اإلسالمية،حق، الشيخ جاد الحق على، جاد ال (5) 

 . 91/93/9112المسائي 

 (3/519 أجهزة اإلنعاش وحقيقة الوفاة بين األطباء والفقهاء)( أبو زيد، الدكتور بكر عبدهللا، 6 )

( بحث منشور بمجلة مجمع 9/399 انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو حيا أو ميتا،)البوطي، الدكتور محمد سعيد رمضان ،  (7 )

 هـ. 9198جمادى الثانية  32-98الفقه اإلسالمي الدورة الرابعة 

 ( 963)ص:  موت الدماغ بين الطب واإلسالم،( ندى الدقر، 8 )
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محمد العمادي، ولجنة الفتوى بوزارة األوقاف  عبد القادروالشيخ  عبد الباسطالبسام والشيخ بدر المتولي  عبد هللاوالشيخ 

 (4)هـ  9198دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرة عام  والمجمع الفقهى لرابطة العالم اإلسالمي فى (3) الكويتية

يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتًتا حقيقيًا، وال يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت اإلنسان  الثاني:القول 

والدكتور عمر سليمان  (7)ن والدكتور أحمد شرف الدي (6)والدكتور محمد نعيم ياسين  (5)وبهذا قال الدكتور محمد سليمان األشقر 

ومجمع الفقه  (11)والشيخ محمد آصف المحسنى  (10)والدكتور بلحاج العربي  (9) والشيخ محمد المختار السالمي (8)األشقر 

 (13)ورئيس لجنة الفتوى باألزهر(12)اإلسالمي 

 األدلة:

 أدلة أصحاب القول األول:

استدل أصحاب هذا القول على أن موت دماغ الشخص دون قلبه ال يعد موتًا بل البد من توقف القلب والتنفس حتى يحكم بموت 

 اإلنسان بالكتاب والسنة واالستصاب والمعقول. 

 

                                                                                                                                                                                                   
(بحث منشور على موقع  33، 39ص:  رد شبه المجيزين لنقل األعضاء من الناحيتين الدينية والطبية،)وض سالمة، ( الدكتور محمود ع 1 )

www.arablawinfo.com  

 ( 2 )1627.html-http://www.55a.net/vb/archive/index.php/t 

 ( 211)ص:  أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها،مد المختار، ( الشنقيطي،  الدكتور محمد بن مح3 )

 ( الدكتور زهير السباعي،391( قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، رابطة العالم اإلسالمي الطبعة الثانية، )ص: 4 )

 ( 918، )ص: الطبيب أدبه وفقههوالدكتور محمد على البار،       

 ( 81م، )ص: 3999هـ 9133مؤسسة الرسالة الطبعة األولى، أبحاث إجتهادية في الفقه الطبي، األشقر، الدكتور محمد سليمان،  (5 )

بحث منشور  بداية الحياة اإلنسانية ونهايتها في ضوء النصوص الشرعية واجتهادات علماء المسلمين،( ياسين، الدكتور محمد نعيم، 6 ) 

 (982هـ، )ص: 9196ات الكويتية العدد الرابع بمجلة الشريعة والدراس

 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت الطبعة الثانية األحكام الشرعية لألعمال الطبية،( شرف الدين،  الدكتور أحمد، 7 )

 ( 999 -996م، )ص: 9189  -هـ 9199      

 .بحث منشور ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، دار النفائس ،ابدء الحياة ونهايته( األشقر،  الدكتور عمر سليمان، 8 )

 أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة( الشنقيطي، الدكتور محمد بن محمد المختار، 9/995م، )3999هـ 9139الطبعة األولى       

 ( 215)ص:  ،عليها      

 م، 9186هـ 9196بحث منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الثانية عام  اإلنعاش،( السالمي، الشيخ محمد المختار، 9 )

      (9/182). 

 ( 39)ص:  ،األحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه اإلسالمي( العربي،  الدكتور بلحاج، 10 )

 ( 929هـ، )ص: 9131ة األولى نشر مؤسسة بستان كتاب، قـم، الطبع الفقه ومسائل طبية،( المحسني، الشيخ محمد آصف، 11 )

 92-8(  صدر هذا القرر من مجمع الفقه اإلسالمي في جلسته المنعقدة في دورة مؤتمره الثالث بالمملكة األردنية الهاشمية في الفترة مابين 12 )

كتور محمد على البار، م قراره الخامس بشأن أجهزة اإلنعاش، الدكتور زهير السباعي، والد9181أكتوبر عام  96هـ الموافق 9199صفر 

 ( 315)ص:  ،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها( الشنقيطي، الدكتور محمد المختار ، 918الطبيب أدبه وفقهه، )ص: 

 (999، 999)ص:  موت الدماغ،(ندى الدقر، 13)

http://www.ajrsp.com/
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 الكتاب:  من أوالً 

قِيِم َكانُوا ِمْن آيَاتِنَا َعَجبًا  أَمْ ﴿ تعالى:قوله  ثُمَّ بََعْثنَاُهْم لِنَْعلََم أَيُّ اْلِحْزبَْيِن أَْحَصٰى لَِما لَبِثُوا   ... َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

 [93-1]الكهف: ﴾ أََمًدا

أيقظناهم، وهذه اآليات فيها دليل واضح على أن مجرد فقد اإلحساس والشعور ال يعتبر  أى" بعثناهم " أن قوله  :وجه الداللة

وحده دليال كافيا للحكم بكون اإلنسان ميتا؛ ألن هؤالء النفر فقدوا اإلحساس والشعور ولم يعتبروا أمواتا والحكم باعتبار موت 

ال يعتبر كافيا للحكم بالموت؛ ألن اآلية الكريمة دلت على الدماغ موتا مبنى على فقد المريض لإلحساس والشعور، وهذا وحده 

عدم اعتباره مع طول الفترة الزمنية التى مضت على أهل الكهف " ثالثمائة عام وزيادة تسع" فمن باب أولى أال يعتبر في المدة 

  (1)الوجيزة المشتملة على بضعة أيام يزول فيها الشعور واإلحساس بسبب موت الدماغ وتلفه.

 نوقش هذا من وجهين: و

مبنى على أن موت الدماغ إنما هو زوال الشعور واإلحساس وهذا لم يقل به أحد قط، وإنما هو تعطل مركز األوامر  أنه األول:

الحياتية لإلنسان بما ال يبقي به حياة بعد رفع أجهزة اإلنعاش، فإن األطباء مجمع من على أنه ال أمل في إعادة حياة من ثبت 

 وت دماغه. تشخيص م

خارج عن محل النزاع؛ ألن ما حصل ألصحاب الكهف هو نوم طبيعي وليس فيه شئ من اإلغماء وال من الموت  هذا الثاني:

  (2)وهو كرامة لهؤالء الفتية.

ُ يَتََوفَّى اأْلَنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمَها  فَيُْمِسُك الَّتِي قََضٰى َعلَْيَها اْلمَ ﴿ قوله تعالى: ْوَت َويُْرِسُل اأْلُْخَرٰى إِلَٰى أََجٍل هللاَّ

َسم ًى الروح؛ ألن أرواح األحياء  حيث علق المولى سبحانه حكم الموت على إمساك النفس وهي وجه الداللة : ،[13]الزمر:  ﴾مُّ

واألموات تلتقي في المنام فيتعارف ما شاء هللا منها فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسامها أمسك هللا أرواح األموات عنده 

 (3)وجسها وأرسل أرواح األحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى وذلك إلى انقضاء مدة حياتها

حكم الموت معلق بإمساك الروح كما تقدم فال عبرة بغير هذا وال يلزم من موت عضو من أعضاء الجسم خروج  فإذا كان كان

الروح من كامل الجسم وهذا واضح فيمن أبينت يده أو رجله فإن الروح تنحاز إلى باقي الجسد، وإن الحكم بموت اإلنسان بناء 

 (4)يق لحكم الموت بما لم يعلقه الشرع.على موت الدماغ الذي هو عضو من أعضاء اإلنسان تعل

 (5)بأن موت الدماغ عالمة من عالمات مفارقة الروح للجسد. هذا:نا مناقشة ويمكن

بأن هذا معارض بالعالمات األخرى الدالة على الحياة عند المريض المحكوم بموته، فإذا علم هذا التعارض  :وأجيب على هذا

 (1)دلياًل على مفارقة الروح للجسد فبقي الحكم على األصل وهو أن المرء اليزال حيا. تبين أن موت الدماغ لم يتمحض

                                                           
  ).219، 216ص: ( ها،أحكام الجراحة الطبية واألثار المترتبة علي( الشنقيظي، الدكتور محمد المختار،  1 )

 ( بحث منشور بمجلة الشريعة911، 918)ص:  الموت الدماغي وتكييفه الشرعي،( المطيرى،  الدكتور دعيج بطحي ادحيالن، 2 )

 م. 3999هـ مارس 9138صفر  68والدراسات جامعة الكويت العدد        

هـ تحقيق أحمد عبد    9292( طبعة دار الشعب القاهرة الطبعة الثانية 95/369 الجامع ألحكام القرآن،)( ينظر: القرطبي، محمد بن أبي بكر، 3 )

 ( 31/1هـ،) 9195دار الفكر تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن لإلمام،العليم البردوني، الطبرى، أبو جعفر محمد بن جرير ، 

 ( 1)ص:  موت الدماغ،الدكتور وسيم فتح هللا،  تهافت (4) 

 ( 982)ص:  بداية الحياة اإلنسانية ونهايتها في ضوء النصوص الشرعية واجتهادات علماء المسلمين،ياسين،  الدكتور محمد نعيم،  (5 )
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ِكن الَّ تُْبِصُرونَ  َوأَنتُْم ِحينَئٍِذ تَنظُُرونَ  فَلَْواَل إَِذا بَلََغِت اْلُحْلقُوم﴿:قوله تعالى  فَلَْواَل إِن ُكنتُْم َغْيَر َمِديِنينَ  َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمنُكْم َولَٰ

أي الروح  ﴾فَلَْواَل إَِذا بَلََغتِ ﴿: في تفسيره    قال الحافظ ابن كثير رحمه هللا تعالى [،89-82]الواقعة:﴾ تَْرِجعُونََها إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ 

ل تعالى: كال إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق الحلقوم أي الحلق وذلك حين االحتضار، كما قا

 وجه الداللة هنا يالحظ الموت علق  على خروج الروح من الجسد، وعلق عودته إلى الحياة على ما ال يستطيعونه (2)"بالساق

وهو رد الروح إلى ذلك الجسد، وهذا كله يدل داللة قاطعة أن  في تعلق الموت بمفارقة الروح الجسد الغير، وفيه رد على 

القائلين  بشبهة تعلق الحياة بحياة الدماغ دون غيره من األعضاء، ويمثلون لذلك بالتوقيف الصناعي للقلب والدورة الدموية عن 

ثم ال يلبث المريض أن يفيق بعد أن يوقف التبريد الصناعي فإذا به حي رزق،  –زرع القلب كما في حاالت  –طريق التبريد 

﴾دليل واضح على أن الضابط تَْرِجعُونَها إن كْنتُْم َصاِدقِينَ وزعموا أيضا  أن الحياة متعلقة بالدماغ دون القلب، ولكن قوله تعلى ﴿

هو تعلق الروح بالبدن، وال يلزم من توقيف القلب بالتبريد ونحوه أن في الموت هو مفارقة الروح للبدن والضابط في الحياة 

 ( 3)تكون الروح قد فارقت الجسد، ولو أنها فارقت البدن لما نفع إعادة تشغيل القلب البتة.

  (4)[ 321]البقرة:﴾ وعشًراوال ِذيَن يُتََوف وَن منُكْم َويََذُروَن أْزواًجا يَتَربَّْصَن بأْنفُِسهنَّ أربعةَ أشهُِر ﴿: جل شأنهقوله و

                                                                                                                                                                                                   
 (1)ص:  موت الدماغ،( تهافت، الدكتور  وسيم فتح هللا، 1 )

/  8تحقيق: محمد حسين شمس الدين )   القرآن العظيمتفسير ( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،   2)

األساس في بيروت و حّوى، سعيد حوى،  –هـ الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  9191 -( الطبعة: األولى 21

 القاهرة. –هـ الناشر: دار السالم  9131(  الطبعة: السادسة، 5993/ 99،) التفسير

 (. 1)ص:  موت الدماغ،،  الدكتور وسيم فتح هللا، ( يراجع: تهافت 3)

« الوصية»ثم اختلف أهل العربية في وجه رفع « الوصية»برفع « وصيّة ألزواجهم»( وقرأ آخرون: 512/ 3) :قال الطبري في تفسيره(  4)

ل الكالم على ما قاله هذا القائل: والذين فقال بعضهم: رفعت بمعنى: كتبت عليهم الوصية واعتل في ذلك بأنها كذلك في قراءة عبد هللا فتأوي

بذلك المعنى، وإن كان متروكا ذكره. « الوصية»ورفعت « كتبت»ثم ترك ذكر  -يتوفون منكم ويذرون أزواجا، كتبت عليهم وصية ألزواجهم

ى بالصواب في ذلك وهو أن تكون مرفوعة بقوله أِلَْزواِجِهْم فتأّول: ألزواجهم وصية. والقول األول أول« الوصية»وقال آخرون منهم: بل 

إذا رفعت مرفوعة بمعنى: كتب عليكم وصية ألزواجكم. ألن العرب تضمر النكرات مرافعها قبلها إذا أضمرت، فإذا أظهرت بدأت به « الوصية»

أو غائب قد علم « هذا»لم يكادوا يقولونه إاّل والرجل حاضر يشيرون إليه ب « رجل جاءني اليوم»وإذا قالوا:  ،«قبلها، فتقول: جاءني رجل اليوم

[ 9وإضماره وإن حذفوه لمعرفة السامع بمعنى المتكلم، كما قال هللا تعالى ذكره ُسوَرةٌ أَْنَزْلناها ]النور: « هذا»المخبر عنه خبره، أو كحذف 

 ِ  قال أبو جعفر: «.وصية ألزواجهم»[ فكذلك ذلك في قوله: 9َوَرُسولِِه ]التوبة:  وبَراَءةٌ ِمَن هللاَّ

فّى وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعا، لداللة ظاهر القرآن على أن مقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتو

[ وقبل نزول 321يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزواجاً يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ أَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشراً ]البقرة:  حوال كامال، كان حقّا لها قبل نزول قوله: َوالَِّذينَ 

ن بنحو الذي دل عليه الظاهر من ذلك، أوصى لهّن أزواجهّن بذلك قبل وفاتهن، أو لم يوصوا لهآية الميراث، ولتظاهر األخبار عن رسول هللا 

َوِصيَّةً أِلَْزواِجِهْم وكان الموصي ال  به. فإن قال قائل: وما الداللة على ذلك؟ قيل: لّما قال هللا تعالى ذكره َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزواجاً 

لى ذكره إنما جعل المرأة الميت سكن الحول بعد شك، إنما يوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه بعد وفاته، وكان محاال أن يوصي بعد وفاته وكان تعا

على ما وفاته، علمنا أنه حّق لها وجب في ماله بغير وصية منه لها، إذ كان الميت مستحيال أن تكون منه وصية بعد وفاته. ولو كان معنى الكالم 

ية ألزواجهم، كما قال: ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذا َحَضَر أََحَدُكُم ، لكان التنزيل: والذين تحضرهم الوفاة ويذرون أزواجا وص« فليوص وصية»تأوله من قال: 

[ . وبعد، فلو كان ذلك واجبا لهن بوصية من أزواجهن المتوفين، لم يكن ذلك حقا لهن إذا لم يوص 989اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيراً اْلَوِصيَّةُ ]البقرة: 

راجهّن قبل الحول، وقد قال هللا تعالى ذكره: َغْيَر إِْخراٍج ولكن األمر في ذلك بخالف ما أزواجهن لهن به قبل وفاتهم ولكان قد كان لورثتهم إخ
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أنه إذا قيل إن ميت الدماغ، ميت شرًعا مع ترتب اآلثار الشرعية للوفاة على هذا الحكم، ومنها دخول الزوجات في  وجه الداللة:

  العدة، فهنا البد من أحد قولين 

 أن تدخل الزوجات في عدة الوفاة بمجرد تشخيص موت الدماغ.  :األول

تدخل الزوجات في عدة الوفاة حتى ترفع أجهزة التنفس ويتوقف القلب والتنفس، وقد تطول الفترة ما بين تشخيص  أن:الثاني

موت الدماغ ورفع أجهزة التنفس أياًما كما هو معلوم، فأما القول األول فلم يقل أحد من أهل العلم إن الزوجة تعتد عدة الوفاة 

جري مع أن الزم القول بأنه ميت شرًعا بسبب موت دماغه أن تدخل في العدة وفي صدر زوجها قلب ينبض وفي عروقه دم ي

فاسٌد أيضا، وال بمجرد تشخيص موت الدماغ، فهذا قوٌل فاسٌد بيّن الفساد، والملزوم )وهو القول بأن من مات دماغه قد مات( 

ينقض دعوى ترتب حكم الوفاة والموت شرًعا  الثاني وهو أنا ال تدخل في العدة حتى تتم الوفاة حقيقة، وهذامندوحة عن القول 

 (1)على الحكم بموت الدماغ، وهو المطلوب.

نِّ َواْلُجُروَح َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواأْلَنَف بِاأْلَنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُذُ  ﴿:قوله تعالى نَّ ِبالسِّ ِن َوالسِّ

 [15المائدة:﴾]َصاصٌ قِ 

 : وجه الداللة

أن االعتداء على األعضاء يوجب القصاص بشروطه أو األرش إن لم يمكن استيفاء القصاص دون حيف، فتقلع العين بالعين 

واألذن باألذن والسن بالسن وبناء على هذا فإن المريض الذي مات دماغه وال تزال باقي أعضاؤه حية كما هو مستفيض في 

األطباء، فلو اعتدى شخص على مريض مصاب بموت الدماغ وال يزال على جهاز التنفس الصناعي فقام بقلع عينه أو عرف 

قطع أذنه، فإما أن يحكم بالقصاص فإن هذا ينقض ما يدعونه من كون المصاب بموت الدماغ ميتًا ألن الميت ال يقتص له من 

وإن لم يحكم له بذلك كان محض التحكم ألنهم يصرحون بأن أعضاء من الحي الذي اعتدى عليه بجراحة أو أتلف منه عضًوا 

ولزيادة  مات دماغه التزال حية )حياة نباتية كما يدعون( فكيف يهدرون إتالف عضو حي ويخرجونه عن حم اآلية بدون دليل؟

اء عند من يرى ذلك، ثم األمر وضوًحا: هل لو استؤصلت أذن من مات دماغه بناء على الحكم بموته وجواز التبرع باألعض

زرعت في شخص آخر حي، ثم اعتدى أحمد على من زرعت عنده هذه األذن فأتلفها، أفال يحكم له بالقصاص؟ فهنا البد من 

نعم، وعليه فإن هذا العضو الحي غير مهدر، وبه يتأكد بطالن القول بعدم الحكم بالقصاص، فلم يبق إال الحكم بالقصاص، والزم 

كون من مات دماغه حيًا؛ ألن القول بموته يلزم منه بطالن القصاص )ألنه البد من تطافؤ الجاني والمجني عليه هذا الحكم أن ي

إذ ال يقتص ممن أتلف عضو ميت بإتالف عضوه( والالزم باطل كما تقدم، فبطل الملزوم وهو الحكم بالموت على من مات 

 ( 2)دماغه، وهو المطلوب.

                                                                                                                                                                                                   
فون منكم ويذرون ظنه في تأويله قارئه: َوِصيَّةً أِلَْزواِجِهْم بمعنى: أّن هللا تعالى كان أمر أزواجهن بالوصية لهّن. وإنما تأويل ذلك: والذين يتو

سورة »ال تخرجوهن من منازل أزواجهن حوال كما قال تعالى ذكره في  أن-المؤمنونكم وصية منه لهن أيها أزواجا، كتب هللا ألزواجهم علي

ِ ]النساء: « النساء بالمعنى الذي قلنا قبل. « الوصية»اكتفاء بداللة الكالم عليه، ورفعت « كتب هللا»[ ثم ترك ذكر 93َغْيَر ُمَضارٍّ َوِصيَّةً ِمَن هللاَّ

من « الوصية»هل يجوز نصب اْلَوِصيَّةُ على الحال، بمعنى: موّصين لهّن وصية؟ قيل: ال، ألن ذلك إنما كان يكون جائزا لو تقدم فإن قال قائل: ف

 الكالم ما يصلح أن تكون الوصية خارجة منه فأما ولم يتقدمه ما يحسن أن تكون منصوبة بخروجها منها فغير جائز نصبها بذلك المعنى.

 (31، 32)ص:  موت الدماغ،، الدكتور وسيم فتح هللا، ( يراجع: تهافت1 )

 (39، 36)ص:  موت الدماغ،( يراجع: تهافت،الدكتور وسيم فتح هللا، 2 )

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        315 

 ISSN: 2706-6495 

 
 : ةالنبوية المطهر ثانيا السنة

ِ  ماروى عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت:-1 إِنَّ » فَأَْغَمَضهُ ثُمَّ قَاَل  َعلَى أَبِى َسلََمةَ َوقَْد َشقَّ بََصُرهُ  -()-َدَخَل َرُسوُل هللاَّ

وَح إَِذا قُبَِض تَِبَعهُ اْلبََصرُ  نُوَن َعلَى َما  الَ »فََضجَّ نَاٌس ِمْن أَْهلِِه فَقَاَل «. الرُّ . «تَقُولُونَ تَْدُعوا َعلَى أَْنفُِسُكْم إاِلَّ بَِخْيٍر فَإِنَّ اْلَمالَئَِكةَ يَُؤمِّ

هُ يَا َربَّ اْلَعالَِميَن َواْفَسْح لَهُ لَ اْغفِْر ألَبِى َسلََمةَ َواْرفَْع َدَرَجتَهُ فِى اْلَمْهِديِّيَن َواْخلُْفهُ فِى َعقِبِِه فِى اْلَغابِِريَن َواْغفِْر لَنَا وَ  اللَّهُمَّ »ثُمَّ قَاَل 

ْر لَهُ فِيهِ  دل هذا الحديث على أن الروح إذا خرجت من الجسد تبعها البصر، وبأن الروح متخللة  الداللة:وجه  (1) .«فِى قَْبِرِه. َونَوِّ

 وميت الدماغ التزال في جسده حياة وهذا دليل على عدم خروج الروح.  (2)في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها.

أيها الناس اتقوا هللا وأجملوا في الطلب، فإن نفًسا لن » :()قال رسول هللا  قال: رضى هللا عنهما روى عن جابر بن عبدهللا -0

 (3) « حل ودعوا ما حرم. تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا هللا وأجملوا في الطلب، خذوا ما

)إن نفًسا لن تموت حتى تستوفي رزقها( عن ارتباط الرزق بالحياة واستيفاؤه مع حلول األجل،  ()دل قوله :وجه الداللة

فالرزق مكتوب على حد الحياة وينقطع بالموت فليس من ميت إال وقد انقطع رزقه في الدنيا، فالرزق إنما يكون لألحياء، وأنت 

ة بل وبالغذاء المحضر بشكله السائل والذي يُعطي عبر تشاهد المريض في حالة موت الدماغ وهو يُغدى بالسوائل المغدي

فهذا المريض يٌرزق والرزق ال يكون بعد الموت، فلو كان ميتا  (4) األنبوب الغدي أو عبر الوريد وجسده يتقبل الغذاء ويستقلبه

نقطع بالموت، وحاشا كما يزعم أصحاب القول المعارض لتناقض دليل الشرع الذي يدل على أن الرزق يُستوفي في الحياة وي

 (5)دليل الشرع أن ينخرم، وحاصل هذا أن الذي يُرزق الماء والغذاء حي لم يمت

                                                           
، وابن ماجه فى سننه كتاب 139( رقم 3/621(أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الجنائز ، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ) 1 )

عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر وابن حبان فى صحيحه كتاب إخباره  9151( رقم 9/169غميض الميت )الجنائز ، باب ماجاء فى ت

، والبيهقى في السنن الكبرى كتاب الجنائز باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات،  9919( رقم 95/595أسمائهم رضى هللا عنهم أجمعين )

 . 32/291، 993رقم الحديث:  الكبير،. والطبراني، المعجم 2/218، 6218رقم الحديث: 

 (6/332هـ،) 9212دار إحياء التراث العربي الطبعة الثانية  شرح النووى على صحيح مسلم، رف الدين، ( النووي،محمد ش2 )

. والبيهقفى فى السنن 3/935،  )3911(أخرجه ابن ماجة فى سننه ، كتاب التجارات، باب االقتصاد في طلب المعيشة، رقم الحديث:  (3 )

والطبراني في المعجم األوسط  ،99958( رقم الحديث: 5/365اليحل، )نيا وترك طلبها بما الكبرى، كتاب البيوع، باب اإلجمال في طلب الد

 بن إبراهيم الحسين.  وعبد المحسنهـ تحقيق طارق بن عوض هللا بن محمد، 9195ط دار الحرمين القاهرة  2991رقم  (2/368)

معناه معالجة الجسد له بحيث يتحول من صيغة التي أخذها الجسد إلى عناصره التي تمكن الجسد من االستفادة منه، وهذا  استقالب الغذاء :( 4 )

د بن المنكدر عن 92ما ال يتم في الجيف واألجساد الميتة، الدكتور وسيم فتح هللا، تهافت موت الدماغ، )ص: (  حديث صحيح من طريق محمَّ

د رجاله ثقات لكن الوليد بن مسلم وابن جريج وأبو الزبير موصوفون بالتدليس ولم يصرحوا بالسماع. = = وأخرجه جابر كما سيأتي. وهذا سن

 ( عن عمرو بن عثمان، عن الوليد ابن مسلم، بهذا اإلسناد.139ابن أبي عاصم في "السنة" )

/ 3ن طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رّواد، والحاكم م 365/ 5، والبيهقي 235/ 1(، والحاكم 556وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )

د بن بكر، كالهما عن ابن ُجريج، به. وأخرجه الطبراني في "المعجم الوسيط" ) 1 ( من طريق عبد هللا بن لهيعة، عن أبي 1991من طريق محمَّ

، وأبو 1/ 3(، والحاكم 2319( و )2321، وابن حبان )553/ 2الزبير، عن جابر. وأخرجه ابن خزيمة في "التوكل" كما في "إتحاف الخيرة" 

نن الكبرى" 58/ 99و  956/ 2نعيم في "الحلية"  ( من طريق 99595( و )9986، وفي "شعب اإليمان" )365 - 361/ 5، والبيهقي في "السُّ

د بن المنكدر، عن جابر بن عبد هللا. وإسناده صحيح.  محمَّ

 365-5/361، والبيهقي 3/1( إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم 91، 92)ص:  موت الدماغ، تهافت الدكتور/ وسيم فتح هللا ( 5)

من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن مخمد بن  959-2/956من طريقين عن ابن وهب، بهذا اإلسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 
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كان فيمن كان قبلكم رجل به جرع فجزع، فأخذ » ()قال: قال رسول هللا  رضي هللا عنهما روى عن جندب بن عبدهللا -3

 (1) «بادرني عبدي بنفسه حرَّ مُت عليه الجنة سكيناً فخرَّ بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال هللا تعالى:

 وجه الداللة: 

إن هذا الرجل كانت به جراحة تهدد حياته، وكانت القرحة التي تسد هذا الجرح هي المانعة من النزيف القائل، وهذا الوصف 

باإلضافة إلى قول هللا تعالى )بادرني عبدي بنفسه( يدل على أن هذا الرجل كان مشرفاً على الموت، وأن حياته كانت معلقةً على 

باإلضافة إلى شدة ماعاناه من األلم الذي دفعه إلى استعجال الموت، فلما حز يده بالسكين  سبب مادي دقيق غير مستقر، هذا

حصل النزف القائل وترجحت كفة الموت، ومناط الحكم هنا هو مبادرة العبد إلى إزالة السبب الذي تعلقت به الحياة في هذا 

ألة الميت دماغياً الذي تعتمد حياته في وضعها الحرج الوضع الحرج )وهي القبرحة التي كانت تسد النزيف( وعليه نُخرج مس

على هذه الجهزة التي تقوم بوظيفة التنفس، بحيث يكون وقف هذه الجهزة من جنس فعل الرجل الذي نكأ الجرح، إذ ال يلبث أن 

علقت به حياة من يموت في الغالب على تفاوت في المدة والسرعة، والحكم المستفاد هنا هو تحريم تعاطي نزع السبب الذي ت

شارف على الموت، وهذا يدل على أن حياة من شارف على الموت حياة معتبرة مهما كانت متعلقة ومعتمدة على أسباب 

ضعيفة، وهذا ال يتفق البتة مع الحكم بالموت على من مات دماغه وبقيت عالمات الحياة فيه قائمة بفعل األجهزة، إذ أن صورة 

تدخل في صورة ما ورد فيه حكم الحديث كما ال يخفى، ولو كان من في هذه الصورة في حكم موت الدماغ من هذا الوجه 

 (2)األموات لما تعلق به الوعيد

 (3)ثالثا: االستصحاب

أن حال المريض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حياً فيستصحب الحكم الموجود إلى هذه الحالة، ونقول إنه حي  :ووجه

 (1)نبضه واالستصحاب من مصادر الشرع المعتبرة ما لم يقم دليل قاطع على خالفهوروحه باقية لبقاء 

                                                                                                                                                                                                   
من طريقين َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن أَبِي  5/365االقتصاد في المعيشة، والبيهقي  " في التجارات: باب3911المنكدر، به. وأخرجه ابن ماجه "

بَْيِر، َعْن جابر رفعه بلفظ "أيها الناس اتقوا هللا وأجملوا في الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، ف اتقوا هللا وأجملوا الزُّ

 رم".في الطلب، خذوا ما حّل، ودعوا ما ح

، دار ابن كثير اليمامة       بيروت ٢٣١٦( أخرجه البخارى في صحيحة كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم الحديث:  1)

ما ذكر عن  باب -كتاب أحاديث األنبياء-أخرجه البخاري في صحيحه  .٢/٤٣١٥م الطبعة الثالثة تحقيق د. مصطفى ديب البغا،  ٤۸٨١ـ ه٤١٤١

باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه ... -( من طريق حجاج بن منهال عن جريٍر به. وأخرجه مسلم في كتاب اإليمان 599/ 6بني إسرائيل )الفتح 

( من طريق شيبان عن الحسن به مرساًل. 989( من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن الحسن، عن جندب به وأخرجه أيًضا )ح 989 -999/ 9)

( لم م يذكر مسلم كامل اللفظ بل أحال به على ما قبله، وميَّز المصنِّف اللفظ المحال عليه. ش )في هذا المسجد( مسجد البصرة الجامع. )فجزعل

يصبر على األلم. )فحز( قطع. )فما رقأ( لم ينقطع الدم ولم يسكن. )بادرني عبدي بنفسه( استعجل الموت[ حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 

 رائيل.؟؟ إس

 (95، 91، )ص: موت الدماغ( تهافت، الدكتور وسيم فتح هللا، 2 )

إرشاد الفحول إلى بقاء األمر مالم يوجد ما يغيره أو استخدامة ما كان ثابتا و نفي ما كان منفي. الشوكاني، محمد بن على،  االستصحاب :( 3 )

عبد هللا محمد  الجوزية، أبو. ابن القيم 9/216م، تحقيق  محمد سعيد، ٤۸۸٣ - ـ هالطبعة األولى  ٤١٤٣دار الفكر بيروت  تحقيق علم األصول،

 . 9/221 ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان إعالم الموقعين عن رب العالمين،بن أبي بكر بن أيوب، 
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 :القواعد الفقهية رابعاً:

 (2)"اليقين ال يزول بالشك"قاعدة 

اليقين في هذه الحالة المختلف بها هو حياة المريض باعتبار األصل ألن قلبه ينبض؛ والشك في موته؛ ألن  أن الداللة:وجه 

 (3)دماغه ميت؛ فوجب علينا اعتبار اليقين الموجب للحكم بحياته حتى نجد يقينا مثله يوجب علينا الحكم بموته 

 (4)" األصل بقاء ماكان على ماكان" :قاعدة 

 األصل بقاء الروح في البدن وعدم خروجها، فيبقي هذا األصل حتى يتيقن زواله. أن الداللة:وجه 

من حقائق الحياة ال يعرف إال بغلبة الظن، ال باليقين، واالقتصار في بناء األحكام على تحصيل  جانباً كبيراً  بأن هذا:ونوقش 

ناها على غلبة الظن وبعض هذه األحكام خطيرة جدا اليقين فيه تعطيل لكثير من المصالح الخطيرة، وكثير من أحكام الشرع مب

 قد يترقب على الخطأ في بنائها إزهاق أرواح بريئة، 

من ذلك إلزام القاضي بناء أحكامه في قضايا الحدود والقصاص على طرق اإلثبات الشرعية؛ فيجب على القاضي أن يحكم  

ل، وأن يحكم باقصاص على القائل الذي تثبت جريمته بشهادة برجم الزاني المحصن الذي يشهد عليه أربعة من الرجال العدو

اثنين من الرجال العدول وغير ذلك، واحتمال كذب الشهود مهما كانوا عدوال في الظاهر أمر قائم واحتمال خطأ الحاكم في 

ا يرى ولم يقل أحد بحرمة حكمه في امتثال هذه القضايا الخطيرة ال ينكره أحد والخطأ فيها قد يؤدى إلى إهدار أرواح بريئة كم

 (5)إصدار األحكام في غير محل اليقين، بل الكل مجمعون على وجوبه لحصول الظن الغالب عن طريق اتباع الطرق الشرعية

 : هذا علىوأجيب 

بأن هذا ليس بيقين وال في حكم اليقين "غلبة الظن" وذلك لما ثبت في حوادث مختلفة من إثبات األطباء لموت الدماغ وحكمهم 

محمد سليمان األشقر عن هيئة اإلذاعة البريطانية أن إنساناً  ومن ذلك ما نقله الدكتور (6)بوفاة المريض ثم يعود إلى الحياة ثانية

 (7)لثماني سنوات، وأنه بدأ بعد ذلك يستعيد عافيته بعد أن قرر األطباء أنه ال يمكن عودة الحياة إليه بقى تحت أجهزة اإلنعاش

بأنه لم يثبت في تاريخ الطب أن أحد مرضي موت الدماغ إلي الحياة وما يقال غير ذلك يعتبر من بين حاالت  هذا:ورد على 

 (8).لعدة أشهر أو لعدة أعوام اإلغماء العميق وهو عطب يصيب قشرة المخ وربما يستمر

                                                                                                                                                                                                   
أجهزة بكر بن عبد هللا  أبوزيد، الدكتور( . 218)ص:  أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها،( الشيقيطي، الدكتور محمد المختار،  1 )

 .(3/1) اإلنعاش وحقيقة الوفاة بين األطباء والفقهاء،

 أن األمر إذا ثبت بيقين ال يزول بالشك، وإنما يزول بيقين مثله؛ ألن الشك ضعيف فال يقوي على إزالة البقين.  معنى القاعدة :( 2 )

 (٨٤م، )ص: ٣٤٤٤الدكتو عبد العزيز محمد عزام، المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، دار البيان،       

 (.218، )ص: أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها( الشنقيطي، الدكتور محمد المختار،  3 )

عبد أن ما ثبت على في الزمان الماضي ثبوتاً أو نفيا، يبقى على حاله وال يتغير ما لم يوجد دليل يغيره. عزام، الدكتور  معنى القاعدة :( 4 )

 (89محمد المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، )ص:  العزيز

 -985)ص:  واجتهادات علماء المسلمين،بداية الحياة اإلنسانية ونهايتها في ضوء النصوص الشرعية ( ياسين، الدكتور محمد نعيم، 5 )

986). 

 .(262)ص:  أحكام الجراحة الطبية واآلثار المرتبة عليها،( الشنقيطي، الدكتور محمد المختار، 6 )

 (85)ص: أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، ( األشقر،  الدكتور محمد سليمان، 7 )

  ٤٢٢م العدد ٣٦/١/٣٤٤٢قيب أطباء مصر، بمجلة األهرام العبي بتاريخ ( مقال للدكتور حمدى السيد أستاذ جراحة القلب، ون8 )
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 : خامًسا المعقول

وال شك أن  (1)أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة اإلسالمية التي بلغت مرتبة الضروريات التي تجب المحافظة عليها، :ووجهة

الحكم باعتبار المريض في هذه الحالة حيًا، فيه محافظة على النفس وذلك يتفق مع هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة 

وألن اعتبار ميت الدماغ قد ذهبت روحه محل خالف بين األطباء، وأن عالمات ذلك ظنية لم  (2)اإلسالمية والعكس بالعكس 

ود عدة وقائع تقرر فيها موت الدماغ ثم تستمر الحياة، والشرع يتطلع إلى إحياء النفوس وإنقاذها تكتسب اليقين بعد نظًرا لوج

وان أحكامه ال تبنى على الشك، فكما ال يسوغ إعالن الوفاة بمجرد سكون القلب لوجود الشك، فكذلك ال يسوغ إعالن الوفاة 

 (3)بموت الدماغ مع نبض القلب وتردد النفس تحت اآلالت.

 ة أصحاب القول الثاني: أدل

استدل أصحاب هذا القول على أنه يعتبر موت الدماغ الشخص دون قلبه موتًا حقيقيًا، وال يشترط توقف القلب عن النبض حتى 

 يحكم بموت اإلنسان بما يلي: 

 سواء في وجود أواًل: إن توقف وظائف المخ ككل )ومنه الجذع( يؤدى إلى توقف وظائف القلب والتنفس، إن عاجاًل أو آجاًل 

 وبالتالي فإن ميت الدماغ ال يرجي شفاءة.  (4)األجهزة المعاونة أو في عدم وجودها 

 ونوقش هذا من وجهين: 

 عدم رجاء برء المرض ال يبيح استعجال الموت ومباشرة أسبابه كما تقدم في حديث الذى أخذ سكينًا وجّز بها يده.  إن األول:

هذه العلة إن صلحت في االعتبار وإيجاب التصرف بناء عليها لفتح ذلك بابًا عظيًما من المفاسد إذ كم من األمراض  إن الثاني:

المزمنة التي ال يرجى برؤها وال شفاؤها وهي دون موت الدماغ، فهال أبحنا اإلجهاز على هؤالء برفع أجهزة التنفس عنهم 

غ( طرًدا لهذه العلة؟ ال شك أن هذا قول باطل، فكون المرض ال يرجى برؤه شيء، وباستقطاع أعضائهم )كما يُفعل بموتى الدما

وهذا محض ابتالء من هللا تعالى، وأما مباشرة األسباب المفضية للموت فشيء آخر، وهو شيء بعيد كل البعد عن مقاصد 

  (5)الشريعة بحفظ األنفس وعصمتها.

كذلك فإن هذه  لجعل جثث تتنفس أمر ليس له معنى،رف ماليين الدوالرات تكاليف وسائل اإلنعاش باهظة جدا وص إن ثالثاً:

األجهزة باهظة الثمن وقليلة العدد ويحتاجها كثير من المصابين وتعطيلها على مجموعة من الجثث أمر يؤدى إلى فقدان 

                                                           
هـ، 9199جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض،  المحصول في علم األصول،الرازى،  اإلمام فخر الدين محمد بن عمر،   (1) 

، إبراهيم بن محمد بن موسى المالكي، . الشاطبي9/266. الشوكاني، إرشاد الفحول،  5/339الطبعة األولى هـ تحقيق طه جابر العلواني،  

 . 3/99دار المعرفة تحقيق: عبد هللا دراز،  الموافقات في أصول الشريعة،

 ( 218)ص:  ،أحكام الجراحة الطبية واألثار المترتبة عليهاطي، الدكتور محمد المختار ( الشنقي2 )

 . 519، 3/519 أجهزة اإلنعاش وحقيقة الوفاة بين األطباء والفقهاء،أبو زيد، الدكتور بكر بن عبد هللا،   (3) 

 . 9/965 ضرورات العالجية في ضوء الشريعة اإلسالمية،مفهوم الموت وزراعة األعضاء البشرية لل( بسيوني، الدكتور جودة عبدالغني، 4 )

 ( 59، )ص: موت الدماغ( تهافت الدكتور وسيم فتح هللا، 5 )
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ترك شخص يموت لعدم وجود وسائل اإلنعاش في حينها ومعهم مجموعة من الحاالت التي كان باإلمكان إنقاذها لو استخدمت 

 (1)أجهزة إنعاش أو ألن وسائل اإلنعاش موضوعة في شخص مات دماغه أمر ليس له ما يبرره.

يكون تكاليف وسائل اإلنعاش باهظة أمر خارج عن محل النزاع، فمحل النزاع هو كون موت الدماغ مرادفًا  بأن:ونوقش هذا

للحكم بالموت شرًعا وقولهم إن تعطيل هذه األجهزة على مجموعة من الجثث يضيع فرص عالج حالت أخرى تحتاج لهذه 

قاذ حياة من يُرجى برؤه على المصلحة المرجوحة وهي األجهزة بأن محل النظر هنا هو تقديم المصلحة الراجحة وهي استن

حفظ حياة ميت الدماغ، والمسألة من حيث المصالح والمفاسد وازدحام الحقوق في المال العام تميل إلى ترجيح كفة جواز رفع 

س وأن أجهزة اإلنعاش عن الميت دماغه الستنقاذ من يُرجى برؤه، في حين أن األصول تقتضي عدم تفضيل نفس على نف

وبأن مبدأ التساوي بين الناس معصومي الدم يمنع التضحية بحياة إنسان إلنقاذ حياة أخرى، كما  (2)االضطرار ال يُبطل حق الغير

أن الضرر اليزال بمثله، فمبدأ المساواة بين حقوق الناس في الحياة يمنع الطبيب من حرمان إنسان من األجهزة التى ركبت على 

م إنسان آخر في نفس حالة األول، وإذا تساوت المصالح فالطبيب مخول، طبقا للقواعد الكلية بالتخيير جسمه ليضعها على جس

في التقديم والتأخير، بشرط أن يقوم اختياره على معايير موضوعية واعتبارات اجتماعية تتصل بمدى نفع الشخص للمجتمع 

لى المال أو النسب أو السلطة أو غيرها والواجب طبقا للقاعدة وبمدى إمكان إنقاذ حياته وليس على اعتبارات شخصية تعتمد ع

الكلية تحصيل أعلى المصلحتين ومن المناسب أال يوكل االختيار المشار إليه إلى فرد واحد بل ينبغي ان يتخذ القرار فيه فريق 

 (3)طبي.

تين والرئتين ...إلخ وهذه حاالت في نظرهم موتي الدماغ لهم أعضاء في حالة حياة وحيوية، كالقلب والكبد والكلي إن ثالثًا:

ميئوس من شفائها، وفي المقابل هناك أحياء يحتاجون لمثل هذه األعضاء لفشلها لديهم، فلما ال تنزع من حاالت موت الدماغ 

 (4)وتعطى لمحتاجيها من األحياء.

فال يزال ضرر المريض عن مريض بإحداث ضرر في مريض آخر، وقاعدة  )الضرر ال يُزال بالضرر( بأن ونوقش هذا:

وحق من مات دماغه هنا هو حفظ وصون حرمة دمه وجسده وعرضه فبأي حق يستبيح الطبيب  )االضطرار ال يُبطل حق الغير(

 (5) «ِت َككسِره حيً ا. َكْسُر عظِم الميِّ »()وغيره كشف عورة هذا المريض وتقطيع جسده وانتزاع أعضائه، ولقد قال المعصوم 

 فالمسلم محترم حيًا وميتًا ومع ذلك فنحن ال نقر كونه ميتًا فاألمر أغلظ والحرمة أشد وحقن الدم عصمته أولى،

                                                           
مقال للدكتور عبدا للطيف عثمان، أستاذ ورئيس قسم المخ واألعصاب، بجامعة األزهر،  9/119 ،أجهزة األنعاش( البار، الدكتور محمد على 1 )

 "بتصرف". 229م العدد 36/9/3992بمجلة األهرام العربي بتاريخ 

 ( 56، 59)ص:  موت الدماغ،( الدكتور وسيم فتح هللا، تهافت 2 )

 ( 966، 965)ص:  الطبية،األحكام الشرعية لألعمال ( شرف الدين،  الدكتور أحمد ،3 )

 مفهوم الموت وزراعة األعضاء البشرية للضرورات العالجية في ضوء  الشريعة اإلسالمية،( بسيوني،  الدكتور جودة عبدالغني، 4 )

        (9/965) 

 لك المكان،  رقم أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة رضى هللا عنها، كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذ  (5)

 وابن حبان في 9696رقم  9/596. وابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز باب في النهي عن كسر عظام الميت 2/393، 2399        

 صحيحه كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا، ذكر اإلخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى وال سيما في         

 وعبد الرزاق كتاب الجنائز، 9/328ومالك فى الموطأ كتاب الجنائز، باب ما جاء في االختفاء  2968رقم  9/129سادهم أج        

 . 1/219باب كسر عظم الميت في مصنفه،         
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وكون اآلخر مضطًرا ال يرفع شيئًا من هذه الحقوق ، بل إن من أُكره على قتل غيره استنقاًذا لحياته هو ال يجوز له قتل الغير؛  

: " ...  -رحمه هللا  -ألن حرمة الغير لست بأقل من حرمته، وعصمة دم الغير ليست بأقل من عصمة دمه، قال ابن حزم 

أحدهما كل ما تبيحه الضرورة كاألكل والشرب، فهذا يبيحه اإلكراه ألن اإلكراه ضرورة فمن واإلكراه على الفعل ينقسم قسمين 

أُكره على شيء من هذا فال شيء عليه ألنه أتى مباًحا له إتيانه والثاني ما ال تبيحه الضرورة كالقتل والجراح والضرب وإساد 

فكون شخص ما  (1)القود والضمان ألنه أتى محرًما عليه إتيانه المال فهذا ال يبيحه اإلكراه فمن أكره على شيء من ذلك لزمه 

مضطًرا ومحتاًجا لزراعة قلب أو رئة أو كبد ال يبيح اإلجهاز على مسلم معصوم الدم باستقطاع أعضائه بحجة أنه ميت 

  (2)الدماغ.

عن خدمة الروح واالنفعال لها وبهذا يتبين إن العلماء قرروا أن حياة اإلنسان تنتهي عندما يغدو الجسد اإلنساني عاجًزا  رابًعا:

أن عجز األعضاء عن خدمة الروح واالنفعال لها دليال على مفارقة الروح للجسد، قالوا وهذا موجود في ميت الدماغ فإن 

األعضاء ال تستجيب لتصرفات الروح والحركة الموجودة في بعض األحيان إنما هي حرحكة اضطرارية ال عالقة لها بالروح 

 (3)ليست ناشئة عنها.و

  يلي:ويمكن أن يناقش هذا بما 

عدم التسليم بعجز كل األعضاء في حالة موت الدماغ، بل الزال بعضها يستجيب كالقلب والرئتين وهذا كاف في إبطال  – 1

 الدليل. 

الحركة االضطرارية التي ذكروها دليل على وجود الروح وتطل باقي األعضاء دليل على ضعف الروح أو فساد تلك  – 0

 (4)األعضاء.

 : الرأي المختار

بعد ذكر األدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول األول القائل: بأن موت دماغ الشخص دون قلبه ال يعد 

بد من توقف القلب والتنفس حتى يحكم بموت اإلنسان لقوة ما استدلوا به؛ وألن األطباء أنصار الموت الدماغي موتًا بل ال 

أجمعوا على أن القلب يظل ينبض لعدة أيام أو أسابيع بعد تشخيص الوفاة الدماغية، كما أن بعض أعضاء المتوفي دماغيا مثل 

لنخاعية الشوكية قد تكون موجودة كما لوحظ وجود حركات متعددة لألطراف الكلى والكبد تظل تعمل، وكذلك فإن المنعكسات ا

أثناء إجراء اختبار عدم التنفس التلقائي في بعض المرضى الذين شخصت حاالتهم بأنها وفاة دماغية بعد نزع جهاز التنفس 

كرات من سكرات الموت الصناعي، بناء على ذلك يمكن اعتبار الموت الدماغي مرحلة اختضار يعاني فيها المريض س

ونزعاته، والمحتضر ليس ميتا من الناحية الشرعية وال تنطبق عليه أحكام الموت وقد عبر عن ذلك فضيلة المرحوم الشيخ جاد 

الحق بقوله "إن استمرار نبض القلب والتنفس دليل على الحياة وإن دلت األجهزة الطبية على فقدان وظيفة الجهاز العصبي وال 

 (5)ن ميتا، وإنما يعتبر ميتا من الناحية الشرعية إذا تحقق موته كلية ولم يبق فيه حياة ألن الموت هو زوال الحياة"يعد اإلنسا

                                                           
 . 229، 8/231المحلى، ( ابن حزم، 1 )

 ( 59)ص:  ،موت الدماغ(  تهافت ،الدكتور وسيم فتح هللا، 2 )

 ( 253، 259ص: أحكام الجراحة الطبية، )الشنقيطي، الدكتور محمد المختار،  (3)

 (919)ص:  الموت الدماغي وتكييفه الشرعي،المطير،  الدكتور دعيج ادحيالن،  (4)

 ( 956)ص:  موت الدماغ بين الطب واإلسالم،( . ندى الدقر، 51، 58)ص:  الموت الدماغي،( الجندى، الدكتور إبراهيم صادق، 5 )
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ويتسائل الدكتور إبراهيم صادق الجندى قائال: هل الحاجة إلى ضمان نجاح عمليات نقل األعضاء أو التلخص من العبء الثقيل 

 فُرض على األطباء من مرضى الغيبوبة العميقة تكفي للحكم على مريض بالموت وهو في مرحلة االحتضار؟  الذى

ويستطرد قائاًل ما المانع أن يستمر األطباء في إنعاش هذا المريض حتى يتوقف قلبه وجميع الوظائف وبذلك تموت خاليا مخه 

 (1)لذى يتفق عليه الجميع.ويصبح جسده غير قابل لإلنعاش وهذا هو الموت الجسدي ا

 

 دماغ من الناحية القانونية:حكم الموت ال المبحث الرابع:

كانت القوانين في العالم أجمع بما فيها الواليات المتحدة وأوربا تنص على أن الوفاة مرتبطة بتوقف القلب والدورة  أواًل:

فصدرت مراسيم تشريعية )أنظمة وتعليمات ( في معظم   (2)م عندما بدأ التنبيه على موت الدماغ9151الدموية، حتى عام 

البلدان تقضي بأن موت الدماغ هو موت حقيقي لإلنسان، وأجازت هذه التشريعات االنتفاع بأعضاء الميت دماغيا ونقلها 

ال للشك لمرضي أحياء بحاجة لها واشترطت تلك التشريعات شروطا معينة لتشخيص الموت الدماغي للتأكد بصورة ال تدع مجا

 من تحقق حدوثه وذلك على النحو التالي: 

 اشتراط وجود تعليمات واضحة بشروط محددة كمعاير هار فارد وغيرها... 

 الخبرة الكافية في أجراء التشخيص للتثبت من حدوث الموت الدماغي للشخص.  ذوياشتراط عدة أطباء من 

 (3)بأعضاء الميت أم ال.أن يتم تطبيق هذه الشروط واإلجراءات سواء أكان سينتفع 

اشتراط فريقين مستقلين من األطباء، يقوم الفريق األول منهما بالتأكيد من تشخيص موت الدماغ، بينما يتولى الفريق الثاني 

إجراء عملية زرع العضو المستأصل، وذلك لتفادى قيام بعض األطباء بإعالتن الموت المبكر للمعطي حتى يمكنهم القيام بعملية 

 (4)ضو منه.نقل ع

اشتراطت بعض الدول الحصول على موافقة خطبة بالتبرع، واكتفي بعضها بموافقة المتبرع في حياته، أو بموافقة ورثته بعد 

موافقة ورثته بعد موته،  موته، كألمانيا وهو لندا وبريطانيا، ولم يكتف بعضها اآلخر بموافقة الميت في حياته، بل اشتراطت

بينما  (5)حتى ولو أذن الميت باالستقطاع منه قبل وفاته وعلى هذا النظام الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية 

 تساهلت دول أخرى فاكتفت بما أسموه )الموافقة المفترضة( فلم يلتفت إلى إذن المتوفي أو إذن أهله،

                                                           
 ( 69)ص:  الموت الدماغي،الدكتور إبراهيم صادق،  الجندى، (1) 

( 911، الدكتور محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة والقانون، )ص: 9/119 أجهزة اإلنعاش،( البار،  الدكتور محمد على، 2 )

 "بتصرف"  منشاة المعارف. 

 ( 51 -58)ص:  للميت دماغيا،( األشقر، سمر، المركز القانوني 3 ) 

(، دار   النهضة 989)ص:  خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث دراسة تحليلية لمشروع نقل األعضاء البشرية،( شوقى الدكتور أحمد، 4 )

 م. 9115العربية 

ال ينتهك إال بإذنه، فهو حق ( أبو زيد،الدكتور بكر عبدهللا يقول " وشرط إذنه أو إذن ورثته؛ ألن رعاية كرامته حق مقرر له فى الشرع، 5 )

ته موروث كالحق في المطالبة من الوارث في حد قاذفه، ولذا فإن اإلذن هو إيثار منه، أو من مالكه الوارث لرعاية حرمة الحي على رعاية حرم

مكتبة ، فقه النوازلبكر،  بعد موته في حدود ما أذن به، ولذا صحح ولزم شرط اإلذن منه قبل موته أو من ورثته جميعا". أبو زيد، الدكتور

 . 15 – 3/11م، 9188هـ 9191الصديق الطائف، 
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في مستشفى في مستشفى حكومي، ولم يكن قد صرح أو كتب في أثناء حياته بالممانعة ويعتبر سكوته  إذا مات هذا الشخص 

 (1)وعدم ممانعته دليال على الرضا، وهو نظام تتبعه حوالى ثالث عشرة دولة أوربية منها فرنسا وأسبانيا والنمسا.

 ويمكن تقسيم الدول بحسب موقفها من موت الدماغ إلى أربعة أقسام: 

دول تقر طبيا بأن الموت الدماغي موت حقيقي إال أنه ليس فيها تشريعات قانونية بشأن موت الدماغ مثل بلجيكا،  األول:القسم 

 النمسا، ألمانيا، الهند نيوزلندا، أفريقيا الجنوبية، كوريا الشمالية والجنوبية، سويسرا، تايالندا المملكة المتحدة البرازيل، بيرو،

 يال، أرجواى، تركيا، بوليفيا الواليات المتحدة األمريكية )بعض الواليات(. كولومبيا، فينزو

دول تقر قانونيا بأن الموت الدماغي موت حقيقي مثل األرجنتين استراليا، النمسا، السعودية، أسبانيا، السويد،  القسم الثاني:

 ند، البرتغال، بورتريكو المكسيك، تشيكوسالفكيا. معظم الواليات في أمريكا الدنمرك، فرنسا، إيطاليا، كندا، النرويج، بول

 (2)دول ال تقر بموت الدماغ مثل اليابان، الينمارك، إسرائيل السويد، بولنده، بعض الدول اإلسالمية. القسم الثالث:

مثل، معظم الدول اإلسالمية، وبقية دول العالم الثالث بما في ذلك  الدماغ:دول لم تدرس جديا موضوع موت  القسم الرابع:

 (3)الصين.

 القانون المصرى من موت الدماغ  ثانيًا: موقف

ناقش مجلس الشعب المصرى موضوع موت الدماغ عدة مرات خالل السنوات الماضية وألن بعض األطباء اليزالون رافضين 

على الرغم من أن رئيس لجنة  (4)قة المجلس على مشروع قرار حول موت الدماغلمفهوم موت الدماغ، أدى ذلك لتأخر مواف

 (5)الفتوى باألزهر قد أفتى بموضوع موت الدماغ كما سبق.

 

 وفيها أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة. الخاتمة:

 أوالً:النتائج ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية:

 خروج الروح حيث ال يبقى حركة في القلب وال غيره.حقيقة الوفاة عند الفقهاء هو والتعريف الشرعي للموت  -1

 وعجزها عن أداء وظائفها.  أن الموت الفعلي لإلنسان ال يتحقق إال بالتوقف النهائي للقلب وجهاز التنفس عن العمل -2

هو انتهاء الحياة بسبب توقف جهاز التنفس والدورة الدموية والجهاز العصبي توقفاً تاماً وما يتبع ذلك  الموت عند األطباء: -3

 من ظهور عالمات وتغيرات بمظاهر الجثة تنتهي بتحلل الجسم تحلالً كامالً.

 .نسانأن موت دماغ الشخص دون قلبه ال يعد موتًا بل ال بد من توقف القلب والتنفس حتى يحكم بموت اإل -4

                                                           
(، "بتصرف" موت 332، 333(، الطبيب أدبه وفقهه )ص:  396)ص:   خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث،( شوقي، الدكتور أحمد، 1 ) 

 (333الدماغ بين الطب واإلسالم لندى الدقر، )ص: 

 ، الدكتور111، 9/112(  الدكتور محمد على البار، أجهزة اإلنعاش، 51)ص: للميت دماغيا،  القانونيسمر األشقر، المركز   (2) 

 (. 999م، )ص: 9112 -هـ 9191مصطفى محمد الذهبي، نقل األعضاء بين الطب والدين، دار الحديث الطبعة األولى،       

 . 9/111 أجهزة اإلنعاش،الباز، الدكتور محمد على    (3) 

 ( 333، )ص: موت الدماغ بين الطب واإلسالمندى القر،   (4) 

 ( 29سبق هذا في ) ص:   (5) 
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أن المريض المحتضر الذى ظهرت عليه عالمات الموت وسكراته وكان في النزع ال يعد من األموات مهما اشتدت به عليه،  -5

 .بل هو حي ويعامل معاملة األحياء حتى لو لم يبق بينه وبين خروج الروح إال نفس واحد

وأوربا تنص على أن الوفاة مرتبطة بتوقف القلب والدورة الدموية، القوانين في العالم أجمع بما فيها الواليات المتحدة  أن -6

  وت الدماغ هو موت حقيقي لإلنسان.تقضي بأن م العالم في معظم البلدانوم 9151حتى عام 

 

 أهم التوصيات المقترحة.

العلمية كافية شافية في مثل ، وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات البحث العلمي في مجال قضايا معاصرة تنشيط .1

 هذه القضايا.

يجب أن تقرر وفاة من مات دماغ وإيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي من قبل لجنة طبية تضم أساتذة اختصاصيين من ذوي 2-

 .الخبرة باألمراض العصبية أو جراحة الدماغ واألعصاب واستشاري للتخدير وآخر أخصائي بالرعاية المركزة

يس مادة الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية، من خالل تأصيل ففه الخالف وذلك لتحقيق االهتمام بتدر-3

 إبراز ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص، وخاصة في مثل هذه المسألة الهامة الحساسة.

المة في الدين، وبعًدا عن القول بغير علم، فقد ترك الفتاوى ألهلها المختصين من أهل العلم المعروفين، وذلك حرًصا على الس        4-

 ورًعا وتأنيًا في الفتوى وذلك لخطورتها. ( ،أعلم المسائل :) الكان جواب اإلمام مالك رحمه عن كثير من 

وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب  وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله

 العالمين.

 

 :قائمة أهم المصادر والمراجع البحث 

 .القرآن الكريم أوال:

تحقيق: محمد حسين  تفسير القرآن العظيم. ،ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي-1

 بيروت لبنان. –هـ الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  9191 -شمس الدين   الطبعة: األولى 

تحقيق: جماعة من العلماء،  شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن عالء الدين علّي بن محمد،-0

م الناشر: دار السالم للطباعة والنشر التوزيع 3995 -هـ 9136تخريج: ناصر الدين األلباني الطبعة: الطبعة المصرية األولى، 

 (والترجمة )عن مطبوعة المكتب اإلسالمي

 دار الكتب العلمية بيروت لبنان. إعالم الموقعين عن رب العالمين،ابن القيم أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر، -3

 م.3995 -هـ 9136الطبعة  الشرعية على المشكل في المسائل الطبية، الفتاوى /عبدالعزيزابن باز، فضيلة الشيخ -4

الطبعة: الثانية،  ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىابن عبده، مصطفى بن سعد السيوطي شهرة، الرحيبانى، -5

 الناشر: المكتب اإلسالمي.م 9111 -هـ 9195

تحقيق: عبد السالم محمد هارون عام  معجم مقاييس اللغة،ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، -6

 م. الناشر: دار الفكر.9191 -هـ 9211النشر: 
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الطبعة:  المغني،، ابن قدامة المقدسيابن قدامة، أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير ب-7

 بدون طبعة الناشر: مكتبة القاهرة.

الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،  -8

 بيروت لبنان. –،الناشر: دار الكتب العلمية من الكتاب والسنة

 -الطبعة: الثالثة  ،العربلسان ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى، -9

 بيروت لبنان. –هـ الناشر: دار صادر  9191

 بدون تاريخ الطبع. أجهزة اإلنعاش وحقيقة الوفاة بين األطباء والفقهاء، عبد هللاأبو زيد، الدكتور بكر -12

هـ  9139 دار الكلمة بالمنصورة الطبعة األولى، عالمات الحياة والممات بين الفقه والطب، الحسيني،أحمد حافظ القاسمي -11

 م.3996

 -هـ 9196ط دار عثمان بن عفان، السعودية  الديباج على صحيح مسلم،سيوطى، عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل، لا-10

 م. 9116

بحث منشور ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة،  بدء الحياة ونهايتها،سليمان،  ،  الدكتور عمراألشقر،-13

 م.3999هـ 9139دار النفائس،      الطبعة األولى 

 م. 3999هـ 9133مؤسسة الرسالة الطبعة األولى، أبحاث إجتهادية في الفقه الطبي، الدكتور محمد سليمان،  األشقر،-14

 هـ، دار9191، الدكتور مصطفى الذهبي، نقل األعضاء بين الطب والدين، الطبعة األولى للميت دماغياسمر،  األشقر،-15

 الحديث القاهرة.       

م الناشر: دار النفائس  9119-هـ  9199الطبعة: الرابعة،  القيامة الصغرى، عمر بن سليمان بن عبد هللا العتيبي، األشقر،-16

 للنشر والتوزيع، األردن، مكتبة الفالح، الكويت.

 م.3999هـ 9133مؤسسة الرسالة الطبعة األولى،  أبحاث إجتهادية في الفقه الطبي، سليمان،محمد  األشقر، الدكتور-17

 الشريعة والقانون. ، الدكتور محمد عبد الجواد محمد، بحوث في أجهزة اإلنعاشمحمد على،  البار، الدكتور-18

 ضوء الشريعةمفهوم الموت وزراعة األعضاء البشرية للضرورات العالجية في ، عبد الغنيجودة  بسيوني، الدكتور-19

 اإلسالمية،

، الطبعة الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي الروس، الطبفؤاد الخضري، أحمد أبو  الدكتورة مديحةبسيوني، -02

 بدون. 

مفهوم الموت وزراعة األعضاء البشرية للضرورات العالجية في ضوء الشريعة  عبد الغني،جودة  الدكتوربسيوني، -01

 اإلسالمية.

)هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بكري، محمد شطا الدمياطي، ال-00

 م  الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع بيروت لبنان. 9119 -هـ  9198بمهمات الدين(، الطبعة: األولى، 

: دار ، الناشراإلقناعكشاف القناع عن متن بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى،  البهوتى، منصور-03

 الكتب العلمية بيروت لبنان.
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بحث منشور بمجلة  جسم إنسان آخر حيا أو حيا أو ميتا،انتفاع اإلنسان بأعضاء  رمضان،الدكتور محمد سعيد  بوطي،ال-31

 هـ. 9198جمادى الثانية  32-98مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الرابعة 

م، األهرام 3995طبعة دار الفاروق للنشر والتوزيع الطبعة األولى  الفتاوى اإلسالمية،جاد الحق، الشيخ جاد الحق على، -05 

 . 91/93/9112المسائي 

 -هـ 9133أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية الطبعة األولى،  الموت الدماغي، صادق،دى، الدكتور إبراهيم جنال-06

 م.3999

هـ  9139، دار الكلمة بالمنصورة الطبعة األولى، عالمات الحياة والممات بين الفقه والطبأحمد حافظ القاسمي،  الحسيني،-07

 م.3996

 القاهرة. –هـ الناشر: دار السالم  9131الطبعة: السادسة،  التفسير:األساس في حّوى، سعيد، -08

بحث منشور ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، دار  بدء الحياة ونهايتها،عمر سليمان األشقر،  دكتورال-09

 م.3999هـ 9139النفائس الطبعة األولى 

)هو حاشية على فتح  إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينشطا، أبو بكر )المشهور بالبكري( بن محمد  دمياطي،ال-32

 : دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع.م الناشر 9119-هـ  9198المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(، الطبعة: األولى، 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض،  المحصول في علم األصول،فخر الدين محمد بن عمر،  الرازى،-31

 هـ، الطبعة األولى هـ تحقيق طه جابر العلواني.9199

هـ 9195وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت الطبعة الثانية  طبعة المنثور،، عبد هللاالزركشي، محمد بن بهادر بن -30

 تحقيق د تيسير فائق أحمد. 

الدكتور مصطفى الذهبي، نقل األعضاء بين الطب والدين، دار الحديث  للميت دماغيا، ،المركز القانونيسمر األشقر، -33

 هـ.9191الطبعة األولى 

 -هـ 9196ط دار عثمان بن عفان، السعودية  الديباج على صحيح مسلم،سيوطى، عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل، ال-34

 م.9116

 دار المعرفة تحقيق: عبد هللا دراز.  الموافقات في أصول الشريعة،بن موسى المالكي،  شاطبي، إبراهيم بن محمدال-35

الطبعة: األولى،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، شربيني،ال-36

 م الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان.9111 -هـ 9195

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت الطبعة  األحكام الشرعية لألعمال الطبية،أحمد،  الدين، الدكتورشرف -37

 م.   9189  -هـ 9199الثانية

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت الطبعة  األحكام الشرعية لألعمال الطبية، أحمد، الدين، الدكتورشرف -38

 م.9189  -هـ 9199الثانية      

نشر مكتبة الصحابة بجدة  أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليهابن محمد المختار،  الدكتور محمد، الشنقيطي-39

 م.9111هـ  9195الطبعة الثانية 
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   دار البشرية،نون الجنائي والطب الحديث دراسة تحليلية لمشروع نقل األعضاء خطوة، القاشوقى الدكتور أحمد، -42

 م. 9115النهضة العربية 
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