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 ملخص البحث 

ت شديدة الخطورة على العالم م وأصبح 9191 في العالم بداية من عام تم وانتشر9102حين نزلت نازلة كورونا في الصين 

شملت هذه اإلجراءات  ةالفيروس سريع االنتشار شديد الخطورلمجابهة  سارعت الجهات المعنية باتخاذ خطوات احترازيةأجمع، 

راءات أنها إجبالذعر واعتبرها البعض  هذه اإلجراءات أصابت الناسسائر مناحي الحياة تعليمية واقتصادية ودينية واجتماعية، 

رازية احت)مناعة القطيع( بحيث يترك الناس بال إجراءات  مخالفة للشريعة ومضيقة على الناس، ودعا البعض إلى ما يسمى ب

يصاب ومن ينجو حتى تحصل مناعة من األمراض للكل بعد اإلصابة وهذه المناعة التي يقولون عليها ال تعرفها  وال شيء ومن

 ةالتي تتخذها الجهات المختصات أردنا أن نجمع دراسة تبين شرعية السياسف ،يتداوى وأمر الناس بالتداو --ألن النبي ؛الشريعة

تحقيقا لمقصد شرعي عظيم وهو الحفاظ على  المأذون فيه لولي األمر ومن مصلحة األمةوأنها من التصرف ، في عالمنا االسالمي

 ،ومن هنا درسنا قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .النفس كما قال هللا تعالى }ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا{

في  القاعدة على النوازل الفقهية لفايروس كورونا المستجد من حيث لتعريف بالقاعدة وأدلتها وشروط تطبيقها، ثم درسنا تطبيقات

، اللقاحات اإللزام بأخذ، واإللزام الحجر الصحيودرسنا فيه السياسة الشرعية، وذلك على مطلبين: األول: في اإللزام بالتصرفات، 

منع المناسبات وإغالق الحدود، و، وحظر التجول إيقاف العمرة والزيارة ودرسنا فيه: الثاني: في المنع من التصرفات،و

 االجتماعية.

 الرعية، تصرف، المصلحة، السياسة، كورونا: الكلمات المفتاحية
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The rule of disposition on the parish is dependent on the interest (Applied study on the 

developments of the legitimate politics of the emerging corona virus) 

 

Abstract: 

When the Corona virus descended in China in 2019 AD and spread in the world starting from the 

year 2020 AD and became very dangerous for the whole world, the concerned authorities rushed 

to take precautionary steps to confront the rapidly spreading and very dangerous virus. These 

measures included all aspects of life, educational, economic, religious and social, these measures 

made people panic Some considered them to be procedures that violate the Sharia and restrict 

people, and some called for what is called (herd immunity) so that people are left without 

precautionary measures and nothing; Because the Prophet - ملسو هيلع هللا ىلص - took medication and commanded 

people to seek medication, so we wanted to compile a study that shows the legitimacy of the 

policies taken by the competent authorities in our Islamic world, and that it is from the authorized 

behavior of the guardian and in the interest of the nation in order to achieve a great legitimate goal, 

which is self-preservation, as God Almighty said: {And whoever revives it. It is as if he saved all 

people. Hence, we studied the rule: Acting on the subjects is dependent on the interest, in terms of 

introducing the rule, its evidence and the conditions for its application. By taking vaccinations, 

and the second: preventing behavior, and we studied in it: stopping Umrah and visiting, curfews, 

closing borders, and preventing social events.   

Keywords: Corona, politics, interest, behavior, parish. 

 

 المقدمة:. 1

 وبعد: وسلم،رب العالمين والصالة والسالم على خير خلق هللا أجمعين صلى عليه الحمد هلل ، بسم هللا الرحمن الرحيم

ة يوالصح يةاالقتصادالمسائل ترك بصمته على و حياة الناسمن شتى على جوانب آثاره  حلتوعلى عالمنا  جثم فيروس كورونافقد 

م اعلى سائر العالم فقد اهتم المفكرون والعلماء والحك البالغ، ونظرا ألثره حياة الناسمما يخص غيرها من و، يةوالدين يةواالجتماع

الدينية واالجتماعية ومهمة في الجوانب االقتصادية وإجراءات ، وقد اتخذت الحكومات عدة قرارات بكيفية دفعه والتخفيف من آثاره

أو وضع قيود على شروط ما يتعلق بمنع بعض العبادات وكان من تلك اإلجراءات  ،لمواجهة آثاره ومحاولة الحد من انتشاره

لزام أو االلزام ببعض األشياء كاإلأو منع بعض الظواهر االجتماعية المأمور بها شرعا كصلة االرحام وزيارة األقرباء عملها 

منعه من كورة طبيعية وذلك بمنعه من ممارسة حياته بصلفيروس ومعاقبة من لم يبادر بأخذه بالحجر الصحي وحتمية العالج من ا
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دخول المحال التجارية والوصول إلى عمله أو دراسته، وتساءل بعض الناس هل هذه اإلجراءات لها حظ من النظر الشرعي وهل 

ي الحكم الشرععبادتهم، لهذا أردنا أن نجمع دراسة نبين فيها  من السياسة الشرعية أن تمنع الناس من ممارسة حياتهم أو ممارسة

أو ضرر ووجه الجمع  واإلجراءات بحيث نقارن بين ما فيها من ضرر وما في االجراءات المتخذة من مصلحة ارساتلتلك المم

 وهللا من وراء القصد.  بينهما.

 أهمية الموضوع:. 1.1

 تتجلى أهمية هذا الموضوع فيما يلي:

  أو دفع مضرة. مصلحة في صالح الناسجلب أنه يبين ما في االجراءات االحترازية المتخذة من  -0

 الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي في النوازل الناشئة عن هذه الجائحة. أنه يبين مدى  -9

ور اإلفتاء المتخذة باألدلة الشرعية ومدى الحاجة إلى االجتهاد الجماعي من دأنه يبين مدى الحاجة إلى تدعيم االجراءات  -3

 .والمجامع الفقهية
 

 أهداف الموضوع:. 2.1

 أهداف هذا الموضوع فيما يأتي: تتلخص

  .تصرف الحاكم على الرعية وأنه منوط بالمصلحةدراسة  -0

 الناشئة عن جائحة كورونا.-ذات الصلة-ه القاعدة على النوازل الفقهيةبيان وجه تطبيق هذ -9

بها كثير من دول عرض جانب من جوانب التأصيل الشرعي لإلجراءات والتدابير المنطوية على ضرر؛ والتي أخذت  – 3

 في مواجهة هذه الجائحة؛ بما يُسهم في فهم تلك اإلجراءات والتدابير وتقبّلها.-حرسها هللا-منها المملكة العربية السعوديةالعالم و

 منهج البحث:. 1.1

من ثم ها المعتبرة، واعتمدُت في هذا البحث المنهج االستقرائي التحليلي المقارن؛ وذلك باستقراء المادة العلمية وجمعها من مظان

ة ؛ مع استصحاب مقاصد الشريعة اإلسالمي-عند الحاجة  -دراستها وتحليلها، والمقارنة بين أقوال الفقهاء المتقدمين والمعاصرين 

 وكلياتها؛ وصوالً إلى تقرير أحكام النوازل الفقهية موضوع البحث، وتطبيق قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

 إجراءات البحث:. 1.1

 سرُت في كتابة هذا البحث على النحو التالي:

 دراسة قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة -0

 وفق الخطوات التالية:

 تصوير النازلة الفقهية المراد دراستها. –أ 

لفقهية العلمية والمجامع ابيان حكم النازلة الفقهية؛ باتباع مسلك التخريج إن أمكن؛ مع االستئناس بقرارات الهيئات  –ب 

 المعاصرة، وآراء العلماء والباحثين المعاصرين إن وجدت.

 تطبيق القاعدة على النازلة الفقهية. –ج 

 االعتماد على أمهات المصادر والمراجع األصلية بحسب طبيعة البحث.  -9

 التركيز على موضوع البحث، وتجنب االستطراد. -3

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالعلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر 

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        8 

 ISSN: 2706-6495 

 

 .ترقيم اآليات، وبيان سورها -4

تخريج األحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ  -5

 بتخريجها.

 العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الترقيم. -6

 إدراج خاتمة تتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته. -7

 للمراجع والمصادر؛ مرتبةً وفق الترتيب الهجائي.إتباع البحث بفهرس  -8
 

 خطة البحث:. 5.1

 تقع خطة البحث في: مقدمة، وتمهيد ومبحثين، وخاتمة، وفهرس للمراجع والمصادر؛ وذلك على النحو اآلتي:

 : وتتناول موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وتقسيماته. المقدمة -

 ويشتمل على التعريف بأهم مصطلحات البحث.    التمهيد: -

  قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. المبحث األول:

 وفيه ثالثة مطالب:

 ألفاظ القاعدة، ومعناها. المطلب األول:

 : أدلة القاعدة. المطلب الثاني

 شروط تطبيق القاعدة. المطلب الثالث:

 ة على النوازل الفقهية لفايروس كورونا المستجد في السياسة الشرعية.تطبيقات القاعدالمبحث الثاني: 

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: في اإللزام بالتصرفات.

 وفيه مسألتان:

 اإللزام الحجر الصحي. المسألة األولى:

   اإللزام بأخذ اللقاحات.المسألة الثانية: 

 المطلب الثاني: في المنع من التصرفات،

 وفيه ثالث مسائل: 

 المسألة األولى: إيقاف العمرة والزيارة.

 المسألة الثانية: حظر التجول وإغالق الحدود.

 المسألة الثالثة: منع المناسبات االجتماعية.

 الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج.

  فهرس المراجع والمصادر.

 مجيب. أسأل هللا تعالى التوفيق والسداد، واإلخالص والقبول؛ إنه قريب
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 الدراسات السابقة:. 2

 هناك بعض الدراسات التي اهتمت بقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ومنها:

محمد بن الحسن الهاشمي،  العبادات، نوازل على تطبيقية تأصيلية دراسة" بالمصلحة منوط الرعية على قاعدة التصرف  -0

نوازل العبادات فقط، كنوازل الطهارة والصالة وخصها الباحث لدراسة وهي رسالة جامعية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

  .والحج

أم  مجلة جامعة، د/ ناصر بن محمد الغامدي، دراسة تأصيلية تطبيقية فقهيةمنوط بالمصلحة  عيةالتصرف على الرقاعدة:  -9

ها ما يشير ، وليس فيمن كتب الفقهاء على تأصيل القاعدة وبعض تطبيقاتها الفقهية الدكتور فيها وانحصر كالمهـ، ٠٣٤١القرى 

 إلى النوازل والتطبيقات المعاصرة.

ريعة مجلة كلية الشد. قطب الريسوني،  البيئي المعاصرة في المجال وتطبيقاتهامنوط بالمصلحة  الرعيةتصرف اإلمام على  -1

 وهذه الدراسة منحصرة في المجال البيئي وسلطة ولي األمر في تدبير الشأن البيئي.والدراسات اإلسالمية جامعة قطر، 

. إعداد ترنجانو في المال ببيت الزكاة توزيع سياسة في بالمصلحة، وتطبيقاتها منوط الرعية على اإلمام تصرف :قاعدة -4

 وأصول الفقه والتراث )قسم الوحي معارف فيعمر، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير،  سيد بن حفيظ محمد الطالب: سيد

بترنجانو،  المال بيت في الزكاة توزيع سياسة تطبيقات القاعدة في ، وتناولت هذه الرسالة موضوعم9103الفقه( ماليزيا، 

 تطبيق كل في وجه المصلحة إلى اإلشارة مع المال، بيت في القاعدة هذه تطبيقات أهم وإبراز

 الفرق بين الدراسات السابقة وهذه الدراسة: 

الزكاة في مواضيع مختلفة كالبيئة، و تناولت الدراسات السابقة قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة تأصيال وتطبيقا

اتخذ فيها من بينما تناولت هذه الدراسة نوازل جائحة كورونا وما  ،نوازل جائحة كوروناهذه الدراسات ، ولم تتناول والعبادات

   .فرق بين هذه الدراسة وغيرها مما وقفت عليه من دراساتهو ال قرارات وإجراءات وهذا

 

 . اإلطار النظري:1

 ويشتمل على التعريف بأهم مصطلحات البحث.  التمهيد:

 (11كوفيد) المستجد كورونابفيروس التعريف  وال:أ

التهاب في الجهاز التنفسي  :( وهو 02covid19كوفيد) بـ ( المعروف اختصارا9102واسمه العلمي )مرض الفايروس التاجي 

 (9190)السعودية،  الحمى والسعال وضيق التنفس. :بسبب فايروس تاجي جديد، وتشمل أعراضه الفايروس

الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراًضا مثل الزكام وااللتهاب التنفُّسي الحاد الوخيم هي عائلة من وفيروسات كورونا  

، اُكتِشف نوع جديد من فيروسات كورونا تسبب في 9102)السارس( ومتالزمة الشرق األوسط التنفُّسية )ميرس(. في عام 

ويُسمَّى المرض  ،9فسية الحادة الوخيمة كورونا ف الفيروس باسم فيروس المتالزمة التنرِ تفشي مرض كان منشأه في الصين، عُ 

، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس 9191(. في مارس 02)كوفيد  9102الناتج عنه مرض فيروس كورونا المستجد 

-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases) قد أصبح جائحة عالمية (02)كوفيد  كورونا

conditions/coronavirus/ ،9190) 
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 السياسة الشرعية التعريف بثانيا: 

ل به وال نز-صلى هللا عليه وسلم-ما كان فعاًل يكون معه الناس أقرب إلى الصالح، وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسولهي: 

 (0438)القيم،  تدبير شئون الدولة اإلسالميةوحي 

فالسياسة الشرعية قائمة على جلب المصلح ودفع المفسدة عن المكلفين، وقد يكون الفعل ذات جانبين فيه مصلحة من جانب 

، فيراعي عند االختيار جلب أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، والذي ينظر في اإلجراءات ب آخرنومفسدة من جا

في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، يجد أن اإلجراء المتخذ  ،االحترازية التي اتخذتها الدول اإلسالمية، وخاصة السعودية

جلب أعلى المصلحتين إذا إلى بالمنع أو اإللزام يبدو أن له جهتان: جهة مفسدة وجهة مصلحة والسياسة الشرعية هنا تنظر 

فسدة مزاولة أعمالهم فيه مكان االختيار بين مفسدتين، فمنع الناس من الخروج من منازلهم و تعارضتا ودفع أعظم المفسدتين إذا

فيه مصلحة من ناحية أخرى وهي منع انتشار المرض والحد عليهم من الناحية الصحية واالجتماعية والنفسية لكن هذا االجراء 

 ، وهكذا في كل إجراء متخذ.علىاأل، والحاكم هنا ينظر إلى تحقق المصلحة من أضراره على المجتمع

 (0404)جمال الدين ابن منظور،  التصرف لغة: التقلب في األمور والسعي في طلب الكسب.ثالثا: التصرف: 

لشخص ما يصدر عن ا التصرف هو:وأما في االصطالح فلم يذكر الفقهاء في كتبهم تعريفا للتصرف، ولكن يفهم من كالمهم أن  

 (0497)الموسوعة الفقهية الكويتية،  بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة

 م( 9113 -هـ 0493)شمس الدين البعلي،  الولي والية تحت هم الذين الناس عموم هيالرعية: تعريف رابعا: 

  (0404)جمال الدين ابن منظور،  بالمصلحة. مربوطو معلقمنوط: تعريف خامسا: 

 المصلحة:تعريف : سادسا

 دينهم عليهم يحفظ أن وهو: خمسة الخلق من الشرع ومقصود ،مقصود الشرع على المحافظة :بالمصلحة المصلحة: نعني

 فهو األصول هذه يفوت ما وكل ،مصلحة فهو الخمسة األصول هذه حفظ يتضمن ما فكل ،ومالهم وعقلهم ونسلهم ونفسهم

 (0403)أبوحامد الغزالي ،  مصلحة ودفعها ،مفسدة
 

  قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. المبحث األول: -

 مطالب: ثالثةوفيه 

 ألفاظ القاعدة، ومعناها. المطلب األول: -

 : أدلة القاعدة. المطلب الثاني -

 شروط تطبيق القاعدة. :الثالثالمطلب  -

المطلب األول: ألفاظ القاعدة، ومعناها. -  

 :القاعدة بعدة ألفاظ ومنهاوردت 

ف على الّرعية َمنُوط ِباْلَمْصلََحِة"  "التََّصرُّ

 "تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة"

)السيوطي، األشباه والنظائر في قواعد  " منزلة اإلمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم "-رحمه هللا تعالى-وقال الشافعي

 (0221وفروع فقه الشافعية ، 
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اِعي على الّرعية ولزومأن معنى القاعدة:  ة الثََّمَرة َواْلَمْنفَعَ وا أَو أَبوا ُمَعلّق ومتوقف على وجود ءَعلَْيِهم شاحكمه  نَفاذ تصرف الرَّ

غاة ن لم يتضمن منفعة أو تضمن منفعة ملفِي ضمن تصرفه، دينية َكانَت أَو دنيوية. فَإِن تضمن َمْنفََعة َما َوجب َعلَْيِهم تنفيذه، َوإِ 

  .ردفإنه ي شرعا

ال، فَإِن نَفاذ َواْلمَراد بالراعي: كل من ولي أمرا من أُُمور اْلَعامَّة، َعاما َكاَن كالسلطان اأْلَعْ  ظَم، أَو َخاّصا كمن دونه من اْلعمَّ

فَات كل ِمْنهُم على اْلَعامَّة مترتب على وجود اْلَمْنفََعة ِفي ضمنهَا  هـ (0412)الزرقا،  تََصرُّ

  المطلب الثاني: أدلة القاعدة. -

 .القرآن والسنةهذه القاعدة  أصل

وجه الداللة من هذه اآلية أن  [059}َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ{ ]األنعام:  تعالىأما القرآن فقوله 

لي في مال اليتيم  وعلى تصرف الويقاس  (9111)الطبري، هللا عز وجل نهي عن قربان مال اليتيم إال بما فيه صالحه وتثميره" 

َوإِْن َكاَن هََذا فِي ُحقُوِق اْليَتَاَمى  -رحمه هللا-الخاصة، يقول العز بن عبدالسالم عامة أومن الواليات الوالية  في  كل تصرف

ةُ ِمْن اأْلَْمَواِل اْلَعامَّ  ُف ِفيِه اأْلَئِمَّ ِة اْلُمْسلِِميَن فِيَما يَتََصرَّ ْرِع بِاْلَمَصالِ فَأَْولَى أَْن يَْثبَُت فِي ُحقُوِق َعامَّ ِة أَْوفَُر ِح اْلَعاِة؛ أِلَنَّ اْعتِنَاَء الشَّ مَّ

ةِ  َوأَْكثَُر ِمنْ   (0220)العز بن عبد السالم ،  اْعتِنَائِِه بِاْلَمَصالِِح اْلَخاصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم -النَّبِيَّ ما رواه البخاري وغيره عن معقل بن يسار أن ومن السنة  ُ َرِعيَّةً فَلَْم َما ِمْن َعْبٍد قال" َصلَّى هللاَّ اْستَْرَعاهُ هللاَّ

 (0287)البخاري،  "يَُحْطهَا بِنَِصيَحٍة إاِلَّ لَْم يَِجْد َرائَِحةَ اْلَجنَّةِ 

 أي برعاية المصالح ودرأ المفاسد.  تهحينصباألمة يحفظ أنه يجب على اإلمام أن  وجه الداللة من هذا الحديث:

: إني أنزلت نفسي من مال -رضي هللا عنه-بن الخطاب قال: قال عمر -رضي هللا عنه-عن البراء بن عازبما جاء ومن األثر 

"َسنَُدهُ  قال ابن حجر (0220)البيهقي،  "هللا بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت

 (0372)ابن حجر العسقالني ،  َصِحيٌح"

ومعنى الحديث أن تصرف الحاكم على الرعية كتصرف ولي اليتيم قائم على المصلحة والنظر بما هو أحظ لليتيم فكذا تصرف 

 الراعي قائم على المصلحة وبما هو أحظ لألمة.  

 المطلب الثالث: شروط تطبيق القاعدة.

شروط ال بد من تحققها حتى يكون تطبيق القاعدة تطبيقا صحيحا، ويفي بالغرض منه، ومن الشروط المعتبرة لتطبيق لكل قاعدة 

 هذه القاعدة ما يأتي:

 .بها ، فإذا كانت المصلحة ملغاة من قبل الشرع فال اعتبارأن تكون المصلحة معتبرة شرعا -0

 لألمة. مصلحةبما فيه أن يكون التصرف  -9

ابُهُْمِ َما هَُو اأْلَْصلَُح لِْلُمَولَّى َعلَْيِه وجد األصلح والصالح قدم األصلحإذا  -3 ُف اْلُواَلةُ َونُوَّ ، يقول العز بن عبد السالم:" يَتََصرَّ

اَلِح َمعَ  َشاِد، َواَل يَْقتَِصُر أََحُدهُْم َعلَى الصَّ َرِر َواْلفََساِد، َوَجْلبًا لِلنَّْفِع َوالرَّ َي إلَى َمَشقٍَّة  َدْرًءا لِلضَّ اْلقُْدَرِة َعلَى اأْلَْصلَِح إالَّ أَْن يَُؤدِّ

 (0220)العز بن عبد السالم ،  َشِديَدٍة"
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   وتقدير المصلحة.أي ممكن يدرك وجوه المصالح،  من لوازم القاعدة أن يكون المتصرف نفسه أهال للتصرف -4
     

 الشرعية. تطبيقات القاعدة على نوازل فقهية لفايروس كورونا المستجد في السياسةالمبحث الثاني: 

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: في اإللزام بالتصرفات. -

 الحجر الصحي.اإللزام ب النازلة األولى: -

   الدواء.بأخذ اإللزام النازلة الثانية:  -

 .لب الثاني: في المنع من التصرفاتالمط -

 وفيه ثالث مسائل:  -

 المسألة األولى: إيقاف العمرة والزيارة. -

 المسألة الثانية: حظر التجول وإغالق الحدود. -

 المسألة الثالثة: منع المناسبات االجتماعية. -

 

 لزام بالتصرفات.لمطلب األولى: اإلا

 :والعزل الطبي الحجر الصحيااللزام باألولى:  المسألة

 التعريف بالحجر الصحي والعزل الطبي.أوالً: 

تقييد نشاطات أو فصل األشخاص الذين يشتبه بتعرضهم لمصدر العدوى وال يوجد لديهم أي أعراض أو نتيجة هو  :الصحي الحجر

إيجابية، بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون انتشار العدوى ويكون الحجر في )منشأة مخصصة أو في المنزل( مع توفر اشتراطات 

 خارج المملكة في مقرات محددة لحجرهم صحياً.، ويوجد حجر مؤسسي القادمين من معينة

هو فصل الشخص المصاب )من نتيجته إيجابية( بطريقة تحول دون انتشار العدوى ويكون العزل إما في المستشفى  العزل الطبي:

 (9190)هيئة الصحة العامة ،  "حسب تقييم حالته الصحية أو في المنزل

ب على من أصي المرضية هوتأخر ظهور أعراضبالمخالطة نظرا لخطورة هذا الفيروس وانتشاره السريع ثانيا: تصور النازلة: 

خرى وكذا القادمين إليها من دول أالمصابين المشتبه في إصابتهم وعزل حجر وقد اتخذت كافة الدول التي نزل بها هذا الوباء ف ،به

 وتساءل الناس هل يجوز أن يفرض ولي األمر ة من يخالف ذلك ببعض العقوبات المنصوص عليها،ومعاقب أفراد المجتمععن بقية 

 وما حكم من خالفه أو تحايل عليه؟هذا اإلجراء 

 اً: حكم النازلة:لثثا

أو العزل الطبي وال يخرج منه إال بمشورة  ييجب على من أصيب بهذا الفيروس أو يشتبه في إصابته أن يلزم الحجر الصح

 ، وذلك لعدة أمور:األجهزة المعنية

ورد االستعاذة الذي   (9190منظمة الصحة العالمية ، ) وينتقل إلى الغير بسرعة فهو يشبه مرض الجذام أ( أن هذا المرض معدٍ 

الجذام بل هو أشد ألن مرض  (0412)ابن أبي شيبة ،  والجذام وسيئ األسقام""اللهم إني أعوذ بك من البرص  منه في حديث:

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على ولي األمر تنحية المجذومين عن فيؤدي الوفاة  هذا الفيروسيؤدي إلى تلف العضو أما 

 (0405)الشربيني الخطيب ،  (0288)أبو الوليد ابن رشد،  األصحاء، وعزلهم في مكاٍن مفرٍد لهم
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نص الفقهاء على منع العائن قد وبل أشد من العائن، ث ضرر كل منهما يمن ح  (1)المصاب بهذا الفيروس يقاس على العائنأن ب( 

 .من مخالطة الناس

َصابَِة بِاْلَعْيِن أَْن يُْجتَنََب َويُْحتََرَز ِمْنهُ  :بَْعُض اْلُعلََماءِ  " قَالَ قال ابن عابدين:  َماِم َمْنُعهُ  ،يَْنبَِغي إَذا ُعِرَف َواِحٌد ِباإْلِ  ِمْن َويَْنبَِغي لإِْلِ

ِذي َوِمْن َضَرِر اْلَمْجُذوِم الَّ  ،ْكثَُر ِمْن َضَرِر آِكِل الثُّوِم َواْلبََصلِ َويُْلِزُمهُ بَْيتَهُ، َوإِْن َكاَن فَقِيًرا َرَزقَهُ َما يَْكفِيِه فََضَرُرهُ أَ  ،ُمَداَخلَِة النَّاسِ 

ُ َعْنهُ"  (0229)ابن عابدين ،  َمنََعهُ ُعَمُر َرِضَي هللاَّ

 يكفيه إن كان فقيرا ألن ضرره أشد منوينبغي لإلمام حبس العائن أو أمره بلزوم بيته ويرزقه من بيت المال ما وقال البكري:" 

 (0227)أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي،  ضرر المجذوم الذي منعه عمر من مخالطة الناس

عله وفي فى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب قاله ابن حمدان قال القاضي للوالي ذفائدة من عرف بأ وقال ابن مفلح:"

 .(0227) ابن مفلح،  الترغيب لإلمام حبس العائن قال بعضهم وال يبعد أن يقتل إذا كان يقتل بها غالبا

قاء لهذا الوباء اتلمصابين بفايروس كورونا والعزل الطبي للمشتبه في إصابتهم، وا؛ يجب الحجر الصحي وبناء على ما تقدم فإنه

 .، ومعاقبة من يخالف ذلكللضررومنعا 

 أتي: ما يمن القرآن والسنة ذلك على دليل الو

 [025قال هللا تعالى }َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة{ ]البقرة: 

وما دام أن هذا  (0284)الطاهر بن عاشور ،  تفيد اآلية األمر بحفظ النفس والنهي عن أسباب إتالفها وجه االستدالل:

 الحجر الصحي في سبيل إزالة فايروس كورونا؛ لما فيه من حفظ النفس وحمايتها من التلفالفيروس ثبت ضرره، فإنه يجب 

   (9190)مجمع الفقه االسالمي الدولي، 

)مسلم بن الحجاج ،  قال: " ال يُوِرد ُممِرٌض على ُمِصح" -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا أن -رضي هللا عنه-هريرة  أبو ىرو

 .بدون(

الممرض صاحب اإلبل المراض، والمصح صاحب اإلبل الصحاح، فمعنى الحديث ال يورد صاحب اإلبل المراض  وجه االستدالل:

لنووي )النووي، شرح ا إبله على إبل صاحب اإلبل الصحاح؛ ألنه ربما أصابها المرض بفعل هللا تعالى وقدره الذي أجرى به العادة

 .م (9191)مسعود صبري ،  فاد الحديث وجوب عزل المريض عن الصحيحفأ (هـ 0329على صحيح مسلم ، 

 : تطبيق القاعدة على النازلة:رابعا

واألمر بالشيء قد يتعاوره جانب مصلحة وجانب مفسدة، وهذه النازلة -بناء على أن تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة

 ضررين متقابلين:على اشتملت 

  للمجتمع. أذىبالمرض وما يسبب من  االصابةضرر 

 .أعمالهممعايشهم ويمنعهم من مزاولة و يعطل مصالح الناسالذي  ضرر الحجر الصحيو

 من اآلخر؟وأكثر ضررا وهنا السؤال أيهما أشد 

                                                 
 وهو الذي يصيب الناس بعينه ويحسدهم.  - 1
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والعزل الطبي، ألن ضرر  الصحيضرر الفايروس أشد في نفسه من ضرر الحجر اتفق علماء هذا العصر من ذوي الشأن أن 

وإزالة الضرر األشد بالضرر األخف بما اتخذ من إجراءات وقائية،  ،آثاره بعضالحجر أمكن في كثير من الدول تدارك آثاره أو 

 .ممكنة

والمشتبه الصحي للمصابين اتخاذ قرار بالحجر أو العزل المختصة  الجهات من عنه ينوب أو من األمر ولي حق من وعليه فإن

 يعد من قبيل التصرف الجالب للمصلحة والمزيل للضرر. في إصابتهم بفايروس كورونا

 .لقاحات واألدويةالثانية: اإللزام بتعاطي الالمسألة 

 أوالً: صورة النازلة:  

طباء وعجز األكثرة اإلصابات والوفيات، وامتألت المستشفيات ناس لعر الذفيروس كورونا العالم في أيام معدودات وعم حين 

نتاج إلبإجراء البحوث الطبية  ، من هنا قام العلماء والباحثونفي األطباء أنفسهم عن مالحقة ومتابعة المرضى بل فشا المرض

وفور التوصل إلى هذا العالج قامت الحكومات بتشجيع  ،هذا الفيروس ةعالجلمنتاج لقاح بالفعل إل وتوصلواعالج لهذا الفيروس، 

 أو ال يجوز؟الناس على أخذ اللقاح وربطوا كثيرا من مصالح الناس ومهام حياتهم بأخذ اللقاح، فهل يجوز االلزام بأخذ العالج 

 ثانيا: حكم المسألة.

) شهاب الدين  )المرغيناني، ، بدون سنة ( نةهو مباح عند جمهور الفقهاء وقال الشافعية إنه سوفي الجملة، التداوي مشروع 

هللا صلى هللا عليه وقد تداوى رسول  (0227) ابن مفلح،  (0220)النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين ،  (0225النفراوي ، 

وسلم وأمر األمة بالتداوي والدليل على ذلك ما رواه جابر عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لألمة أَْن يَتََداَوْوا"فَأَبَاَح َرُسوُل هللِا َصلَّى  )مسلم بن الحجاج ، بدون( دواء الداء برأ بإذن هللا عز و جل" و جعفر )أب هللاَّ

  .(0224الطحاوي ، 

 وهل يكون أخذ الدواء واجبا؟

قال الفقهاء يكون أخذ الدواء واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض 

 .)مجمع الفقه االسالمي الدولي ، بدون تاريخ( .ضرره إلى غيره، كاألمراض المعديةينتقل 

 ؟هل يجوز لولي األر أن يلزم الناس بالتداويوبناء على هذا 

 .الجواب نعم يجوز لولي األمر أن يصدر من القرارات ما يلزم الناس بأخذ العالج

 األدلة على ذلك.

َ َكاَن بُِكْم  قال هللا تعالىأ(   [92]النساء:  َرِحيًما{}َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

 وجه الداللة من هذه اآلية. 

ترك العالج في أوقات األوبئة العامة والجوائح المهلكة يؤدي إلى هالك النفس تدل على منع قتل النفس التي حرم هللا إال بالحق، و

ألن من ضروريات الشريعة اإلسالمية حفظ النفس ؤدي إلى الهالك محرم وما يؤدي إلى منع هذا الهالك واجب، وقتلها، وما ي

  .إنقاذ األرواح واألنفس من الهالكالشريعة أوجبت فقد حماية صحة اإلنسان، و

( َجِميًعا نََّما أَْحيَا النَّاسَ )َمن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اأْلَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاهَا فََكأَ وقال هللا تعالى  ب(

 [39]سورة المائدة، 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالعلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر 

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        15 

 ISSN: 2706-6495 

 

ألن من استحل قتل نفس فكأنما استحل  ؛جميًعافكأنما قتل الناس حق بغير واحدة من قتل نفًسا أن  وجه الداللة من هذه اآلية:

واْلُمَراُد ِمْن إِْحيَاِء النَّْفِس تَْخلِيُصهَا َعِن اْلُمْهلَِكاِت: ِمْثِل  الناس جميًعا ايفكأنما أح، فاستنقذها من هلكةٍ  {ومن أحياها} جميع األنفس،

وعلى هذا فاإللزام بأخذ العالج الذي يقيها من  (9111)الطبري،  اْلُمْفِرطَْينِ  اْلَحْرِق َواْلَغَرِق َواْلُجوِع اْلُمْفِرِط َواْلبَْرِد َواْلَحرِّ 

  .إحياء لهاواآلفات لمهلكة األمراض المعدية 

ي ، )الترمذ داًء واحًدا الهَرُم(قال صلى هللا عليه وسلم: )عباَد هللاِ! تداووا، فإنَّ هللاَ تعالَى لم يضع داًء إال وضع له الدواَء إال ج( 

0228) 

َواء وَجَواز التطبب ورد على من أنكر التََّداِوي :وجه الداللة من هذا الحديث  قَاَل النََّوِوّي فِي هََذا الَحِديث إَِشاَرة الى اْستِْحبَاب الدَّ

 .)السيوطي، شرح سنن ابن ماجه ، بدون تاريخ(

ائح الجو وبناء على ما تقدم فإنه يجوز لولي األمر أن يلزم الناس بأخذ اللقاحات واألدوية المضادة لفيروس كورونا وغيره من

  النازلة، حفظا على صحة الناس. 

 ثالثاً: تطبيق القاعدة على النازلة:

 حق من وعليه فإن ؛يندب وقد يجب في بعض الحاالت كحاالت الطوارئ النازلة والجوائح المهلكةالتداوي في أصله مباح وقد 

الناس بعالجات معينة، ويحق لها القيام بإسعافات وتدخالت طبية خاصة  إلزامالمختصة  الجهات من عنه ينوب أو من األمر ولي

ه )مجمع الفق ومنعا النتشار الوباء بينهماظا على حياة الناس أخذا بالمصلحة العامة وحفأخذا العالجات واللقاحات بالجائحة، 

  (9191اإلسالمي الدولي، 
 

 المطلب الثاني: في المنع من التصرفات، -

 مسائل:  ثالثوفيه  -

 .المسألة األولى: إيقاف العمرة والزيارة -

 .وإغالق الحدودالمسألة الثانية: حظر التجول  -

 .الثالثة: منع المناسبات االجتماعيةالمسألة  -

 : إيقاف العمرة والزيارة:ولىالمسألة األ

 أوالً: صورة النازلة:

 ونظرا ،أو حتى الحج فقد توقف الحج قبل ذلك النتشار األوبئةالزيارة  وأليست هي المرة األولي التي تتوقف فيها العمرة 

بيئة مناسبة النتقال  هموتزاحمالناس تجمع لما يمثله على األنفس واألرواح، وسرعة انتشاره وضرره لخطورة هذا الفيروس 

قرارا يقضي بتعليق الدخول للمملكة ألغراض العمرة  97/9/9191في تاريخ  فقد أصدرت المملكة العربية السعودية العدوى

ل تحت وهل يدخ أو ال يجوز -عليه وسلم صلى هللا-زيارة مسجد النبيوفهل يجوز إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، 

 ؟تصرف اإلمام على الرعية

 ثانياً: حكم النازلة:

بداية فإنه يجوز لولي األمر وبناء على المصلحة التي يراها وحماية ألرواح المسلمين إيقاف الحج أو العمرة أو الزيارة حتى يزول 

 م (9191ري ، )مسعود صب الخطر الذي يهدد الناس
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 ذلك ما يأتي:على  دليلالو

 [70{ ]النساء: ِذيَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكمْ }يَاأَيُّهَا الَّ  هللا تعالى قال

وعلى هذا ، ومنه تجنب مواقع التجمع والتزاحم، (0284)الطاهر بن عاشور ،  تفيد اآلية األمر بتوقي المكروه وجه االستدالل:

 .  (9191)مجمع الفقه االسالمي الدولي ،  يجوز إيقاف العمرة وإيقاف زيارة المسجد النبوي

 "ِفرَّ من المجذوم فرارك من األسديقول: " -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت رسول هللا -رضي هللا عنه-هريرة  ى أبوما رو -

 (0287)البخاري، 

ايعناك إنا قد ب»، عن أبيه، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى هللا عليه وسلم وعن عمرو بن الشريد -

 )مسلم بن الحجاج ، بدون( «فارجع

ال ق وجوب منع كل ما يؤدي إلى العدوى باألمراض السارية واإلضرار بالناس، انيفيدأنهما  :من هذين الحديثين وجه االستدالل

ويمنع من المسجد واالختالط بالناس قال وكذلك اختلفوا في أنهم إذا -عن المجذوم–قال القاضي النووي في شرح صحيح مسلم:" 

ن التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس أم كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا ألنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس وال يمنعوا م

 هـ (0329)النووي، شرح النووي على صحيح مسلم ،  ؟يلزمهم التنحي ال

 واالزدحام، وعليه يجوز إيقاف العمرة وإيقاف زيارة المسجد النبويمن التجمع  الناسمنع  ء على هذا الدليل يجوز لولي األمراوبن 

 م (9191)مسعود صبري ، 

قال: " إذا سمعتم بالطاعون بأرٍض فال تدخلوها، وإذا وقع بأرٍض وأنتم --عن النبي -مارضي هللا عنه-ما رواه أسامة بن زيد -

 (0287)البخاري،  بها فال تخرجوا منها "

عدوى انتشار المنع يتعرضوا للوباء أو يدخلوا األرض الموبوءة لأن يدل هذا الحديث على منع الناس أنفسهم من  وجه االستدالل:

 .بين الناس، وحماية الناس من األضرار مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية

 م (9191)مسعود صبري ،  "جائز شرعا العمرة وزيارة المسجد النبويوبناء على هذا فإن إيقاف 

 ثالثاً: تطبيق القاعدة على النازلة:

فالمصلحة هي حماية الناس من التعرض للهالك والحفاظ على هذا التوقيف المؤقت للعمرة والزيارة اجتمع فيه مصلحة ومضرة  

أن مصلحة يجد النفس وهو مقصد من مقاصد الشريعة، أما الضرر الواقع على الناس فهو منعهم من العمرة والزيارة، والناظر 

، ومن أجل اختصاصاته، الحفاظ على حياة الناس وصحتهم من الضرر المحقق وهو هذا الفيروس من صميم عمل ولي األمر

ية ذلك الضرر أنه يفوت على المعتمر والزائر سنة وربما فوت بعض المنافع غا ،من هالك الناس اأقل خطر والضرر من المنع

 ، لكن الحفاظ على النفس ومنع هالكها أولى.الدنيوية كالتجارة وغيرها

 المختصة إيقاف العمرة والزيارة. الجهات من عنه ينوب أو من األمر ولي حق من وعليه فإن

 .وإغالق الحدود الثانية: حظر التجول المسألة

 أوالً: صورة النازلة:

ع ومن ،وإيقاف المواصالت بين المدن إال في الحاالت الضروريةقامت كل الدول التي دخلها هذا الوباء بحظر التجول 

  الخروج والدخول إلى البلد إال في حاالت معينة وبضوابط محددة،
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الحدود التي يستطيعون من خاللها تدبير بعض كذلك فمنعت الناس من التجول إال أضيق وقد اتخذت المملكة هذا اإلجراء 

، وكان سبب هذا المنع قب من يخالف هذا االجراءووع منع الناس من التجول والدخول للمدن والخروج منها،أمورهم الضرورية و

 الكلي أو الجزئي أمران:

 .بفايروس كورونالمنع انتشار العدوى  األول:

. الركيزة األساس لمكافحة العدوىالتباعد االجتماعي بين الناس يمثل فإن  ذاول؛ بداية األزمةفي ال يوجد لقاٌح كان ألنّه  الثاني:

 ؟حق للحاكم أن يفرض هذا اإلجراء على الناسفهل ي

 ثانياً: حكم النازلة: 

متشار ومنع انعم يحق للحاكم أن يتخذ هذه الوسيلة وغيرها من الوسائل التي تحقق مصلحة شرعية وهي الحفاظ على حياة الناس 

 .، وبالتالي فإن األفراد من الناس يجب عليهم االلتزام بهذا الحظر والمنع إال من سمح له بذلك وأصحاب الضروراتالعدوى بينهم

  (9191)مجمع الفقه االسالمي الدولي ، 

 ذلك ما يأتي:على دليل الو

 [.025هللا تعالى }َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة{ ]البقرة:  ولق -

في خروج الناس وعدم تباعدهم نشر للعدوى و (9111)السعدي ،  .في اآلية األمر بحفظ النفس والنهي عن إتالفها وجه االستدالل:

يجب حظر ه فإنعليه مصلحة تحقق للناس الحفاظ على النفس من الهالك، وونقل للمرض، وإيقاع النفس في الهالك، وفي منع ذلك 

 م (9191عود صبري ، )مس التجول في سبيل مواجهة فايروس كورونا وإزالته؛ تفادياً للمخاطرة بالنفس أو بالغير

قال: " إذا سمعتم بالطاعون بأرٍض فال تدخلوها،  -صلى هللا عليه وسلم  -؛ عن النبي -رضي هللا عنهما  -ما رواه أسامة بن زيد 

  (0287)البخاري،  وإذا وقع بأرٍض وأنتم بها فال تخرجوا منها "

في الحديث النهي عن الدخول إلى األماكن التي نزل بها الوباء أو الخروج منها، وهو ما يحققه إغالق الحدود  وجه االستدالل:

 م (9191)مسعود صبري ،  ومنع التجول بقصد التصدي لفايروس كورونا وإزالته؛ فيجوز

 ثالثاً: تطبيق القاعدة على النازلة:

  :ضررمصلحة و النازلةاجتمع في هذه 

 .منع الناس من التجول وإغالق الحدود حيث يحقق مصلحة الحفاظ على اإلنسان صحة وحياة األول:

؛ الحهممصوتقييد لحركتهم، وتعطيل لمنع الناس من الخروج والدخول إلى البلد وحظر التجول فيه ضرر على الناس والثاني: 

ا ضرر ؛ أملفايروس تفوت به مصلحة حفظ النفسألن ضرر ا ونشر المرض أشد ن ضرر نقل العدوىلكوبخاصة األصحاء منهم، 

 ؛إذ يُسمح في أثنائه بتوفير االحتياجات الغذائية والصحية الضرورية وفق ضوابط معينةالتجول فال تفوت به تلك المصلحة؛  حظر

 فيه مصلحة راعاه الحاكم في إصداره األمر.وإزالة الضرر األشد 

حظر التجول ومنع الدخول والخروج من أن يأمر ب المختصة الجهات من عنه ينوب أو من األمر ولي حق من على هذا فإن بناءو

 .يحقق مصلحة شرعية مقصودة في سبيل مواجهة فايروس كوروناالبلد 

 الثالثة: منع المناسبات االجتماعية:المسألة 

 أوالً: صورة النازلة:
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العزلة وال يتكيف معها، خلقه هللا عز وجل وجعله ال يستغني عن الناس وال يستغنون عنه، كما  االنسان كائن اجتماعي ال يحب

 قال الشاعر

 .الناس للناس من بدو وحاضرة:  بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

 -نحوها معزين؛ وكاللقاءات العائلية العامة، واجتماعات األعياد، وحفالت األعراس، واستقبال ال -تعتبر المناسبات االجتماعيات

بيئةً مناسبةً النتشار العدوى بفايروس كورونا؛ باعتبار ما يحدث فيها من التزاحم والتقارب والمخالطة، وهو ما دفع كثيراً من 

 الدول إلى منع إقامة هذه المناسبات؛ بقصد مكافحة الفايروس وإزالته، فهل يجب ذلك أو ال يجب؟

 ثانياً: حكم النازلة: 

  )مجمع الفقه االسالمي الدولي ، بدون تاريخ( ة المناسبات االجتماعية بقصد مكافحة فايروس كورونا وإزالتهيجب منع إقام

 ودليل ذلك ما يأتي:

 [70قال هللا تعالى }يَاأَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم{ ]النساء: 

ومن ذلك االبتعاد عن التجمعات، وعليه يجب منع  (0284)الطاهر بن عاشور ،  في اآلية األمر بتوقي المكروه وجه االستدالل:

 (9191)مجمع الفقه االسالمي الدولي ،  .إقامة المناسبات االجتماعية بقصد مكافحة فايروس كورونا وإزالته

)الدارقطني ،  "" ال ضرر وال ضرار قال: -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-ما رواه أبوسعيٍد الخدري -

 (0285)االلباني،  .(9114

المناسبات ، ومن الضرر إقامة )االمير الصنعاني ، بدون تاريخ.( دل الحديث على تحريم الضرر وجه االستدالل:

 يروسلفا؛ فيكون منعه واجباً؛ حسماً النتشار فرصة مواتية النتقال العدوىفي وقت الجائحة حيث تكون التجمعات  االجتماعية

 .م (9191)مسعود صبري ،  ولتحقيق مصلحة االمة في حفظ صحتها وعافيتها

 .ثالثاً: تطبيق القاعدة على النازلة

أصيبوا بالفيروس المرضى الذين  ونتحقق في هذا اإلجراء مصلحة شرعية، وهي الحفاظ على صحة الناس بحيث ال يجاور

 .االجتماعيةمنع إقامة المناسبات وهو ضرر أخرى  ة، وفيه من ناحيفيحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم

ألن  ؛التي اتخذ على أساسها القرار والضرر الحاصل بمنع الناس من التجمعات فإن المصلحة أعلىوإذا قابلنا المصلحة 

ضرر الفيروس يفوت به مقصد ضروري وهو حفظ النفس، وضرر منع إقامة المناسبات االجتماعية يفوت به مقصد حاجي وهو 

أن يمنع المناسبات  المختصة الجهات من عنه ينوب أو من األمر ولي حق من وعليه فإن ،كدآ، فالمصلحة هنا التوسعة والمؤانسة

 .حفاظا على حياة الناس ومنعا النتشار العدوىاالجتماعية والتجمعات 

 الخاتمة. 1

 فهذه:الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وتختم الطاعات وبعد 

 نتائج البحث. 1.1

 .ما فيه مصلحة لألمة ويجب على الناس أن تلتزم بهذه اإلجراءات وال تخالفهايجوز لإلمام أن يتخذ من القرارات واإلجراءات  -0

لمصلحة تخالف ابحيث ال تكون المصلحة معتبرة شرعا أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة يشترط لتطبيق قاعدة  -9

 من كتاب أو سنة. نصا 
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مفهوم الحاكم أو ولي األمر: هو كل من يتولى شأنا عاما من شؤون المسلمين بداية من الملك أو الرئيس، فمن دونه من  -3

 أصحاب الوالية العامة.  

جواز إيقاف العمرة وإيقاف زيارة المسجد النبوي لمواجهة من دواعي المصلحة وموجبات تصرف اإلمام على الرعية  -4

  .النازل بالناس؛ إزالةً للضرر فايروس كورونا والتصدي له

يجوز للحاكم أن يتخذ من اإلجراءات ما يكفل الحفاظ على صحة الناس، ويبعد عنهم األمراض المعدية ومن ذلك الحجر  -5

  الصحي وإغالق الحدود.

 مقتضيات مصلحة التصرف على األمة.  الة فايروس كورونا ومكافحته منمنع إقامة المناسبات االجتماعية بقصد إز -6

  يجوز للحاكم أن يلزم الناس بأخذ اللقاحات، تفاديا لألضرار الناجمة عن هذا الفيروس. -7

 

 ومقترحات البحث. توصيات. 2.1

 المبادرة إلى مواكبة المستجدات والنوازل من قبل المتخصصين في الشريعة؛ كتابةً واستكتاباً؛ وبخاصٍة تلك النّوازل التي -0

 يعمُّ أثرها؛ كحال فايروس كورونا المستجد.

 لفايروس كورونا المستجد فيتصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة في النوازل المستجدة دراسة تطبيقات قاعدة  -9

 واألحوال الشخصية.القضاء وكيفيته 

 يا عن هذه الجائحة.صدور دراسة موثقة لكل ما صدر من دراسات وأبحاث عن كورونا لتكون سجال تاريخيا وعلم -3

 

شكر وتقدير: نتوجه في ختام تلك الدراسة بالشكر والتقدير إلى عمادة البحث العلمي بجامعة حائل بالمملكة العربية 

 (RG- 20177السعوديةعلى دعمها لهذا البحث تحت رقم)

 هذا ما تيسر، والحمد هلل آخراً كما بدأ.

 وصلى هللا على محمد وآله وصحبه وسلم.
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  اإلماراتأنظمة التعرفة المرورية وأثرها على حرية التنقل وحرية مرور البضائع ورؤوس األموال في دولة 

Traffic tariff systems and their impact on freedom of movement and the free passage of 

goods and capital in the UAE 

 

 بن صفوان عبد الرحمنسعيد  إعداد الدكتور/

 العربية المتحدة اإلمارات، جامعة كلية القانون، أستاذ مساعد في القسم العام

   Saeed.u@hotmail.com Email: 

 

 الملخص:

أنظمة التعرفة المرورية وأثرها على حرية التنقل وحرية انتقال البضائع ورؤوس األموال يهدف البحث الى استعراض 

االتحادي. وفي سبيل ذلك تم  وقانون المرورالذي نجده في الدستور  وأساسها القانونيالعربية المتحدة  اإلماراتفي دولة 

  .استعراض هذه األنظمة، وقياس مدى تأثيرها على هذه الحريات

إلى هدف هذا البحث، سيتبع هذا البحث المنهج التحليلي وسينقسم إلى أربعة مطالب، سيناقش أولها مفاهيم كل  للوصولو

وبعد ذلك سيستعرض المطلب الثاني النصوص حرية انتقال رؤوس األموال والبضائع. من مصطلح الحرية، حرية التنقل، 

األخير  ، وأخيراً سنقيم في المطلباإلماراتالقانونية التي تناقش هذه الحريات واألساس القانوني لنظام التعرفة المرورية في دولة 

وأبو ظبي والشارقة ومدى تأثيرها على حرية انتقال األفراد تأثير القيود الواردة في كل من أنظمة التعرف المرورية في دبي 

ن أنظمة التعرفة المرورية ال تتعارض إوتوصل البحث الى مجموعة من النتائج أهمها:  حرية انتقال رؤوس األموال والبضائع.و 

نية ن تقييد اإلمارة المعإ، تمع الدستور او توجه واضعي الدستور فيما يتعلق بإلغاء الضرائب والمكوس والرسوم بين اإلمارا

لية في ذلك السلطة االص لحرية التنقل او حرية انتقال البضائع والرسوم إنما جاء بناء على تفويض من السلطات االتحادية صاحبة

انتقال  ةن أنظمة التعرفة المرورية والرسوم المفروض للمرور عبر بواباتها ال تعتبر تقييد حقيقي لحرية التنقل او حريإ، التقييد

ت مجانية ن يتم توفير مساراأويوصي الباحث ب البضائع ورؤوس األموال بفضل توافر البدائل المجانية وبسبب رمزية الرسوم.

ن يتم مراجعة قيمة الرسوم سنوياً لضمان تناسبها مع هدف تنظيم حركة السير والمرور، أ، نظام التعرفة المرورية في ابوظبيل

 عملة ومعدالت التضخم.بسبب ارتفاع وانخفاض ال

 اإلمارات األموال، رؤوس البضائع، مرور حرية التنقل، حرية المرورية، التعرفة أنظمة الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:Saeed.u@hotmail.com


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        23 

 ISSN: 2706-6495 

 
 

Traffic tariff systems and their impact on freedom of movement and the free passage of 

goods and capital in the UAE 

 

 

Abstract: 

The research aims to review the traffic tariff systems and their impact on freedom of movement 

and the freedom of movement of goods and capital in the United Arab Emirates and its legal basis, 

which we find in the Constitution and the Federal Traffic Law. To that end, these regulations were 

reviewed, and their impact on these freedoms was measured. 

In order to reach the goal of this research, this research will follow the analytical method and will 

be divided into four demands, the first of which will discuss the concepts of freedom, freedom of 

movement, and freedom of movement of capital and goods. After that, the second requirement 

will review the legal texts that discuss these freedoms and the legal basis for the traffic tariff system 

in the UAE, and finally, in the last requirement, we will evaluate the impact of the restrictions 

contained in each of the traffic identification systems in Dubai, Abu Dhabi and Sharjah and their 

impact on the freedom of movement of individuals and the freedom of movement capital and 

merchandise. The research reached a set of results, the most important of which are: that the traffic 

tariff systems do not contradict the constitution or the direction of the drafters of the constitution 

with regard to the abolition of taxes, tolls and fees between the emirates. The original in that 

restriction, the traffic tariff systems and the fees imposed for passing through its gates are not 

considered a real restriction on the freedom of movement or the freedom of movement of goods 

and capital thanks to the availability of free alternatives and because of the symbolic fees. The 

researcher recommends that free tracks be provided to the traffic tariff system in Abu Dhabi, and 

that the value of the fees be reviewed annually to ensure that it is consistent with the goal of 

regulating traffic and traffic, due to the rise and fall of the currency and inflation rates. 

Keywords: Traffic tariff systems, Freedom of movement, Freedom of passage of goods, capital, 

UAE 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        24 

 ISSN: 2706-6495 

 
 المقدمة: .1

فالكثير أما بعد، بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

من دول العالم تعتمد بشكل كبير على الضرائب والرسوم التي تفرض على السكان المقيمين على أرضها كمصدر للدخل وتقديم 

ريبة فقد صدر قانون ينظم الضالعربية المتحدة ليست استثناء على ذلك،  اإلماراتودولة الخدمات الحكومية على الوجه المطلوب. 

بل هذا النوع من الضرائب، ولكن هذا الورقة البحثية لن تناقش  7102.1وتم تطبيق نظام الضرائب في بداية عام  7102في عام 

 7112.2إلى عام  راتاإلماستناقش نظام التعرفة المرورية الذي يرجع ظهوره في دولة 

ظهر هذا النظام في األصل لتنظيم حركة السير والمرور على بعض الطرقات، وذلك بهدف تخفيف االزدحام عليها عن 

ا ويهدف هذا النظام أيضطريق فرض رسم للمرور عليها بغية أن يقوم األفراد بتحويل مسارهم إلى مسارات أخرى غير مدفوعة. 

 3وتخفيف نسبة التلوث التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الماضية.النقل العامة إلى تشجيع استخدام وسائل 

مفروضة تأثير الرسوم الومن أبرز هذه اآلثار، التعرفة المرورية جوانب أخرى وتأثيرات جانبية قد ال يلقي لها باالً. ألنظمة ولكن، 

 رية انتقال البضائع رؤوس األموال. على المرور على هذه بعض الطرقات على كل من حرية التنقل ح

تزايدت في الفترة األخيرة الدراسات حول تأثير الضرائب على الحريات، وبشكل خاص على حرية التنقل وحرية انتقال 

أن الرسوم العالية المفروضة على أوضح  7102رؤوس األموال والبضائع. فلقد نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا في عام 

إلى مدينة لندن اثرت بشكل كبير على قرارات الراغبين في الدخول لها. فهذه الرسوم، منعت البعض من الدخول وأجبر  الدخول

البعض على البحث عن مدن اخرى وبدائل انسب للحصول على أهدافهم من زيارة هذه المدينة او اإلقامة بها. واستنتج التقرير، 

لندن يؤثر بشكل غير مباشر على حرية التنقل، ولكنه تأثير كبير وجدي، ولذلك دعا إن نظام التعرفة المرورية لدخول مدينة 

وألهمية حرية التنقل على المستوى  4التقرير لالنتباه لهذه األنواع من الرسوم ومدى اتساقها مع الحق في التمتع بحرية التنقل.

للدولة، فستتناول هذه الورقة البحثية األساس  الفردي وحرية انتقال البضائع ورؤوس األموال على المستوى االقتصادي

ومدى تأثير هذه األنظمة على كل من حرية التنقل حرية انتقال رؤوس  اإلماراتألنظمة التعرفة المرورية في دولة القانوني 

 األموال والبضائع.

ة من مصطلح الحرية، حري إلى أربعة مطالب، سيناقش أولها مفاهيم كل تم تقسيم البحثللوصول إلى هدف هذا البحث، 

وبعد ذلك سيستعرض المطلب الثاني النصوص القانونية التي تناقش هذه الحريات التنقل، حرية انتقال رؤوس األموال والبضائع. 

 ،اإلماراتواألساس القانوني لنظام التعرفة المرورية في دولة 

                                                           
 في شأن ضريبة القيمة المضافة. )االمارات(. 7102لسنة  2مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 

 بشأن التعرفة المرورية في إمارة دبي. )دبي(. 7112لسنة  77رقم قانون 2 

، 02/01/7102االمارات اليوم،  ابوظبي، صحيفةحلول بديلة لتفادي تعرفة البوابات المرورية في  5عمرو بيومي، 3 

1.1262820-16-10-section/other/2019-/www.emaratalyoum.com/localhttps:/  (.72/4/7170)آخر دخول 

4 Nick Butler, Tackling Transport Congestion Will Strain Rights And Freedoms, Financial Times Newspaper 

(SEPTEMBER 4 2018) https://www.ft.com/content/a5e73048-a470-11e8-a1b6-f368d365bf0e, (last visite 

8/6/2020). 
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أنظمة التعرف المرورية في دبي وأبو ظبي والشارقة ومدى  وأخيراً سنقيم في المطلب األخير تأثير القيود الواردة في كل من 

 حرية انتقال رؤوس األموال والبضائع.تأثيرها على حرية انتقال األفراد و 

 أهداف البحث .1.1

 يهدف البحث إلى:

 العربية المتحدة اإلماراتفي دولة  أنظمة التعرفة المرورية استعراض -

ة العربي اإلماراتعلى حرية التنقل وحرية انتقال البضائع ورؤوس األموال في دولة  أنظمة التعرفة المرورية أثر -

 .المتحدة

 االتحادي وقانون المرورالذي نجده في الدستور  نظمة التعرفة المروريةأل القانونيشرح اإلساس  -

 األموال تأثير القيود الواردة في أنظمة التعريف المروري على حرية التنقل وانتقال البضائع ورؤوس -

 

 . أهمية البحث:2.1

تأثير الرسوم المفروضة على المرور على بعض الطرقات على كل من حرية التنقل حرية انتقال تكمن أهمية البحث في دراسة 

في دولة األمارات العربية المتحدة. حيث أن أنظمة التعرفة  التعرفة المروريةألنظمة كتأثيرات جانبية  البضائع رؤوس األموال

حركة السير والمرور على بعض الطرقات عن طريق فرض رسم للمرور في تخفيف االزدحام مرورية هدفت الى تنظيم وال

ويهدف هذا النظام أيضا إلى تشجيع استخدام عليها بغية أن يقوم األفراد بتحويل مسارهم إلى مسارات أخرى غير مدفوعة. 

 .غير مباشر على حرية التنقلالتطرق الى التأثير  ، ولم يتموتخفيف نسبة التلوثوسائل النقل العامة 

 . منهج البحث 3.1

 في هذا البحث كونه األكثر مالئمة ومناسب لموضوع البحث.  المنهج التحليليتم استخدام 

 

 اإلطار النظري: .2

 المبحث األول: حرية التنقل حرية انتقال البضائع ورؤوس األموال

جداً، ولكن في ذات الوقت يعتبر من أكثر الحقوق أهمية. اما التعقيد، فيكون حق الحرية يعتبر من الحقوق المعقدة 

موحد لهذا الحق لن يجد ما يشفي رغبته في الوصول لتعريف مناسب في تفسير هذا المصطلح ومحتواه، فالباحث عن تعريف 

غالب دراسته فيه والذي يؤدي في ال لهذا المصطلح. وذلك لالختالف الكبير في طرق استخدام هذا المصطلح والسياق الذي يتم

إلى نتائج مختلفة. إضافة إلى ذلك، فإن ثقافة المجتمع ومدى الحرية التي يسمح بها ألفراده والقيود التي تكون على هذه 

 لحرية.لمفهوم االحريات، سواًء كانت قيودا قانونية أو اجتماعية فإنها تؤثر بشكل كبير على تعريف أو نظرة هذا المجتمع 

http://www.ajrsp.com/
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 العربية اإلماراتوتأكيدا على ممر، فإنه من المالحظ أن الدساتير دول العالم المختلفة ومن بينها دستور دولة 

والواليات المتحدة األمريكية ينص على حماية حق الحرية أو يحدد بعض الحريات المحمية ولكن ال يضع أي  5المتحدة،

 6تفاصيل تخص هذه الحريات، بل يترك أمر تحديدها هذه التفاصيل للتشريعات األدنى درجة لتقوم بتوضيح هذه التفاصيل.

وفقاً ة فالحرية في اللغلذلك يمكن االستفادة من الجهود المتناثرة هنا وهناك لتكوين تصور أو فكرة عن هذا المصطلح. و 

لمعجم المعاني الجامع، تعني: خلو اآلدمي من الرق، واما من الناحية االقتصادية، فتعني التحرر من القيود القانونية على األنشطة 

"كحالة يكون عليها الكائن الحّي بحيث ال عرف الحرية ناحية األخرى، فمعجم اللغة العربية المعاصرة ومن ال 7االقتصادية. 

في االصطالح، فتتمثل في قدرة اإلنسان على اتخاذ اما الحرية   8يخضع لقهر أو قيد أو غلبة ويتصّرف طبقًا إلرادته وطبيعته."

 اإلعالن العالميوقامت األمم المتحدة ايضاً بتعريف هذا الحق في  .أو معنوي القرار المناسب له دون شرط أو إجبار وضغط مادي

من القيام بما يحلو له بشرط أال يقوم باإلضرار تمكين الفرد . وأوضح اإلعالن ان الحرية تعني 0242لحقوق اإلنسان الصادر عام 

   9باآلخرين.

والحريات كما هو معلوم تتنوع إلى أنواع عديدة، كحرية التعبير، وحرية العيش، وحرية المعتقد، وحرية التنقل والحركة 

ولكن يرتبط بأنظمة التعرف المرورية نوعين من هذه الحريات وهما حرية التنقل حرية مرور  10وغيرها الكثير من األنواع. 

في التنقل تعني أن بإمكانه الخروج والدخول إلى بلده كما يريد دون قيد إال بناء على نص فحرية الفرد البضائع ورؤوس األموال. 

وذلك، ألن األصل اإلباحة والقيود التي ترد على أي حرية من قانوني وفي الحدود التي يضعها النص دون أي توسع او زيادة. 

لفرد. ولكن ان لم تتحقق هذه القيود المصلحة المرادة منها، الحريات إنما تعد قيوداً وضعت لتنظيم اعتبارات أعلى من مصلحة ا

  11فاألولى إزالة أي قيد يحد من هذه الحريات.

اما حرية انتقال البضائع، فهي حرية تجد أساسها في االتفاقيات أو الدساتير االتحادية التي تؤسس األسواق الجمركية 

البضائع بين الدول أو الواليات الداخلة في هذا السوق الجمركي  الموحدة. وذلك تجنبا ألي قيود غير مبررة على انتقال

 والبضائع كمصطلح، تطلق على أي منتج ذو قيمة مالية وأن يكون قابالً ألن يكون محالً للعقود التجارية. الموحد. 

                                                           
 . )االمارات(.0220دستور دولة االمارات العربية المتحدة، الباب الثالث،  5 

 . )الواليات المتحدة االمريكية(.0222المتحدة االمريكية وتعديالته،  دستور الواليات 6 

 (2/4/7170)تاريخ االطالع    https://tinyurl.com/jj748kn9معجم المعاني، تعريف ومعنى الحرية في معجم المعاني الجامع،  7

 (5/2/7102، )تاريخ االطالع  https://tinyurl.com/2c6kprctمعجم اللغة العربية المعاصرة، على الموقع االلكتروني  8 

، )تاريخ االطالع  https://tinyurl.com/wx4czmyv، 02/2/7102، آية ياسر النجار، معنى الحرية لغة واصطالحا، منصة موضوع 9 

5/2/7102). 

، 012، ص 7112صالح دجال، أطروحة دكتوراة بعنوان حماية الحريات ودولة القانون، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 10 

alger.dz/jspui/bitstream/1635/11908/1/DEDJELL_SALAH.PDF.pdf-http://biblio.univ 

 .724المرجع ذاته، ص  11 
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يارات نتجات الغذائية والسوتعد من قبيل البضائع جميع أنواع الصادرات والواردات من السلع والمنتجات ومن بينها النفط والم

  12والكهرباء والماء.

ومن خالل االطالع على التعريفات أعاله، نجد ان ممارسة الفرد لحريته ال يكون مطلقاً، بل يكون مقيداً بقيد عام وهو 

ألسباب أخرى غير عدم االضرار باآلخرين. وهذه وتقوم العديد من الدول بتقييد هذه الحريات   13 قيد عدم اإلضرار باآلخرين.

األسباب قد تكون مبررة في بعض األحيان وتكون غير مبررة في أحيان أخرى. ونستفيد في هذا المجال مما ذكر في العهد الدولي 

الصحة  "األمن القومي أو النظام العام أوالحريات اال بالقانون ولحماية للحقوق المدنية والسياسية، فقد نص على أنه ال يجوز تقييد 

 14 العامة أو اآلداب العامة، أو حقوق الغير وحريته."

جواز سفر، او التأشيرة لدخول الدولة، أو  حرية االنتقال، ضرورة الحصول علىومن امثلة القيود المبررة في مجال 

التنقل بها. باإلضافة الى ذلك، ال يمكن لشخص أن يدعي بأن له الحرية في التنقل عند  حتى الحصول رخصة قيادة السيارة عند

أو أن يطالب بحرية التنقل األماكن. قيامه بالدخول إلى أماكن عسكرية محظور دخولها، وذلك لوجود االعتبارات األمنية في هذه 

وكذلك األمر مراض أو االوبئة للحفاظ على الصحة العامة. عندما تقوم السلطات في الدولة بإعالن حظر التجول لمواجهة األ

بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، فال يجوز له أن يطالب به حريته في التنقل ألن ذلك يخالف الهدف من العقوبة 

واما في مجال حرية انتقال البضائع ورؤوس األموال، فتعد الجمارك والرسوم من أهم القيود المبررة التي  15 المفروضة عليه.

 تفرض على هذه الحرية.

 األساس القانوني لبوابات التعرفة المرورية:المبحث الثاني: 

ومن موال. ع وانتقال رؤوس األتتداخل الكثير من القوانين وتؤثر بشكل متفاوت على حرية التنقل وحريات نقل البضائ  

بين هذه القوانين، قانون العقوبات االتحادي، قانون السير والمرور، والقانون التجاري، وغيرها من القوانين. ولكن وبما ان 

البوابات المرورية على حرية التنقل وحرية مرور البضائع، فسيركز موضوع البحث األساسي هو دراسة مدى تأثير انظمة 

 على قانون السير والمرور كونه القانون األقرب لموضوع في هذا البحث. البحث

 راتاإلماالعربية المتحدة، سنجد أن الدستور قد وزع االختصاصات بين االتحاد و اإلماراتبالرجوع إلى دستور دولة 

  077.16لم يذكر بأنه اختصاص اتحادي، اختصاصاً راجع لإلمارة وفقاً للمادة وجعل كل اختصاص 

                                                           
12 European Commission of Enterprise and Industry, FREE MOVEMENT OF GOODS, 2010,  9-10. 

Available at https://tinyurl.com/ff5ksxvm  ( Last Visit 2/6/2021) 

 ، المرجع السابق. آية ياسر النجار13 

، الدورة السابعة والستون، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا، 07، المادة 72العام رقم  التعليق -اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، 14 

0222 .gc27.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc  

 .722 -727صالح دجال، المرجع السابق، 15 

 . )االمارات(.077دستور دولة االمارات العربية المتحدة، المادة  16 
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وعند التدقيق في  17من الدستور. 070والمادة  071ي اغلب هذه االختصاصات في المادة اإلماراتوحدد الباب السابع من الدستور 

، سنجد ان البند التاسع أعطى االتحاد صالحية التشريع والتنفيذ فيما يتعلق بالطرق االتحادية 071هذه المواد، وخاصة المادة 

. ولكن لم تذكر هذه المادة أي شيء يتعلق بالطرق المحلية او إمكانية اإلمارة فرض تعرفه مرورية وتنظيم حركة المرور عليها

على من يستخدم طرقها الداخلية. ولذلك، فيستنتج ان هذا التعرفة المرورية على الطرق الداخلية لألمارة، هو أمر راجع لإلمارة 

 حية في وضع هذه البوابات واستيفاء الرسوم من العابرين على طرقها الداخلية. وليس اختصاصاً اتحادياً وبالتالي فإن لإلمارة الصال

 العربية المتحدة اإلماراتولكن عند النظر الى االمر من زاوية أخرى، فالمادة الحادية عشر من الدستور االتحادي لدولة 

، اإلماراترائب والرسوم والعوائد والمكوس بين وقامت بإلغاء الجمارك والضكوحدة اقتصادية والجمركية واحدة.  اإلماراتجعل 

وكذلك االمر في المادة التاسعة والعشرين التي  18ومنعت تقييد حرية انتقال رؤوس األموال والبضائع إال بناء على قانون اتحادي.

 19ناقشت حرية التنقل، فمنعت تقييد هذه الحرية إال بناء على قانون ولكنه في هذه المرة لم تحدد ما إذا كان القانون اتحادي أو محلي.

لكنها رق الداخلية لإلمارة، ويتعلق بالط فيماوعليه فإنه من الصحيح ان الحكومة االتحادية غير مختصة بالتشريع او التنفيذ 

 القانون انها الجهة الوحيدة المخولة بتقييد حرية انتقال البضائع ورؤوس األموال. وبصريح نص

الوهلة األولى، أن أنظمة التعريف المرورية فيها مخالفة كبيرة لتوجه وضعي الدستور فيما يتعلق بإلغاء الجمارك ويبدو 

د تنبه ق اإلمارات. ولكن، من الجدير بالذكر أن المشرع الدستوري في دولة اإلماراتمكوس بين والضرائب والرسوم والعوائد وال

أو فرض رسوم او ضرائب عليها ان دعت الحاجة لذلك، ولكن فقط وفقاً لقانون إلى إمكانية تقيد انتقال البضائع رؤوس األموال 

ل في طياته قيداً على حرية انتقال البضائع رؤوس األموال، يجب أن فكل قانون او الئحة او قرار قد يحماتحادي كما مر أعاله. 

وال يتساوى  20يتماشى مع هذا الشرط الذي وضعه الدستور في المادة الحادية عشر وهو وجوب صدور قانون اتحادي بهذا الشأن.

لموضع القانون، والقانون هنا بهذا اذلك مع حرية التنقل، فقد اكتفى المشرع الدستوري بقوله بأن حرية التنقل مكفولة في حدود 

لفظ عام يبقى على عمومه ويفهم منه إمكانية قيام اإلمارة بتقيد حرية التنقل واإلقامة وفقاً لقانون محلي صادر منها مالم يتعارض 

 21 االتحادية.ذلك مع نصوص أخرى في الدستور أو القوانين 

يم حركة المرور، وحيث ان الدستور قد اشترط ان يكون القانون وحيث ان الهدف من بوابات التعرفة المرورية هو تنظ

المقيد لحرية نقل البضائع ورؤوس االموال قانوناً اتحادياً. فالقانون االتحادي للسير والمرور هو القانون األقرب لهذه المسألة. 

 ل البضائع ورؤوس االموال. وركزفقد ناقش هذا القانون في بعض نصوصه جوانباً مؤثرة على كل من حرية التنقل وحرية نق

هذا القانون على تنظيم الحركة المرورية، ونظم العديد من جوانب استعمال الطرق والمركبات، ولكن لم يتطرق بشكل مباشر 

 22لموضوع بوابات التعرفة المرورية.

                                                           
 . 070و 071المرجع السابق، المادة   17 

 .00المرجع السابق، المادة 18 

 . 72المرجع السابق، المادة 19 

 . 00المرجع السابق، المادة 20 

 .72المادة  السابق،المرجع 21 

 السير والمرور. )االمارات(. بشأن 0225 لسنة 21 قانون االتحادي رقمال 22 
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ر االتحادي ينص من قانون السير والمرو 22المادة  ان نصولكن، ومن خالل استقراء نصوص هذا القانون، فنجد 

تضع سلطة الترخيص القواعد واالجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على نظام المرور وتخفيض نسب المخالفات  "على 

  23المرورية وتحقيق أفضل مستوى من القيادة، ويشمل ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركبات والحيوانات."

"السلطة المختصة باإلمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات من ذات القانون بانها  0وسلطة الترخيص كما وضحتها المادة 

وبالتالي فإن قانون السير والمرور عند تنظيمه لمسألة سير المركبات واستخدامها   24العامة." الطرق علىوتسجيلها وسيرها 

الحية الحفاظ على النظام المروري ووضع القواعد الخاصة بذلك، وبما يشمل أي قواعد على الطرق العامة قد فوض االمارة ص

يل المثال، سواء بشكل مباشر او غير مباشر. فعلى سب ونقل البضائعتتعلق بتحقيق هذا الهدف بما في ذلك التي تمس حرية التنقل 

وم خاصة لمرورها هدفه تنظيم حركة المرور تحديد الطرقات الخاصة بالشاحنات او ساعات مخصصة لها أو حتى وضع رس

 على هذه الطرق، ولكنه سيؤثر بشكل أو بآخر على الحريات موضع الدراسة.

من الدستور،  002باإلضافة الى هذا التفويض، فتوجه الحكومة االتحادية في التفويض يتماشى ايضاً مع نص المادة  

والتي جعلت صالحية حفظ النظام العام داخل اإلمارة من صالحيات حكومة االمارة، وحتى ان كان بعض هذه البوابات تم 

 25وضعه بالقرب من حدود امارات أخرى.

، وهو نظام للتعرفة المرورية يهدف بشكل أساسي 7112ك، قامت امارة دبي بتطبيق نظام سالك في عام وبناء على ذل

لتنظيم حركة المرور وحركة النقل البري، لتخفيف االزدحام المروري على الطرق التي تم وضع بوابات سالك عليها. هذا 

لعامة وتقليل االستخدام الفردي للمركبات والتشجيع على "استخدام وسائل النقل االنظام يشجع مستخدمي الطريق أيضاً على 

ووسيلة هذا  26مشاركة السيارات من قبل األفراد الذين يعملون ضمن مؤسسة واحدة أو على مستوى أفراد العائلة الواحدة."

ات. د هذه البوابالنظام للوصول الى هذه األهداف، هي ان يتم فرض رسم بسيط في كل مرة يقوم صاحب المركبة بالمرور من أح

باإلعالن عن نظام مشابه لنظام التعرفة المرورية في دبي، مع وجود بعض االختالفات البسيطة  7102وقامت امارة ابوظبي في 

في العام ذاته، قررت حكومة الشارقة ايضاً تطبيق نظام مشابه نوعاً ما، لكنه خاص بالشاحنات، فقد قرر المجلس  27في الرسوم.

 28فرض رسوم على مالك الشاحنات الستخدام بعض طرق االمارة. 7102لسنة  07ة الشارقة في قراره رقم التنفيذي لحكوم

                                                           
 .22المرجع السابق، المادة 23 

 . 0المرجع السابق، المادة  24 

 . )االمارات(.002دستور دولة االمارات العربية المتحدة، المادة 25 

the-https://www.albayan.ae/across-، 75/2/7102، جريدة البيان، أبو ظبيأحمد سعيد، إطالق نظام بوابات التعرفة المرورية في  26 

1.3613469-25-07-reports/2019-and-uae/news  

 (10/12/7171)تاريخ االطالع 

)  https://tinyurl.com/ywyefjex،  20/07/7171التعرفة المرورية،  البوابة الرسمية لحكومة دولة االمارات العربية المتحدة، بوابات 27

 (.7/2/7170تاريخ االطالع 

 م بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في إمارة الشارقة.7102( لسنة 07قرار المجلس التنفيذي رقم )28 
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دراهم عن أي مركبة تستخدم الطرق التي بها أحد بوابات التعرفة المرورية  4بفرض رسوم قدرها فقامت امارة دبي 

تار زيع هذه البوابات بطريقة توفر الخيار للسائق ان يخوفي جميع األوقات، مع بعض االستثناءات لبوابة جسر آل مكتوم. وتم تو

 29ان يدفع هذا الرسم الرمزي وتجنب الزحام المروري، او ان يتجه لطريق آخر مجاني ال توجد عليه هذه البوابات.

رسم ، وفرض هذا النظام 7170يناير  7إمارة أبو ظبي فقد طبقت نظام البوابات التعرفة المرورية، ابتداء من واما 

ولكن  30درهم شهرياً. 711دراهم لكل مرور من هذه البوابات، بحد اقصى  4مساوي لنظام سالك في دبي، والذي يبلغ قدره 

اختلف نظام التعرفة المرورية في دبي من ناحية وجود طرق مجانية بديلة، فالراغب في الدخول الى مركز مدينة ابوظبي، ال 

ة المثبتة على جميع مداخلها. مما يوجب على مستخدم الطريق دفع هذه التعرفة عند دخوله يستطيع تجنب بوابات التعرفة المروري

لمركز المدينة في كل مرة. لكن، تداركت دائرة النقل في ابوظبي عدم وجود الطرق المجانية البديلة، وقلصت الساعات التي يتم 

رور من هذه الطرق يكون بشكل مجاني. وحددت دائرة النقل فرض رسوم فيها الى أوقات الذروة فقط، واما األوقات األخرى فالم

أوقات الذروة من يوم السبت حتى الخميس من الساعة السابعة حتى التاسعة صباحاً، ومن الساعة الخامسة حتى السابعة مساء. 

قد عالوة على ذلك، فوبذلك وفر نظام التعرفة المرورية أوقات مجانية بديلة وليس طرق مجانية بديلة كنظام سالك في دبي. 

" كبار المواطنين، أصحاب الهمم، فئة، منها  04استثنى نظام التعرفة المرورية في أبو ظبي العديد من الفئات وصلت الى 

 31 المواطنين من اصحاب الدخل المحدود، والمواطنين المتقاعدين."

المرورية يحدد بحسب حجم الشاحنة، فعبور  واما نظام التعرفة المرورية في امارة الشارقة، فقد فرض رسوماً للتعرفة

 451الى  411البوابات المرورية في االتجاه الواحد بواسطة شاحنة ثقيلة ذات ست محاور، تبلغ رسوم التعرفة المرورية لها من 

كدته هيئة والهدف منها بحسب ما أ 32درهم. 751الى  711درهم. اما الشاحنات األخرى، فتبلغ رسوم التعرفة المرورية لها من 

الطرق والمواصالت بالشارقة هو تطوير النية التحتية وضمان جودة الطرق التي ترتادها الشاحنات واستمرار صيانتها بالشكل 

 33" وباالتجاهين.اإلماراتحتا، وشارع  -الذيد، وعمان المطلوب. وتم وضع هذه البوابات على ثالثة طرق، طريق "

التعرفة المرورية في كل من دبي وابوظبي والشارقة، وطريقة عمل هذه البوابات. وبعد توضيح األساس القانوني لنظام 

 فسينتقل البحث لنقاش مدى تأثير هذه البوابات على حرية التنقل وحرية نقل البضائع.

 

                                                           
 الت، الصفحة االلكتروني الخاصة بنظام سالك، األسئلة المتكررةحكومة دبي، هيئة الطرق والمواص29 
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 ل.تأثير القيود الواردة في أنظمة التعريف المروري على حرية التنقل وانتقال البضائع ورؤوس األمواالمبحث الثالث: 

فبالنسبة إلمارة دبي، فقد اتاح نظام سالك كما أسلفنا حرية التنقل او نقل البضائع ولم يكن له تأثير كبير على هذه الحريات. 

حيث ان هذا النظام، قد روعي فيه توفير مسارات بديلة تمكن مستخدم الطريق من اخذ القرار الذي يناسبه، سواء الدفع او االتجاه 

 المجانية.للمسارات للطرق 

واما بالنسبة إلمارة ابوظبي، فيحتاج تقييم تأثير البوابات على حرية الحركة الى تعمق أكثر، وذلك لعدم وجود مسارات 

مجانية، وانما أوقات مجانية. ففي األحوال العادية، يكون لناقل البضائع الحرية والخيار في دفع رسوم التعرفة المرورية او ال، 

ت المرور من هذه البوابات. فإذا اختار المرور في أوقات الذروة فسيتوجب عليه دفع لك الرسم، واال فسيكون من خالل اختياره وق

مروره مجانياً. ولكن ال قد ال يكون هذا هو الحال دائماً، فقد يجد التاجر او ناقل البضائع انه مضطر للعبور من هذه البوابات في 

ائع من امارات أخرى او حتى البضائع القابلة للتلف والتي تحتاج الى عناية خاصة. أوقات الذروة، وخاصة في حال نقال البض

وفي تلك األحوال ال يملك ناقل البضائع الحرية في االختيار، وسيترتب على ذلك التزامه بدفع الرسم المفروض على المرور من 

 هذه البوابات او دفع الغرامات المترتبة على عدم ذلك الرسم. 

مر بالنسبة لحرية التنقل، فبشكل عام، يملك االفراد حرية اختيار األوقات التي يعبرون بها هذه البوابات، فيمكنهم وذات اال

اما العبور أوقات الذروة ودفع الرسم المفروض على ذلك، او العبور خالل األوقات المجانية. ولكن، عند التدقيق بشكل أكبر فنجد 

عملهم في أوقات الذروة ويرجعون الى منازلهم ايضاً في أوقات الذروة. وتحديد ساعات العمل  ان العديد من السكان يتوجهون الى

بداية ونهاية ليس للموظف او العامل يد او خيار في تحديدها. فلذلك فانه في مثل هذه الحاالت قد يكون الشخص مجبراً على دفع 

اً. ويصبح بذلك رسم التعرفة المرورية مؤثراً على حرية التنقل هذه الرسوم للوصول الى وجهته في الوقت المناسب وليس مختار

 وانتقال البضائع في امارة ابوظبي.

ومن الصحيح ان دائرة النقل في ابوظبي قد حددت عدد من الفئات المستثناة، لكن هذه الفئات قد ال تشمل فئة كبيرة من 

ا من محدودي الدخل بسبب المبلغ الشهري الجيد الذين يتقاضونه السكان كأصحاب الديون، الذين قد يكون ظاهر حالهم انهم ليسو

كمرتب من عملهم، لكن مع ذلك فقد يصل بهم الحال الى مرتبة مساوية لمحدودي الدخل او أسوأ في حال استغراق الديون لنصف 

سابقة، كل ملحوظ في الفترة الالمرتب مثالً. وطرحت دائرة النقل وسيلة بديلة لتجنب الرسم وهي الحافالت التي تم زيادتها بش

 والتي يمكن ان تمثل الخيار الفعلي الوحيد بجانب دفع الرسم والمرور من البوابات في وقت الذروة.

واما بالنسبة إلمارة الشارقة، فجاء الرسم ثقيالً على أصحاب المركبات الثقيلة، فيبلغ رسم العبور الواحد من أحد هذه 

م.  وجاء هذا الرسم الثقيل على طرق رئيسية ومؤثرة على حركة البضائع في امارة الشارقة دره 451الى  711البوابات من 

المجاورة. ولكن بعد الدقيق على هذه الطرق، نجد ان هناك طرق بديله مجانية، كطريق الشيخ محمد بن زايد بديالً عن  اإلماراتو

ذلك، فإن صاحب الشاحنة الثقيلة او سائقها بالخيار، وله حرية  وطريق مليحة بديالً على طريق الذيد. وبناء على اإلماراتطريق 

التوجه الى الطرق المجانية والتي ال تقل عن الطرق المدفوع من ناحية الخدمات او الجودة، ولكنها قد تكون أطول بقليل في حالة 

سائق الشاحنة لسلك هذا الطريق مع علمه طريق الذيد للمتوجه لمدينة الذيد. وحرية االختيار بين الطرق المدفوعة، وتوجه رغبة 

 بوجود رسوم على هذا الطريق،
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بضائع يتعلق بالبوابات المرورية في امارة الشارقة. بل تبقى حرية انتقال ال فيماال يؤثر في نظر الكاتب على حرية انتقال البضائع  

من بعض الطرق هو خدمة اختيارية، يقرر موجودة وغير متأثرة بنظام التعرفة المرورية، ويجعل الرسم المفروض للعبور 

 صاحب الشأن االستفادة منها ام ال.

وبعد التقييم الدقيق لكل من نظام التعرفة المرورية في امارة دبي، ابوظبي والشارقة، فنجد انه ال يوجد تأثير على 

اك الشارقة. واما في امارة ابوظبي، فهنحرية التنقل او حرية انتقال البضائع في كل من نظام التعرفة المرورية في امارة دبي و

تأثير واضح على حرية التنقل وحرية انتقال البضائع. ولكن، وبالرجوع لما أسلفنا ذكره في المبحث الثاني، فإن الحريات مهما 

. وعليه، فإن اكان نوعها، هي حريات قابلة للتقييد للمصلحة العامة، ولكن يجب ان يكون التقييد مناسباً للمصلحة المراد تحقيقه

قياس التناسب بين الرسم المفروض ومقداره بالمقارنة مع دخل الفرد، والمصلحة المتحققة هو امر أساسي لتقييم أثر نظام 

 التعرفة المرورية على حرية التنقل وحرية انتقال البضائع ورؤوس األموال.

 7102العربية المتحدة بلغ في  اإلماراتلة فحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن نصيب الفرد من الدخل القومي في دو

وهذا ما يجعل افرادها من بين االغنى عالمياً. وعند اخذ  34درهم تقريباً، 021،111دوالر وهو ما يساوي  42421ما يقد بـ 

لفرد اذلك بالحسبان ومقارنته بمبلغ األربعة دراهم لكل مرور من احدى بوابات التعرف المرورية في ابوظبي، في حال اضطر 

الى ذلك، فنجد ان هذا المبلغ بسيط جداً وغير مؤثر وال يعد قيداً حقيقياً سواء لحرية التنقل او حرية انتقال البضائع ورؤوس 

 األموال.

 الخاتمة: .3

بحث الكاتب في هذا البحث أنظمة التعرفة المرورية وأثرها على حرية التنقل وحرية انتقال البضائع ورؤوس األموال 

االتحادي. وفي سبيل ذلك تم  وقانون المرورالذي نجده في الدستور  وأساسها القانونيالعربية المتحدة  اإلماراتفي دولة 

 استعراض هذه األنظمة، وقياس مدى تأثيرها على هذه الحريات وخلص الباحث الى عدة نتائج منها: 

 نتائج البحث:. 1.3

ن أنظمة التعرفة المرورية ال تتعارض مع الدستور او توجه واضعي الدستور فيما يتعلق بإلغاء الضرائب والمكوس إ -0

 .اإلماراتوالرسوم بين 

ن تقييد اإلمارة المعنية لحرية التنقل او حرية انتقال البضائع والرسوم إنما جاء بناء على تفويض من السلطات إ -7

 ية في ذلك التقييد. االتحادية صاحبة السلطة االصل

ن أنظمة التعرفة المرورية والرسوم المفروض للمرور عبر بواباتها ال تعتبر تقييد حقيقي لحرية التنقل او حرية انتقال إ -2

 البضائع ورؤوس األموال بفضل توافر البدائل المجانية وبسبب رمزية الرسوم.

 التوصيات:. 2.3

 بالتوصيات التالية:واما فيما يتعلق بالتوصيات، فيوصي الكاتب 

 ن يتم توفير مسارات مجانية لنظام التعرفة المرورية في ابوظبي.أ -0

                                                           
 (.2/2/7170االطالع ، )تاريخ https://data.albankaldawli.org/country/AE، 7102البنك الدولي، االمارات العربية المتحدة، 34 
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ن يتم مراجعة قيمة الرسوم سنوياً لضمان تناسبها مع هدف تنظيم حركة السير والمرور، بسبب ارتفاع وانخفاض أ -7

 العملة ومعدالت التضخم.

م التعرفة المرورية في دبي، ووضع حد اعلى لذلك ايضاً ن يتم إعادة تحديد حد اعلى يومي لرسوم عبور بوابات نظاأ -2

 في امارة الشارقة.

ن يصدر قانون اتحادي ينظم األطر العامة لهذه البوابات، والعمل على توحيد هذه األنظمة تحت مظلة واحدة لضمان أ -4

المحققة لهدف تنظيم حركة عدم مساس هذه األنظمة بحرية التنقل وانتقال البضائع ورؤوس األموال اال بالحدود الدنيا 

 السير والمرور. 
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 داريإلالقضاء اأحكام  ضوءفي  بإرادتها المنفردة سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداريحدود 

Limits of the administration's authority to amend the administrative contract of its own 

volition in the light of the provisions of the administrative judiciary 

 حسن علي إدريس دمحم الدكتور/إعداد 

 دية المملكة العربية السعو الرياض، ،لألسمدةمستشار قانوني بمجموعة شركة مصنع دار المنتوجات ، العام القانون في دكتوراه

Email: md_idress70@hotmail.com  

 البحث ملخص

تناولت في هذا البحث سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري بارادتها المنفردة، حيث تم توضيح أن سلطة التعديل هي أحد أهم 

رادتها إفسلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري ب اإلدارية عن غيرها من العقود الخاصة.المظاهر التي تتميز بها اإلدارة في العقود 

يم ال تتوفي للمتعاقد معها، وذلك بهدف تحقيق هدف تنظالمنفردة تستمد أساسها القانوني باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات 

شباع الحاجات العامة للناس وتحقيق إالمرافق العامة وسيرها باطراد للوصول للهدف الذي من أجله ابرم العقد اإلداري واال وهو 

 المصلحة العامة.

يود الواجب وتوضيح الق اإلداري بارادتها المنفردةوتتمثل أهمية البحث في ابراز األساس القانوني لسلطة اإلدارة في تعديل العقد 

 العقود إطارتوفرها للحد من هذه السلطة وبيان دور الفقه والقضاء اإلداري وموقفه من سلطة التعديل الممنوحة لإلدارة في 

قة ها المنفردة دون موافوتكمن مشكلة البحث في مدى قدرة اإلدارة على ممارسة سلطتها في تعديل االعقد اإلداري بارادت اإلدارية.

ويهدف البحث الى وضع ضوابط لممارسة اإلدارة لسلطتها في تعديل العقد اإلداري  ومدى حدود هذه السلطة. معها،المتعاقد 

ي هذه واتبعت ف بارادتها المنفردة دون موافقة المتعاقد معها، وكذلك الحيلولة دون تعسفها في استخدام هذه السلطة الممنوحة لها.

اإلداريين ونصوص  وأراء الفقهاءالدراسة المنهج التحليلي والمقارن للنصوص القانونية على ضوء أحكام القضاء اإلداري 

ويتكون هيكل البحث من مبحثين، تناولت في المبحث األول مفهوم تعديل العقد اإلداري باإلرادة  التشريعات اإلدارية وتطبيقاتها.

 .لتعديل االنفرادي للعقدأما في المبحث الثاني فتناولت القيود الواردة على سلطة اإلدارة في ا ،ةالمنفردة لإلدار

 القضاء رقابة العامة، السلطة أعمال التعديل، سلطة اإلداري، العقد الكلمات المفتاحية:
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Limits of the administration's authority to amend the administrative contract of its own 

volition in the light of the provisions of the administrative judiciary 

Dr. Mohammed Hassan Ali Idris 
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Abstract: 

In this research, I dealt with the authority of the administration to amend the administrative contract 

by its own volition, as it was clarified that the authority to amend is one of the most important aspects 

that distinguishes the administration in administrative contracts from other private contracts. The 

authority of the administration to amend the administrative contract by its own will derives its legal 

basis as a public authority that enjoys privileges that are not denied to the contracting party, with the 

aim of achieving the goal of organizing public utilities and their steady running to reach the goal for 

which the administrative contract was concluded, otherwise satisfying the general needs of the people 

and achieving the public interest. The importance of the research is to highlight the legal basis for the 

authority of the administration to amend the administrative contract by its unilateral will and to clarify 

the restrictions that must be available to limit this authority and to indicate the role of jurisprudence 

and the administrative judiciary and its position on the authority of amendment granted to the 

administration within the framework of administrative contracts. The research problem lies in the 

extent to which the administration is able to exercise its authority to modify the administrative contract 

by its own will without the consent of the contractor, and the extent of the limits of this authority. The 

research aims to set controls for the administration’s exercise of its authority to modify the 

administrative contract at its own will without the consent of the contractor, as well as to prevent it 

from arbitrarily using this power granted to it. In this study, I followed the analytical and comparative 

approach of the legal texts in the light of the provisions of the administrative judiciary, the opinions of 

administrative jurists and the texts of administrative legislation and its applications. The structure of 

the research consists of two sections. In the first topic, I dealt with the concept of amending the 

administrative contract with the unilateral will of the administration and its scope. In the second topic, 

it dealt with the restrictions on the authority of management in the unilateral modification of the 

administrative contract. 

Keywords: Administrative contract, Power to amend, Work of the public authority, Oversight of the 

judiciary  
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   مقدمة:. 1

من المسلَّم به أن العقد الذي تبرمه اإلدارة مع الشخص الطبيعي أو المعنوي ال يختلف في مفهومه العام عن العقد المدني الذي 

 .أن كالً منهم يقوم على أساس توافق إرادتين بقصد القيام بالتزامات متقابلة يبرمه األفراد فيما بينهم، حيث

اإلداري  -وبناًء على ذلك فإن العقد اإلداري يجب أن تتوافر فيه األركان العامة المتمثلة بالرضا والمحل والسبب، بيد أن العقدين

اإلداري ومرجع هذا االختالف أن اإلدارة تبرم العقد  يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما، -والمدني

باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات ال تتوافر للمتعاقد معها وذلك بهدف تحقيق أهداف أو أغراض المرفق العام الذي من أجله 

 .تم إبرام العقد

ها تخّول جهة اإلدارة ممارسة جملة من السلطات وتبعاً لهذا فإن أبرز مظهر تتميّز به العقود اإلدارية عن غيرها من العقود أن

 .تتمثّل في سلطة اإلشراف والرقابة وسلطة التعديل وتوقيع الجزاءات وسلطة إنهاء العقد

تميّز العقد اإلداري عن غيره من عقود القانون الخاص، فإذا كان أطراف العقد المدني  التي مظاهرالسلطة التعديل هي أحد أهم ف

 بناء) ال يتمتع أيا منهم بسلطة انفرادية تجاه اآلخر تمّكنه من تعديل أحكام العقد بإرادة واحدة وإلزام الطرف اآلخر بهذا التعديل

العقد اإلداري وخالف القواعد المعمول بها في مجال القانون الخاص يمكِّن  ، فإنّ ن(العقد شريعة المتعاقدي -على القاعدة القانونية 

 .جهة اإلدارة تعديله بإرادتها المنفردة

ويكاد فقه القانون والقضاء المقارن يُجمع على أن كل العقود اإلدارية قابلة للتعديل من جانب اإلدارة لوحدها، وتأصيل ذلك يعود 

تطيع اإلدارة إذا اقتضت المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام أن تُعّدل في مقدار التزامات لحسن سير المرافق العامة، فتس

 .المتعاقد معها بالزيادة أو النقصان

 أهمية الدراسة. 1.1

 في:تتمثل أهمية الدراسة 

 إبراز األساس القانوني لسلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقود اإلدارية. (1

والقضاء اإلداري وموقفه من حدود سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري دون موافقة المتعاقد توضيح دور الفقه  (2

 معها.

 توضيح القيود التي تحد من سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري.  (3

  توضيح أعمال السلطة العامة وأثره في تنفيذ العقد اإلداري. (4

 مشكلة الدراسة. 2.1

حدود و معها،المتعاقد تتلخص مشكلة الدراسة في مدى قدرة اإلدارة على القيام بالتعديل االنفرادي للعقد اإلداري دون موافقة 

 ، وأثر نظرية السلطة العامة في تنفيذ العقد اإلداري.سلطتها في التعديل بارادتها المنفردة
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 منهج الدراسة. 3.1

للنصوص القانونية على ضوء أحكام القضاء اإلداري المقارن واراء الفقهاء ونصوص تنتهج الدراسة المنهج التحليلي المقارن 

 التشريعات اإلدارية وتطبيقاتها على العقود اإلدارية.

 حدود الدراسة . 4.1

 في ضوء أحكام حدود الدراسة من الناحية الموضوعية على حدود التعديل االنفرادي للعقود اإلدارية من طرف اإلدارة تقتصر

 .القضاء اإلداري

 خطة الدراسة .5.1

  لإلدارة ونطاقه العقد اإلداري باإلرادة المنفردة  تعديلمفهوم  األول:المبحث 

 ماهية حق اإلدارة في تعديل العقد اإلداري باإلرادة المنفردةالمطلب األول: 

 نطاق التعديل االنفرادي لإلدارة في العقود اإلداريةالمطلب الثاني: 

 القضاء االداري على سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري موقفالمطلب الثالث: 

 

 القيود الواردة على سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد االداريالمبحث الثاني: 

  القيود المتعلقة بالتزامات العقد اإلداري المطلب األول: 

 عقد اإلداري ال فيأعمال السلطة العامة وأثره  المطلب الثاني:

 اإلداري  ضمان التوازن المالي للعقدالمطلب الثالث: 

 

 مفهوم تعديل العقد اإلداري باإلرادة المنفردة لإلدارة ونطاقه  المبحث األول: 

إحدى الوسائل القانونية التي تستعملها اإلدارة لتنظيم مرافقها العامة وتسيير أنشطتها  –لما كانت العقود اإلدارية في الوقت الراهن 

قود لعاوشؤونها المختلفة من جهة، وبما أن األوضاع االقتصادية المحيطة باإلدارة في تغير مستمر من جهة أخرى، كان ألبد من 

 يسمح لها بالتكيف والتالؤم مع المستجدات االقتصادية.وع لنظام قانوني مرن اإلدارية من الخض

فالعقد اإلداري له حياة خاصة ذات متغيرات تقنية ومالية وإنسانية وبالتالي فان اإلدارة ال يمكن ان تركن الى مزاعم المتعاقد معها 

 1يسير وفقاً لخطة أو شروط لم تعد مالئمة لحاجات المرفق.القائمة على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين، وتترك إنجاز العمل 

                                                           
 .731، صلبنان، بيروت، الوطنيإحياء التراث  دار، ط د، المدنيفي شرح القانون  الوسيط، السنهوريعبد الرازق  - 1
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افق ها لتحقيق احتياجات المريتمتاز العقود اإلدارية بطابع خاص يميزها عن باقي العقود األخرى، ويتمثل هذا التمييز في سع

 الخاصة لألفراد.العامة، بما يكفل لها أداء وتسيير وظيفتها ومهامها وتغليب المصلحة العامة على المصلحة 

وبالتالي من مقتضيات هذا التمييز أن يكون لإلدارة الحق في تعديل عقودها مع األشخاص المتعاقدين معها. وان كانت القاعدة 

العامة المعروفة في عقود القانون الخاص ان "العقد شريعة المتعاقدين" فإن هذه القاعدة ال تسري في العقود اإلدارية بحيث تتمتع 

ة المتعاقدة مع الغير بسلطات استثنائية ال مثيل لها في عقود القانون الخاص ومن تلك السلطات حقها في تعديل العقد اإلداري االدار

 1بإرادتها المنفردة.

 المطلب األول: ماهية حق اإلدارة في تعديل العقد اإلداري باإلرادة المنفردة

في تعديل العقد اإلداري أثناء سريانه، وذلك متى كانت المصلحة العامة  يقصد بالتعديل االنفرادي للعقد اإلداري حق اإلدارة

تقتضي ذلك من وجهة نظر اإلدارة، سواء نص على ذلك في العقد أم لم ينص، فاعتبارات المصلحة العامة وضرورات تسيير 

 2ها.ون موافقة الطرف االخر المتعاقد معالمرفق العام بانتظام وتطويره باستمرار قد تملي على اإلدارة تعديل العقد اإلداري حتى د

يقوم األساس القانوني لسلطة اإلدارة االنفرادية في تعديل العقود اإلدارية حسب الفقه الى فكرتي السلطة وانطالقاً مما سبق ذكره 

 العامة والمرفق العام، وسوف نتناولها فيما يلي:

 أوالً: فكرة السلطة العامة

أستقر الفقه اإلداري على أن لإلدارة سلطة تعديل العقد اإلداري بارادتها المنفردة ودون الحاجة الى اللجوء الى القضاء، وان 

لكها التي تمنحها لها السلطة العامة التي تم اتمتيازاالاإلداري، بل الى تستند في مباشرة هذه السلطة الى نصوص العقد  أالإلدارة ل

 3طراد تحقيقاً للمصلحة العامة.إسلطتها لتسيير المرافق العامة وضمان استمراريتها بانتظام ووعلى األخص 

فقد ذهب جانب من الفقهاء في مصر الى القول ان اإلدارة باعتبارها سلطة عامة ملزمة بان تراعي دائماً المصلحة العامة، حيث 

تخدمه اإلدارة من أساليب خاصة ومغايرة لألساليب العادية من أجل أن الطابع المميز لإلدارة هو معيار السلطة العامة وما تس

  4تحقيق المصلحة العامة.

 ثانياً: فكرة المرفق العام

يرى جانب من الفقه اإلداري بان األساس القانوني ال يكون خارج نطاق العالقة التعاقدية، بل على العكس هو امتياز تعاقدي غير 

 5مألوف في العقود المدنية.

                                                           
 .333ص م،2172-هـ7333للنشر،  المؤلف، االولى الطبعة، السعوديفي القانون االداري  الوجيز، الخوليد. عمر  - 1
 .333ص ،سابقالمرجع ال نفس - 2
 .93ص  7337، القاهرة، العربيالفكر  دار، 7ط، اإلداريةالعامة للعقود  األسس، الطماويد. سليمان محمد  - 3
 16ص  السابق،نفس المرجع  - 4
 .59ص  مرجع سابق،، اإلداريةالعامة للعقود  األسس، الطماويد. سليمان محمد  - 5
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ضرورة انتظام المرفق العام هي األساس القانوني لسلطة اإلدارة بالتعديل باإلرادة المنفردة للعقد اإلداري،  أنويعتبر هؤالء الفقهاء 

اتخاذ كافة اإلجراءات والتعديالت الالزمة من اجل طالما ان هذه الضرورات تتغير مع مرور الزمن، حيث يتوجب على اإلدارة 

اً ال تستطيع اإلدارة التنازل مسبقبحيث وذلك سواء نص العقد على ذلك أم ال،  العامة،انطالقا من المصلحة تأمين المرفق العام 

  1وأعتبر هذا الحق من النظام العام. المستقبلية،عن حقها بالتعديل ألنه متعلق باحتياجات المرفق العام 

الصالح العام، فاإلدارة المتعاقدة تبقى مسؤولة وبشكل مستمر عن  بكافة اإلجراءات الالزمة لتأمينفإن على اإلدارة القيام  هوعلي

حسن سير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام، وبما ان احتياجات المرفق العام قابلة للتغيير وجب على اإلدارة تعديل بنود 

  انتظام واطراد.وشروط العقد اإلداري بما يواكب التغيرات المستجدة على المرفق العام بما يحفظ سيره ب

تبرمها  العقود اإلدارية التي إطارالمنفردة من اهم االمتيازات التي تتمتع بها في  بإرادتهايعد حق اإلدارة في تعديل العقد اإلداري 

راد، حيث واضط بانتظاماالستثنائية تستمده من فكرة النظام العام وضمان سير المرافق العامة  السلطاتمع الغير، وهذا الحق من 

 يجب عليها التدخل وتعديل بنود او شروط العقد متى وجدت انه يفرض التزامات عليها يعرقل سير المرفق العام.

ممنوحة يجب أن تتمحور السلطة ال بحيثسير المرفق العام بانتظام واطراد موضوع العقد. ان يكون التعديل بما يضمن  ولكن يجب

المنفردة في نطاق موضوع العقد، وبعبارة أخرى يجب ان ال تصل تلك السلطة الى حد تغيير جوهر  ابإرادتهبتعديل العقد  لإلدارة

لمالئم له ا التعويضالل خالعقد، بحيث أنه البد من المحافظة على حقوق المتعاقد مع اإلدارة بخصوص التوازن المالي للعقد من 

   2نتظام واطراد.من أجل ضمان حقه وفي المقابل ضمان سير المرفق العام با

جاه واهم السلطات التي تتمتع بها اإلدارة ت أخطرللعقود اإلدارية من  بارادتها المنفردةالسلطة الممنوحة لإلدارة في التعديل  تعتبر

الطرف المتعاقد معها، نظراً ألنها تمس أحد المبادئ األساسية في القانون الخاص وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد " العقد شريعة 

من جانب  العقد اإلداريفهذا المبدأ تترتب عليه نتيجة في غاية األهمية وهي عدم جواز تعديل أو تغيير شروط وبنود  المتعاقدين"

 طرفي العقد. أحدواحد من 

هذا المبدأ الذي خرج عنه النظام القانوني للعقود اإلدارية عندما سمح لإلدارة بإمكانية تعديل شروط العقد بصفة منفردة والتي 

  3.في العقود اإلدارية التي تميزها عن العقود األخرى في القانون الخاصتعتبر من الشروط االستثنائية 

 نطاق التعديل االنفرادي لإلدارة في العقود اإلدارية الثاني:المطلب 

تََمثَّل في تعامة وجب أن تتمتع بامتياز تجاه المتعاقد معها المصلحة اللما كانت اإلدارة تمثّل جهة الطرف الّذي يسعى إلى تحقيق 

دون أن يكون للمتعاقد معها حق االحتجاج أو االعتراض طالما كان التعديل ضمن اإلطار  المنفردةأحقيتها في تعديل العقد بإرادتها 

مصلحة العامة وحسن سير المرفق العام، وسلطة اإلدارة في التعديل ليست مطلقة بل تمارس ضمن إطار لل واستجابةالعام للصفقة 

 :محدد وضوابط دقيقة تتمثل فيما يلي

                                                           
 11ص  السابق،نفس المرجع  - 1
 641م، ص 6991 عمان،خلف الجبوري، العقود اإلدارية، دار الثقافة والنشر والتوزيع،  دد. محمو - 2
ص  م،0161وضوابطها، دار النهضة العربية، طارق سلطان، سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها في العقود االدارية  - 3
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 يتعدى التعديل موضوع العقد: أال - 1

فال شك أن اإلدارة وهي تمارس سلطتها في التعديل تباشرها على نحو يراعي موضوع العقد األصلي وأن ال يتجاوزه، فال يجوز 

لجهة اإلدارة أن تتخذ من سلطة التعديل ذريعة أو مطية لتغيير موضوع العقد وإرهاق الطرف المتعاقد معها، وعليه ال تستطيع 

دارة أن تعدل أحكام العقد على نحو يغير موضوعه، وإال كنا أمام عقد جديد، ذلك أّن المتعاقد مع اإلدارة عندما قَبلل التعاقد معها، اإل

والتزم بتنفيذ مضمون العقد في آجال محّددة، فإنّه راعى في ذلك قدراته المالية والفنية، فإن أقبلت اإلدارة على التغيير الموضوعي 

لي للعقد، فإّن ذلك قد ال يناسب المتعاقد معها، ومن هنا وجب أن يكون التعديل من حيث المدى واألثر نسبيا بحيث ال يؤثر أو الهيك

 1على العقد األصلي.

 أن يكون للتعديل أسباب موضوعية: - 2

د عوامل تدفعها لتعديل هذا العقإذ ال شك أّن اإلدارة وهي تباشر سلطتها في تعديل العقود اإلدارية ال تتحرك من فراغ، بل هناك 

أو ذاك، بهدف ضمان حسن سير المرافق العامة وتلبية الخدمة العامة للجمهور في أحسن وجه، كما أّن اإلدارة تتعاقد في ظل 

غال شظروف معيّنة قد تتغير في مرحلة ما بعد توقيع العقد، خاصة في العقود اإلدارية التي تأخذ زمنا طويال في تنفيذها كعقد األ

أو عقد التوريد، فإن تغيرت الظروف وجب االعتراف لإلدارة بحق تعديل العقد بما يتماشى والظروف الجديدة، وبما يراعي 

 2موضوع العقد األصلي، ويلبي حاجات المنتفعين من خدمات المرفق العام.

 أن يصدر قرار التعديل في حدود القواعد العامة للمشروعية: - 3

تقبل على تعديل عقد ما، فإّن وسيلتها في ذلك هي القرار اإلداري، فتصدر السلطة المختصة قراراً إدارياً بموجبه إّن اإلدارة حين 

 تعلن عن نيتها في تعديل عقد إداري، ويجب حينئذ أن تتوافر في هذا القرار سائر أركان القرار اإلداري ليكون مشروعا.

اإلداري لم يسلّم كله بسلطة التعديل، فهناك من الفقهاء من أنكرها على اإلدارة، وهناك ومن المفيد، اإلشارة إلى أّن فقه القانون 

من قيدها وحصرها في نوع معين من العقود، كعقد األشغال العامة وعقد االمتياز، وتبرير ذلك أّن عقد االمتياز مثال يتضمن 

ي عقد األشغال، أّما في غير العقدين المذكورين ال يجوز تسوغ لإلدارة حق التدخل لتعديل بنود العقد، وكذلك الحال ف شروطا

 3مباشرة حق التعديل، إال إذا تّم االتفاق عليها في العقد.

والحقيقة أن مثل هذا الرأي من شأنه أن يجّرد اإلدارة من أحد أهم مميزات ومظاهر العقد اإلداري فطالما تميز العقد اإلداري 

وبخدمة الجمهور وبالمصلحة العامة، وجب أن يتميز بالمقابل بالسلطات الممنوحة لإلدارة بموضوعه وبعالقته بالمرفق العام 

وعلى رأسها سلطة التعديل، وإال فإن العقد اإلداري سيقترب من العقد المدني وتختفي مظاهره المميزة وتذوب نتيجة لذلك امتيازات 

ختفاء األحكام المميزة للعقد اإلداري.السلطة العامة في مجال التعاقد، وهو من شأنه أن يؤدي إلى ا
4

 

 أن يتعلّق التعديل بالزيادة أو النقصان على أن يراعى فيه السقف المالي. - 4

                                                           
 .22ص  مرجع سابق ذكره،، اإلداريةالعامة للعقود  األسس، الطماويد. سليمان محمد  - 1
 (.313) ه،7335، االردن، والتوزيعالثقافة للنشر  دار، 7ط، االداريفي القانون  الوسيط، خاليلةد. محمد علي  - 2

 513ص  ذكره،مرجع سابق  ،االداريفي القانون  الوسيط، خاليلةد. محمد علي  - 3
 19ص  ،6914سنة  ،دار العلوم للطباعة والنشر ،العقود االدارية ،د. محمود عاطف البنا - 4
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ومن البديهي القول إن سلطة التعديل تخضع لرقابة القاضي اإلداري الذي إذا رفعت الدعوى أمامه من الطرف المعني، سعى إلى 

ل مع مقتضيات حسن سير المرفق العام، والتأكد من مدى عالقته بالصفقة األصلية وبالحدود التأكد من مدى تناسب موضوع التعدي

المالية المنصوص عليها، وعلى ضوء ذلك يُقدَّر عما إذا كان هناك تعسف في ممارسة سلطة التعديل من عدمه.
1

 

طة عامة لها الحق في توقيع جزاءات على المتعاقد أما سلطة توقيع الجزاء أو إنهاء العقد فتملكها اإلدارة المتعاقدة باعتبارها سل

تنفيذ لم يحترم شروط التعاقد أو تنازل عن ال معها إذا ثبت إهماله أو تقصيره في تنفيذ أحكام العقد، أو عدم مراعاته آجال التنفيذ، أو

لشخص آخر وغيرها من صور اإلخالل المختلفة.
2

 

ين سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فهذه األخيرة تفرض تزويد جهة اإلدارة ويعود تأسيس سلطة توقيع الجزاء إلى فكرة تأم

واالعتراف لها في مجال التعاقد بممارسة جملة من السلطات من بينها سلطة توقيع الجزاءات، للضغط أكثر على المتعاقد معها 

التنفيذ دون حاجة للجوء للقضاء، بل دون حاجة للنص عليها قانونا،  وكيفيةوإجباره على احترام شروط العقد، والتقيد باآلجال 

فهناك جزاءات مالية، وهناك وسائل ضغط، وتملك اإلدارة سلطة التنفيذ العيني، فإن لم يقم المتعاقد بالوفاء بما تعهّد به، تحركت 

 يّد بالتزاماته.جهة اإلدارة المعنية ولجأت ألسلوب الضغط على المتعاقد معها وإجباره على التق

ونظراً لخطورة سلطة توقيع الجزاءات التي قد تصل إلى إنهاء الرابطة التعاقدية مع المتعاقد وقطع العالقة بينه وبين اإلدارة، فإّن 

بل ق اإلدارة ال تلجأ إليها إال في حاالت اإلخالل الجسيم باألحكام التعاقدية وبكيفية تنفيذ موضوع العقد، وعادة ما توجه اإلدارة

ذاراً يُنشر في الصحف لتنذر به الطرف المخل، وتمارس بعد إصداره اإلجراءات القانونية الالزمة في نممارستها لهذه السلطة إ

  الحالة.هذه 
3

 

 القضاء االداري المقارن حول سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري موقف: الثالثالمطلب 

لضمان سالمة اإلجراءات التي تتبعها اإلدارة مع المتعاقد معها، وهي ال تنفصل عن العمل الرقابة القضائية بصفة عامة ضرورية 

اإلداري حيث تالزمه باستمرار، كما انها تعتبر وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، ومن ثم يجب ان تنظم وتمارس بما يسهم في 

على اإلدارة أو معوقاً يحد من نشاطها، فالرقابة إذن ضرورية  تحقيق العدالة وما يتطلبه العمل اإلداري، وذلك حتى ال تكون عبئاً 

للتحقق من إنجاز العمل اإلداري سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة لألفراد، وذلك بوصفها وسيلة فعالة لكفالة االلتزام بأحكام 

المشروعية.
4

 

اط يث تستهدف الرقابة القضائية التأكد من مشروعية نشوالرقابة القضائية هي تلك التي تباشرها المحاكم القضائية أو اإلدارية، ح

 الجهات اإلدارية ومدى قيامها بتحقيق األغراض التي أنشئت من أجلها.

                                                           
 01ص  ،مرجع سابق ،العقود االدارية ،د. محمود عاطف البنا - 1
 06ص  مرجع سابق ذكره،العقود االدارية  ،د. محمود عاطف البنا - 2
، التوزيعو الكتاب الجامعي للنشر  دار، األولى الطبعة، السعودياإلدارية طبقًا ألحكام نظام المنافسات والمشتريات  العقود، المصريد. صباح  - 3

 31 ص، 2171
 419، ص سابق ذكرهمرجع د.طارق سلطان، سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها في العقود اإلدارية وضوابطها،  - 4
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وتتولى الرقابة القضائية على اعمال اإلدارة وخضوع تلك االعمال لمبدأ المشروعية ومدة تحقيق اإلدارة ألهدافها وفقاً للقانون 

 ة بكل ما يترتب على ذلك من آثار. ومتفقاً مع مبدأ المشروعي

والمنازعات اإلدارية التي تكون اإلدارة العامة طرفاً فيها باعتبارها سلطة عامة وليس باعتبارها فردا من االفراد العاديين، ذلك 

ي في ظل دألنه عندما تتصرف اإلدارة تصرف االفراد العاديين فان المنازعات التي يمكن ان تنشأ عن ذلك تخضع للقضاء العا

نظام القضاء المزدوج، أما المنازعات التي تكون فيها اإلدارة طرفاً فيها بوصفها سلطة عامة، فإنها تدخل في والية القضاء 

اإلداري في ظل نظام القضاء الموحد الذي تفصل المحاكم القضائية في ظله في كافة المنازعات المدنية والتجارية واإلدارية 

نظام االزدواج القضائي فتكون هناك محاكم تمارس والية القضاء اإلداري إلغاء وتعويضات، أو إلغاء  والجزائية، أما في ظل

فقط، بالنسبة للمنازعات التي تكون اإلدارة طرفاً فيها بوصفها سلطة عامة.
1

 

 

 اإلداري: القيود الواردة على سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد الثاني المبحث

اإلدارة في تعديل العقود اإلدارية ال يشمل كل بنود أو شروط العقد بل يقتصر التعديل على نصوص العقد المتصلة بسير إن سلطة 

المرفق العام، حيث أن سلطة اإلدارة في تعديل العقد ليست مطلقة ولكنها مقيدة بقيود، وتتمثل هذه القيود في وجوب أن يصدر 

شروعية وأن يقتصر التعديل على شروط العقد المتصلة بالمرفق العام وأال يكون التعديل بنسبة التعديل في حدود القواعد العامة للم

 .العقد وأن يكون قد حدث تغير في الظروف التي تم ابرام العقد في ظلها كبيرة تؤثر على اقتصاديات

 -ولها في الحاالت التالية: يرجع التعديل في بنود وشروط العقد اإلداري من طرف اإلدارة الى قيود عديدة يمكن تنا

 القيود المتعلقة بااللتزامات في العقد اإلداري األول:المطلب 

 أوالً: التعديل في كمية العقد

تستطيع اإلدارة أن تعدل في مقدار التزامات المتعاقد معها زيادة او نقصان، والتعديل هنا يرد على مقدار األعمال )االلتزامات( 

 تكون الزيادة أو النقصان المطلوب من نفس طبيعة االعمال.وليس على نوعها، حيث 

وهذا الحق ثابت لإلدارة في كل العقود اإلدارية، فلها ان تقرر التوسع في المرفق العام أو تعديل حجم االشغال المتفق عليها في 

العقد أو كمية التوريدات المتفق على تسليمها.
2
 

ما تلجأ اليه اإلدارة في عقد االلتزام للمرافق العامة في أن تفرض على ملتزم النقل تسيير ومن أمثلة التعديل في مقدار االعمال هو 

عدد من السيارات النقل أكبر من الحد األقصى المتفق عليه في العقد رغبة منها في إشباع حاجات الجمهور المتزايدة.
3
 

                                                           
 . 5ص م،7311، الثانية الطبعة، العربيالفكر  دار، اإلداري العقد، حلميد. محمود  - 1
 005ص  ،م6995العربية، القاهرة،  ةعثمان أحمد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، دار النهض دد. عيا - 2
 م  04/51/6939في  539حكم محكمة القضاء اإلداري المصري، رقم  - 3
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ق تعديل كمية االعمال في العقد أثناء تنفيذه، وتعديل التزامات وعليه فإن جهة اإلدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة ح

المتعاقد معها بصورة لم تكن موجودة ومعروفة وقت إبرام العقد، فتزيد من أعباء الطرف األخر أو تنقصها بشرط أن تقتضي 

 حاجة المرفق العام وكذلك المصلحة العامة ذلك.

يتعلق بطلب اإلدارة المتعاقدة من المورد أن يزيد من كمية الواردات المطلوبة قضى مجلس الدولة الفرنسي في نزاع  اففي فرنس

منه بما يجاوز ثالثة أضعاف الحجم األصلي الذي كان محالً للتعاقد، بأن مثل هذا اإلجراء من اإلدارة والذي تجاوز المطلوب 

تفسره الحاجة لمواجهة المستلزمات الجديدة.
1

 

أن التعديل المقصود هنا هو التعديل الذي يرد على مقدار االلتزامات وليس على نوعها حيث تكون أما في مصر فقد اعتبر الفقه 

الزيادة أو النقصان المطلوب من نفس طبيعة االلتزامات المزادة أو المنقوصة. وتطبيقاً لما تقدم ذهبت المحكمة اإلدارية العليا 

عمال يجب أن تكون من ذات نوع وجنس األعمال األصلية بحيث تكون أن األعمال اإلضافية في عقود األ” المصرية إلى القول

الزيادة في الكمية أو حجم العقد قابلة للتنفيذ والمحاسبة مالياً مع المتعاقد األصلي عليها عن ذات الفئات واألسعار الخاصة بكل 

نوع أو جنس من األعمال اإلضافية المماثلة لألعمال األصلية.
2

 

 1338الصادرة بقرار وزير المالية رقم  1887لسنة  78من الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات المصري رقم  87ووفقاً للمادة 

( بالنسبة لكل بند بذات %22يحق للجهة اإلدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود )“ 1887لسنة 

ت الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. ويجوز في حاالت الضرورة الشروط واألسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجها

وهذا التعديل مرهون بحاجة المرفق العام حيث ذهبت محكمة القضاء …”. وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة 

 3”.يها، أو زيادتها متى اقتضت ذلك حاجة المرفقأن لإلدارة أن تعدل العقد بإنقاص الكمية المتعاقد عل“اإلداري المصرية إلى القول 

ومن التطبيقات العملية لتعديل البند المتعلق بمقدار التزامات المتعاقد في عقد االلتزام، حق اإلدارة في أن تفرض على ملتزم النقل 

عقد  الجمهور المتزايدة، وفيتسيير عدد من العربات أكبر من الحد األقصى المتفق عليه في العقد رغبة منها في تلبية حاجات 

تملك اإلدارة إنقاص كمية األعمال أو زيادتها وفي عقد التوريد، تستطيع اإلدارة أن تخفض أو تزيد في الكميات  األشغال العامة

. )المطلوبة من المورد
4

 

علي" ال يجوز تعديل هـ فقد نصت 1441( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي لسنة 37ووفقاً لنص المادة )

 أسعار العقود أو االتفاقيات االطارية بالزيادة أو النقص إال في الحاالت اآلتية:

 تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود المنافسة التي تحددها الالئحة. (1

 تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب. (2

                                                           
 003عثمان أحمد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق ذكره، ص  دد. عيا - 1
  . 71ص م،7322الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،في نظرية العقد اإلداري دراسات، الشريفد. عزيزة  - 2
 (.27) ص م،2179األردن،  الثقافة، دار، 7ط، (العقد االداري )الجوانب القانونية واإلدارية واألدبية الهادي،د. بشار جميل عبد  - 3
 05نفس المرجع السابق، ص  - 4

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        45 

 ISSN: 2706-6495 

 
 ات مادية لم يكن باإلمكان توقعها.إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوب (3

ما صدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بإ( فقد نصت بانه" يجوز للجهة الحكومية في حدود احتياجاتها الفعلية 38وكذلك المادة )

 الالئحة.من قيمته، وفقاً لما توضحه  %21من قيمته، ولها إصدار أوامر التغيير بالتخفيض بما ال يتجاوز  %11ال يتجاوز 

من الالئحة. 111/2كما اقرت الالئحة التنفيذية على التعويض عن زيادة األسعار وفق شروط معينة نصت عليه المادة 
1

  

ونخلص من مجمل ما تقدم أن النطاق الذي تمارس فيه اإلدارة سلطتها في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري ينصب على مقدار 

اإلدارة زيادة هذه االلتزامات أو إنقاصها لضرورات المصلحة العامة، إال أن سلطتها ليست في  التزامات المتعاقد حيث تستطيع

.ذلك مطلقة بل مقيدة بقواعد القانون الذي حدد نسب الزيادة أو النقصان وقيمتها بالنسبة إلجمالي العقد
2

 

 ثانياً: التعديل في وسائل وطرق تنفيذ العقد

ديل االنفرادي للعقد اإلداري على البند المتعلق بمقدار التزامات المتعاقد، بل تمتد إلى البند المتعلق ال تقتصر سلطة اإلدارة في التع

بطرق ووسائل تنفيذ التعاقد، وذلك بهدف استعمال وسائل فنية حديثة وأكثر تقدماً من تلك التي نص عليها العقد أو دفتر الشروط 

 وذلك لمسايرة التطور الفني.

لإلدارة أن تفرض على المتعهد أن يحل طريقة فنية محل طريقة أخرى سبق استعمالها في أحد مراحل تنفيذ العقد،  وبناء عليه يحق

أو أن تفرض عليه أن يستعمل مادة أفضل للصناعة أو البناء محل تلك المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، وتتقيد التعديالت التي 

 قد بمقتضيات حسن سير المرفق العام.تجريها اإلدارة في أسلوب تنفيذ الع

تستطيع اإلدارة أن تقوم بارادتها المنفردة بالتعديل في وسائل وطرق تنفيذ العقد كلما تبين لها أثناء تنفيذ العقد ما يستوجب ذلك، 

ومسايرة بغرض القيام بما يستوجب من تفادي وإصالح اية أخطاء قد تظهر اثناء تنفيذ المشروع محل العقد، او لمواجهة 

االكتشافات الحديثة التي تقتضي استعمال وسائل فنية أكثر تقدماً أو أكثر اقتصادا من تلك المنصوص عليها في العقد.
3

 

ومن التطبيقات العملية لسلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي لوسائل وطرق تنفيذ العقد اإلداري في عقد االلتزام إلزام للمتعهد 

ضاءة بدالً من الغاز، أو تحسين أوضاع استغالل المرفق كإلزامه بتدفئة القطارات.باستعمال الكهرباء لإل
4

 

أما في عقد األشغال العامة فتستطيع اإلدارة أن تأمر أحياناً بتغيير في المواد المستعملة، أو تعديل مقاسات األشغال أو إحالل نوع 

 من األسمنت محل اّخر.

التعديالت الالزمة على الرسومات أثناء التنفيذ، وحقها بأن تلزم المقاول المتعاقد معها كذلك احتفاظ اإلدارة بحقها في فرض 

بإحالل مواد أكثر جودة وأفضل نوعاً من تلك التي كانت محل االتفاق في العقد، وفي عقد التوريد تستطيع اإلدارة أن تطلب تحسين 

 نوع المواد وتغيير مصدر الجهة التي تأتي منها تلك المواد.

                                                           
 هـ6446المعدل لسنة الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية  - 1
 03مرجع سابق ذكره، ص  ،في نظرية العقد اإلداري دراسات، الشريفد. عزيزة  - 2
 31عثمان أحمد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص  دد. عيا - 3
 39ص  عثمان أحمد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق، دد. عيا - 4
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ويرى الباحث أن المشرع منح اإلدارة سلطة التعديل االنفرادي لطرق ووسائل تنفيذ العقد اإلداري بهدف مسايرة التطور الصناعي  

والتكنولوجي، وتوظيف هذا التطور في خدمة العقد اإلداري لضرورات المصلحة العامة المتمثلة في تلبية متطلبات الحاجات 

.العامة
1

 

 ي مدة العقدثالثاً: التعديل ف

تمتع اإلدارة بسلطة التعديل االنفرادي للبند المتعلق بالمدة في العقد اإلداري مهما كان نوع هذا العقد أو موضوعه، وتمديد العقد 

قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياَ، ويكون صريحاً إذا أفصحت جهة اإلدارة عن إرادتها بمنح المتعهد مهلة إضافية، وعادة ما 

بناء على طلب صريح من المتعهد بالتمديد. ويكون التمديد ضمنياً إذا الذت اإلدارة بالصمت، ولم تتخذ أي إجراء بحق يكون ذلك 

المتعهد المقصر. إن قيام الجهة اإلدارية بتعديل العقد عبر زيادة حجم العمل يستوجب إضافة مدة زمنية كافية لتنفيذ هذه األعمال 

من  32نفيذ األعمال المضافة خالل نفس مدة تنفيذ العقد األصلية، حيث نصت الفقرة ب من المادة إذ ال يمكن مطالبة المتعاقد بت

يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة، وذلك ” قانون العقود الموحد السوري على أن

.”من أجل هذه الزيادة فقط
2

 

لتنفيذ أو تقصيرها أو وقف التنفيذ مؤقتاً وذلك وفقاً لما تقتضيه الضرورات العملية والفنية، ويمكنها وتستطيع اإلدارة إطالة مدد ا

خالل المدة األصلية أو المعدلة إدخال التعديالت التي تراها ضرورية للمرفق العام سواء لجهة مقدار التزامات المتعاقد، أو لجهة 

ووفقاً للمحكمة اإلدارية العليا المصرية فإن من طبيعة العقود اإلدارية أن تتضمن تحقيق   ،الطرق والوسائل المتعلقة بتنفيذ االلتزام

 ةالتوازن بين األعباء التي يتحملها المتعاقد مع اإلدارة والمزايا التي ينتفع بها، فإذا ترتب على تعديل التزامات المتعاقد مع اإلدار

مشروع فإنه ليس من العدل، وال من المصلحة العامة، أن يتحمل المتعاقد نفسه تلك زيادة في أعبائه المالية، أو في مدة تنفيذ ال

األعباء، بل يكون له في مقابل ذلك أن يحتفظ بالتوازن المالي للعقد، أو بمنح مدة إضافية للتنفيذ.
3

 

ق قبل االلتزام على استرداد المرف ومن التطبيقات العملية لسلطة اإلدارة في تعديل بند المدة في العقود اإلدارية قدرتها في عقد

طيع أما في عقد األشغال العامة فتست ،نهاية المدة إذا في حال تغيير طريقة االلتزام والتحول إلى اإلدارة المباشرة أو الهيئات العامة

 د لضرورات المصلحةاإلدارة أن تطلب من المتعهد وقف األعمال أو تأجيلها أو تأخير تنفيذها عن المدد المتفق عليها في العق

أو أن تأمر بوقف األشغال العامة بسبب عدم كفاية االعتمادات المالية في الميزانية، وفي عقد التوريد يحق لإلدارة أن تقوم . العامة

 .بوضع نظام أولويات في تنفيذ بعض التوريدات، أو األعمال قبل غيرها

فرادي للبند المتعلق بالمدة في العقد اإلداري تفرضه ضرورة تجاوب ويرى الباحث أن تمكين اإلدارة من ممارسة التعديل االن

العقد مع متطلبات المصلحة العامة، خاصة على ضوء قدرة اإلدارة على تعديل مقدار التزامات المتعاقد بالزيادة أو النقصان، 

 .وتمكنها من تعديل طرق ووسائل تنفيذ العقد

                                                           
 (. 22) ص، هـ7339، الرياض، للنشرالرشد  مكتبة، 2ط، اإلداريةالعامة للعقود  النظرية، شطناويد. علي خطار  - 1
 .35ص، هـ7333، ضواالقتصاد، الريامكتبة القانون ، "دراسة مقارنه"اإلداري  دمطلق، العقد. محمد جمال  - 2
 .32، ص نفس المرجع السابق - 3
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 وأثره على العقد االداريأعمال السلطة العامة  الثاني:المطلب 

تطبيق نظريات التوازن المالي للعقد سواء كانت نظرية عمل االمير او الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة ألنه 

قد يحصل اثناء تنفيذ العقد اجراءات من جانب االدارة او ظروف خارجه عنها وعن المتعاقد غير متوقعه تؤدي الى زيادة االعباء 

 هذا ال يكون اال عن طريق التعويض.و

من خسارة وما فاته من كسب( وتقدير التعويض  ما لحقهوالتعويض يجب ان يكون مقابل جميع ما اصاب الشخص من اضرار )أي 

حسب مقدار الضرر ال جسامة الخطأ ويرجع السبب في ذلك ان التعويض في نطاق المسؤولية التقصيرية يقدر على اساس الخطأ 

رر والعالقة السببية اما في نطاق المسؤولية العقدية فانه يقدر على اساس الضرر والقاضي يتولى تحديد مقدار التعويض ثم الض

ي حدود ان يحكم اال ف ال يجوزويكون في هذه الحالة مقيداً بأن ال يتجاوز ما طلبه المضرور استناداً الى المبدأ القائل )بان القاضي 

التعويض اال مقابل الضرر الفعلي وفي حالة وجود نظام قانوني خاص يختص بتقدير التعويض  ونال يكطلبات المدعي بحيث 

يتقيد القاضي في هذه الحالة بان )الخاص يقيد العام(( ويتقيد القاضي اخيرا بالظروف والمالبسات التي تحيط صاحب الفعل الضار 

.لمجرد عيب في الشكلكما في حالة الغاء القرار االداري لسبب بسيط في الشكل او 
1

 

وإذا كان القاضي يملك سلطة تقدير التعويض فهو يحدد مقداره وشكله ولكن التساؤل الذي يثار بهذا الخصوص هو هل ان تقدير 

التعويض يكون وقت الضرر ام على اساس الحكم في الدعوى والسيما ان النقود في حاله تذبذب ارتفاع وانخفاض في ظل 

لحالية؟ اإلجابة على هذا السؤال يكون من خالل الذهاب بالقول بان الحكم بالتعويض ليس منشئ وانما الظروف االقتصادية ا

الة ففي ح ،كاشف يقرر حالة موجودة الن )التعويض الكامل( يتطلب من القاضي ان يقدر الضرر وقت اصالحه ال وقت وقوعه

ل فان االدارة في هذه الحالة تلتزم بتعويض المقاول والسيما اذ كان انهاء االدارة لعقد االشغال العامة دون صدور خطأ من المقاو

قبل حلول االجل المتفق عليه في العقد، وهذه التعويضات تكون على نوعين يتمثل بالتعويضات عن االعمال المنجزة لغاية صدور 

.جز االشغال المتفق على إنجازهاقرار االنهاء اما النوع الثاني فانه يشمل تعويض المقاول عن الكسب الذي فاته لو ان
2

 

وفقاً لما تقدم نجد بان االدارة وبكل ما تمثل من مصالح عمومية ونتيجة احتكاكها المباشر باألفراد قد يولد فعلها او تصرفها ضرراً 

باألفراد يوجب مسائلتها عن تعويض ما أصابهم من ضرر من جراء مباشرتها لسلطتها وان حماية االفراد من تعسف االدارة 

( وهذا ما أكدته المحكمة 8انوني للدولة، مطلب لجميع رجال القانون والهدف الذي يسعون الى تحقيقه)وتحكمها وكفالة البناء الق

يخضع لقاعدة قانونية  –أيا كان هذا العقد  –الذي تقول فيه ان ))فسخ العقد  28/11/1832االدارية العليا في حكمها الصادر في 

يرجع بالتعويض عما اصابه من ضرر على المدين اذا كان عدم قيام هذا  عامة تقضي بان للدائن الذي اجيب الى فسخ العقد ان

المدين بتنفيذ التزامه راجعاً الى خطأه إلهمال او تعمد، وترتب على هذا الخطأ ضرر، وهذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق في 

.حالة فسخ العقد االداري، كما تطبق في حالة فسخ العقد المدني على حد سواء((
3

 

                                                           
 31، ص 2177،  دراسة مقارنة،  دار النهضه العربية اإلدارىد. شريف يوسف خاطر،  مبادىء القانون  - 1

 36، مرجع سابق، صاإلداريالقانون  مبادئ د. شريف يوسف خاطر، - 2

 اإلسكندرية،الجامعي، دار الفكر  ،7ط(، اإلدارة عن تصرفاتها القانونية )القرارات والعقود اإلدارية مسؤولية، خليفةعبد العزيز عبد المنعم  د. - 3
 . 237ص ،2111
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الذي تقرر فيه ))متى كان الطاعن الذي طلبه امام  11/1/1833والصادر في  347قضت محكمة النقض المصرية المرقم كما 

محكمة الموضوع بما لحقه من خسارة ولم يدخل في هذا التقدير ما فاته من كسب وكانت محكمة الموضوع ال تلتزم بتقدير 

ه ل على الحكم بالقصور بانه لم يقدر التعويض عن الكسب الفائت الذي لم يطلبالتعويض اال في حدود عناصره المطلوبة فانه ال يقب

.الطاعن((
1

 

 نظرية عمل األمير: أوال:

ويقصد بنظرية عمل األمير جميع االعمال اإلدارية المشروعة التي تصدر عن السلطة اإلدارية المتعاقدة، وتؤدي الى ضرر 

ة أتى بها مجلس الدولة الفرنسي وقد كان يطبقها لجميع االعمال اإلدارية التي تصدر بالمركز المالي للمتعاقد معها، وهذه النظري

من السلطات العامة في الدولة، وينتج عنها إخالل بالتوازن المالي للعقد في بداية األمر، اال انه بعد ذلك ضيق من نطاق هذه 

 2.لعقداالعمال وحصرها باألعمال الصادرة عن الجهة اإلدارية التي ابرمت ا

وقد اتبع القضاء اإلداري المصري هذا االتجاه، فقد ورد فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مصر 

ان عمل األمير هو " إجراء خاص أو عام يصدر عن جانب الجهة اإلدارية المتعاقدة لم يكن متوقعاً وقت التعاقد، يترتب عليه 

 ال يشاركه فيه سائر من يمسهم االجراء"الحاق ضرر خاص بالمتعاقد 

 يشترط لتطبيق نظرية عمل األمير توافر ما يلي:و

 أن يتعلق عمل األمير بعقد إداري: (1

 أن يكون الفعل الضار من جهة اإلدارة المتعاقدة (2

 أن ينتج عن هذا الفعل ضرر على المتعاقد( 3

 اقد معها:في حالة خطأ اإلدارة المتعاقدة بعملها الضار تجاه المتع( 4

 أن يكون اإلجراء الذي أصدرته اإلدارة غير متوقع:( 2

يترتب على توافر شروط تطبيق نظرية عمل األمير إعادة التوازن المالي للعقد، وذلك عن طريق تعويض المتعاقد عن االضرار و

 التي لحقت به نتيجة اإلجراء الذي أصدرته اإلدارة تعويضاً كامالً.

اإلداري بان يشمل التعويض ما لحق المتعاقد من خسارة بسبب عمل األمير في سبيل ما تحمله من نفقات  وعلى ذلك استقر القضاء

إضافية ورسوم جديدة، وكذلك ما فاته من ربح يتمثل في المبالغ التي كان سيحصل عليها لو لم يختل التوازن المالي للعقد، ويتم 

 .االتفاق يلجأ للقضاء لتحديد التعويض المستحق للمتعاقد مع اإلدارة تقدير مبلغ التعويض باتفاق الطرفين، وإذا لم يتم
3
 

م، 1828-13-31وقد تبنت محكمة القضاء اإلداري المصري األسس التي يتم من خاللها تحديد مقدار التعويض في حكمها بتأريخ 

 الذي ورد فيه " ان القاعدة بالنسبة للتعويض على أساس التوازن المالي للعقد،

                                                           
 055ص  سابق،مرجع ، (اإلدارة عن تصرفاتها القانونية )القرارات والعقود اإلدارية مسؤولية، خليفةعبد العزيز عبد المنعم  .د - 1

 .77ص، 7352: دار النهضة العربية. القاهرة، المقاولةأحكام عقد  شرح، شنبد. محمد لبيب  - 2

 051ص  ، مرجع سابق،(اإلدارة عن تصرفاتها القانونية )القرارات والعقود اإلدارية مسؤولية، خليفةعبد العزيز عبد المنعم  .د - 3
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ذا لم يكن مقداره متفقاً عليه في العقد، فان جهة اإلدارة ال تملك ان تستقل بتقديره، بل يقدره قاضي العقد اعتباراً بانه ينشأ عن أنه إ 

تكاليف غير متوقعة، وان كان ما هو غير متوقع يعتبر خارجاً عن نطاق العقد، فال تطبق عليه شروطه. وتعبير عدم التوقع له 

وصية بمعنى ان التكاليف الزائدة التي تلقى على عاتق المتعاقد تعتبر غير متوقعة مادام انها ليست معنى خاص في هذه الخص

جزء من االتفاق في العقد، بمعنى انه ال يقابلها في شروط العقد أي تقدير، والمحكمة انما تقدر هذا التعويض طبقاً للقواعد المقررة 

.عنصرينفي القانون اإلداري في هذا الشأن وهو يشمل 
1
 

العنصر األول ما لحق المتعاقد من خسارة ويتضمن هذا العنصر المصروفات الفعلية التي انفقها المتعاقد، وهذه المصروفات 

تختلف باختالف األحوال وطبيعة التعديل ونتائجه، ومثال ذلك ما اذا طلبت اإلدارة سرعة انجاز العمل فان ذلك قد يؤدي الى زيادة 

عاقد مع اإلدارة بدفع اثمان مرتفعة او زيادة في أجور االيدي العاملة، كما أنه من الجائز ان يترتب على تعديل التكاليف على المت

العقد اثناء تنفيذه خسائر متنوعة وفي هذه الحالة يجب تقدير هذه الخسائر ما دامت عالقة السببية قائمة بينها وبين األجراء الذي 

 ها اتخاذه.طلبت جهة اإلدارة من المتعاقد مع

والعنصر الثاني ما فات المتعاقد مع اإلدارة من كسب ربح اعتباراً بان من حقه ان يعوض عن ربحه الحالل من عمله ورأس 

 2.ماله"

 نظرية الصعوبات غير المتوقعة ثانيا:

 غير متوقعةإن المقاول المتعاقد مع اإلدارة في بعض األحيان، وخاصة في عقود االشغال قد يصادف صعوبات مادية 

لم تدخل في حساب طرفي العقد عند التعاقد، وتجعل تنفيذ االلتزام أشد وطأة على المتعاقد مع اإلدارة وأكثر كلفة، وغالباً ما تظهر 

 هذه الصعوبات في صورة ظواهر طبيعية.

ان المدعي يؤسس  م( حيث21/1/1828وقد طبق القضاء اإلداري المصري هذه النظرية، فقد قضت محكمة القضاء اإلداري )

طلب التعويض في هذه الحالة على النظرية المعروفة بنظرية الصعوبات غير المتوقعة )نظرية الظروف القاهرة( وهي من 

النظريات التي ابتكرها الفقه والقضاء اإلداري، مقتضاها انه عند تنفيذ العقود اإلدارية وبخاصة عقود االشغال العامة قد تطرأ 

ثنائية لم تدخل في حساب طرفي العقد عند التعاقد، فيجب من باب العدالة تعويض الطرف المتضرر )المقاول( صعوبات مادية است

عن ذلك الضرر بزيادة األسعار المتفق عليها في العقد زيادة تغطي جميع األعباء والتكاليف التي تحملها اعتباراً بان األسعار 

مال العادية المتوقعة فقط، وان هذه هي نية الطرفين المشتركة. والتعويض هنا ال المتفق عليها في العقد ال تسري اال على االع

يتمثل في معاونة مالية جزئية تمنحها جهة اإلدارة للمقاول المتعاقد معها، بل يكون تعويضاً كامالً عن جميع االضرار التي يتحملها 

 3.المقاول، وذلك بدفع مبلغ إضافي له على األسعار المتفق عليها

 يشترط لتطبيق هذه النظرية توافر الشروط اآلتية:و

وترجع هذه الصعوبات في الغالب الى ظواهر طبيعية، ترجع الى طبيعة طبقات التربة محل العقد  مادية،أن تكون الصعوبات  (1

                                                           
 .73مرجع سابق ذكره، ص : القاهرة، المقاولةأحكام عقد  شرح، شنبد. محمد لبيب  - 1
 .23ص، 3020. القاهرة، العربي،دار الفكر  3ط، اإلداريةالعامة للعقود  األسس، الطماويد. سليمان محمد  - 2

 .29ص، مرجع سابق،، اإلداريةالعامة للعقود  األسس، الطماويد. سليمان محمد  - 3
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لنفقات ا مثالً، كأن يكتشف المتعاقد أن األرض المراد تنفيذ العقد فيها ذات طبيعة صخرية مما يقتضي زيادة مرهقة في

 والتكاليف، أو يفاجأ بوجود طبقات غزيرة من المياه تحتاج الى نفقات غير عادية في سحبها وتجفيفها.

  )1(كما قد ترجع الصعوبات الى فعل الغير، وليس الى ظواهر طبيعية، كوجود قناة مملوكة لشخص ولم يشر اليها أو مواصفاته.

أشترط القضاء لتطبيق هذه النظرية مثالً إذا كانت الطبقة الصلبة من حيث  اديةأن تكون الصعوبات المادية استثنائية وغير ع (2

التربة لمساحة محدودة وانما يجب ان تكون بامتداد غير عادي ولمساحة واسعة أو بنسبة كبيرة من مجموع المنطقة محل 

دمه ويختلف ذلك حسب الحاالت العقد، ويترك للقاضي مسألة ما إذا كانت الصعوبات المادية ذات طابع استثنائي من ع

 (2) حدة.المعروضة كل على 

كأن يفاجأ المتعاقد بحالة لم يكن قد توقعها على دفتر الشروط وال في  متوقعة،أن تكون الصعوبات المادية طارئة أو غير  (3

 دراساته االولية للمشروع او على الرغم مما نبه اليه ام ما اتخذه من حيطة ال تفوت على الشخص البصير باألمور.

 أن يكون من شأن هذه الصعوبات أن تلحق اضطراب في التوازن المالي للعقد (4

ن شأن هذه الصعوبات ان تلحق بالمتعاقد خسائر بسيطة فانه ال يسمح باالستفادة من هذه النظرية فمن وعلى ذلك فإذا كان م

الواجب ان يصل الضرر حداً يتجاوز الخسارة المألوفة ليقلب اقتصاديات العقد، ويتبين هذا من مقدار النفقات والتكاليف التي ينفقها 

 المتعاقد زيادة على القيمة االجمالية للعقد.

يشترط لتطبيق هذه النظرية ان ال يكون للمتعاقد دخل في احداث حيث  العقد،أن تكون الصعوبات من غير عمل أحد طرفي  (2

الصعوبات او زيادة آثارها خطورة، وان يثبت انه لم يكن في وسعه توقي آثارها، وانه لم يخرج على شروط العقد أثناء قيامه 

أال يكون لإلدارة )صاحب العمل( دخل في وجود تلك الصعوبات وأن كان يمكن  بتنفيذ التزاماته. ويشترط من جانب أخر

 )3) االستفادة من نظرية عمل االمير في هذه الحالة.

دية لكي يستفيد المتعاقد من هذه النظرية يجب أن يستمر في تنفيذ العقد رغم الصعوبات الما، فأن يستمر المتعاقد في تنفيذ العقد (3

توقف فإنه يتعرض للجزاءات المترتبة على اخالله بتنفيذ العقد ويفقده الحق في المطالبة بالتعويض استناداً التي يواجهها، فإذا 

 الى هذه النظرية.

وفي هذا تتفق نظرية الصعوبات المادية غير المألوفة مع نظريتي الظروف الطارئة ونظرية عمل األمير التي ال تؤدي إلى تحلل 

 المتعاقد من التزاماته. 

ترتب على توافر شروط هذه النظرية حصول المتعاقد على تعويض كامل عن جميع األضرار التي لحقت به وتحملها، وذلك ي

 بدفع مبلغ معين إضافي له على االسعار المتفق عليها.

بسبب ظروف  قوبذلك تختلف هذه النظرية من حيث سببها والنتائج المترتبة عليها عن نظرية الظروف الطارئة، فهذه األخيرة تطب

سياسية أو اقتصادية او اجتماعية ينتج عنها قلب اقتصاديات العقد او اختالل توازنه المالي، ويقتصر التعويض فيها على قدر محدد 

 (4)تساهم فيه جهة االدارة.

                                                           
 91، ص ، مرجع سابقاإلداريةالعامة للعقود  األسس، الطماويد. سليمان محمد  ا (1)

 35 ص ،سابق مرجع، السعوديالعقد االداري في النظام  احكام، احساند. اسالم  (2)

 99، صسابقال مرجعنفس ال (3)

 711 ص سابق،ال مرجعنفس ال (4)
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كما انها تختلف عن نظرية عمل االمير من حيث سببها، فهذه االخيرة تطبق بسبب إجراء عام او خاص عن السلطة 

االدارية المتعاقدة مع المقاول، ولكنها تتفق معها في النتيجة، ففي كال الحالتين يكون التعويض كامالً وليس جزئي، على ان تطبيق 

من االستمرار في تنفيذ المقاول المتعاقد اللتزاماته، ما لم يصبح هذا التنفيذ مستحيالً فنكون هذه النظرية ال يعفي بحال من االحوال 

 (1)امام حالة القوة القاهرة.

بقولها" الثابت من األوراق أن هناك صعوبات مادية لم تكن  (2)وقد اكدت المحكمة اإلدارية العليا في مصر هذا االتجاه،

ت تنفيذ االعمال اإلضافية التي قامت اإلدارة بإسنادها الى المطعون ضده خارج نطاق العقد، متوقعة لدى طرفي العقد قد صادف

وان تلك الصعوبات غير عادية، وترجع الى طبيعة األرض والتربة، وانه ما كان بإمكان طرفي العقد توقعها، وهو ما يفيد توفر 

ار ن معه تعويض المقاول بالتكاليف التي تحملها، باعتبار أن االسعشروط انطباق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، بما يتعي

 (3)المتفق عليها في العقد ال تسري اال على االعمال العادية المتوقعة".

وإذا ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب، حيث قضى بإلزام االدارة بجميع االعباء والتكاليف التي تحملها المطعون ضده عند 

 من األعمال األصلية، فإنه يكون قد صادف حكم القانون وجديراً بالتأييد. %22ال اإلضافية، بما يجاوز نسبة تنفيذ االعم

 نظرية الظروف الطارئة )االستثنائية( ثالثاً:

إن نظرية الظروف الطارئة ال تجعل تنفيذ العقد مستحيالً، حيث ان التنفيذ يبقى ممكناً بالنسبة للمقاول المتعاقد مع اإلدارة 

ولكنه يكون مرهقاً، وعلى ذلك ال تعفي المتعاقد من تنفيذ بنود العقد، اال انها تمنح المتعاقد الحق في الطلب من اإلدارة أن تساهم 

 (4) انقطاع.ائر التي تلحق به ضماناً لحماية المرفق واستمراره في أداء خدماته دون في تحمل بعض الخس

اذن نظرية الظروف الطارئة ترتبط بتنفيذ العقد، اذ ان المقاول يجب ان يستمر في تنفيذ العقد حتى ولو حدثت أمور أو ظروف 

يض ذلك كان البد من وجود آلية تتيح لهم الحصول على تعوال يمكن التنبؤ بحدوثها مما يجعل تنفيذ العقد أكثر صعوبة، وليتحقق 

ولو جزئي عن االضرار التي تسببها الظروف الطارئة أثناء تنفيذ العقد. فهذه النظرية اذن كما سبق القول ال تجعل تنفيذ العقد 

 مستحيالً مثلما هو الحال بالنسبة لنظرية القوة القاهرة التي تعفي المقاول من تنفيذ العقد.

 نظرية الظروف الطارئة في القوانين المقارنة (1

من قانون  118وفي إطار القوانين المقارنة نجد ان المشرع السوداني قد نص على نظرية الظروف الطارئة في المادة 

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب  -1م حيث نصت على أنه " 1874المعامالت المدنية لسنة 

على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وأن لم يصبح مستحيالً صار مرهقاً للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة 

تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام المرهق الى الحد المعقول، ويقع باطالً كل اتفاق على خالف 

 (5)ذلك"

 االلتزام مرهقاً إال إذا زادت الخسارة على ثلث االلتزام"ال يعتبر  -2"

                                                           
 751 ص ،سابق مرجع، السعوديالعقد االداري في النظام  احكام، احساند. اسالم  (1)
 م. 7331-72-31حكم المحكمة االدارية العليا في مصر بتأريخ  (2)
 129 ص، السابق مرجع، اإلداريةالعامة للعقود  األسس، الطماويد. سليمان  (3)

 19المرجع نفسه، ص (4)

 771م. المادة 7323قانون المعامالت المدنية السوداني لسنة  (5)

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        52 

 ISSN: 2706-6495 

 
 (1)كما ذهب القضاء السوداني الى تطبيق نظرية الظروف الطارئة من خالل سابقة قضائية، حيث ذكر في السابقة إنه " 

تي يتصل بين ابرامها م لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود ال1974( من قانون العقود لسنه 73يتسع نص المادة ) -

وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خاللها حادث استثنائي عام غير متوقع وال يمكن دفعه، يؤدي الي جعل تنفيذ االلتزام مرهقا 

 يجاور حدود السعة.

ال بشخص المدين فالحادث االستثنائي يجب ان يكون حادثاً عاماً يتأثر به عامة الناس ولو طائفة منهم، فإذا كان ظرفاً خاصاً  -

 .(2)مجال لتطبيق نظرية الظروف الطارئة."

أما في مصر وان كانت محكمة النقض المصرية في البداية كانت ترفض تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وذلك استناداً الى انه 

 .تنفيذه مرهقاً لهما دام تنفيذ العقد ممكناً فانه ال ينبغي على المتعاقد مع جهة اإلدارة القيام به ولو صار 

م والذي كان له صدى في احكام مجلس الدولة المصري الذي اخذ بنظرية 1848لسنة  128إال ان ذلك تغير بصدور القانون رقم 

( منه على انه " إذا طرأت ظروف لم يكن من المستطاع توقعها والبد لمانح االلتزام او 3الظروف الطارئة، حيث نصت المادة )

افضت الى االخالل بالتوازن المالي لاللتزام أو الى تعديل كيانه االقتصادي كما كان مقدراً وقت منح االلتزام. جاز الملتزم فيها، و

لمانح االلتزام ان يعدل قوائم األسعار، وإذا اقتضى الحال أن يعدل أركان تنظيم المرفق العام وقواعد استقالله، وذلك لتمكين 

 (3) المعقول.ان يستمر في استقالله أو تنخفض األرباح الباهظة الى القدر الملتزم المتعاقد مع اإلدارة من 

وبهذا يكون المشرع المصري قد أجاز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود اإلدارية. ثم انطلق الى اعمال ذات النظرية 

 (4).م1847القانون المدني المصري لسنة ( من 148في مجال عقود القانون الخاص، حيث نصت المادة )

أما في المملكة العربية السعودية فقد اخذ النظام اإلداري السعودي ممثالً في ديوان المظالم بنظرية الظروف الطارئة، 

رام اب إذ قضت أحكام ديوان المظالم على انه إذا حدثت أثناء تنفيذ العقد اإلداري أو طرأت ظروف او احداث لم تكن متوقعة عند

العقد فقلبت اقتصاديات العقد، والحقت بالمقاول المتعاقد اضراراً أو خسارة جسيمة تجاوز الخسارة العادية المألوفة، فان من حق 

 (5)المقاول المضار ان يطلب من جهة اإلدارة المتعاقدة معه مشاركته في هذه الخسارة التي يتحملها فتعوضه عنه تعويضاً جزئياً.

وفي هذا اإلطار يقتصر نظر طلبات التعويض للمقاولين على الحاالت التي يستند فيها المقاول على حدوث تقصير من 

 الجهة الحكومية، وانه بذلك يتحدد اختصاص الديوان بهذه الحاالت فقط دون باقي عناصر إعادة التوازن المالي للعقد.

ديل بنود العقد لتحقيق التوازن المالي إذا تم االتفاق على ذلك بين اإلدارة كما قضي ديوان المظالم السعودي باختصاصه بنظر تع

والمقاول المتعاقد معها، دون أن يتم تكييف المنازعة بانها طلبات تعويض تستند الى تقصير جهة اإلدارة المتعاقدة، وذلك في اتجاه 

 (6)هـ.1383لسنة  717قرار مجلس الوزراء رقم  محمود من ديوان المظالم لتكييف المنازعة تكييفاً ال يتعارض واحكام

                                                           
 771المادة ، م7323قانون المعامالت المدنية السوداني لسنة  (1)
 م(.7313 – 151/ 512)م أ/ أ س م /  بالرقم، عووضهمصلحة السجون ضد عثمان مكي  سابقة، السودانيةالقضائية  األحكاممجلة  (2)
 5، المادة م6949لسنة  609رقم  المصري القانون (3)

 731، المادة م6941القانون المدني المصري لسنة  (4)

، هـ7317/ت لعام 3رقم  قرار، هـ7311المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا خالل عام  مجموعة، المظالمديوان  (5)
 هـ.7339/ق لعام 237/2رقم  القضية، هـ17/17/7317 جلسة

 92 ص، سابق مرجع، السعوديالعقد اإلداري في النظام  أحكام، أحساند. أسالم  (6)
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 اآلثار المترتبة على تطبيق نظرية الظروف الطارئة (2

ان نظرية الظروف الطارئة متى توافرت شروطها ال تعفي المتعاقد من تنفيذ التزاماته، فالمتعاقد يبقى ملزماً باالستمرار 

ف الطارئة عن نظرية القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ االلتزام التعاقدي في تنفيذ العقد كما سبق القول، وهذا ما يميز نظرية الظرو

 مستحيالً كما سنرى ذلك عند التطرق لهذه النظرية الحقاً.

كما تختلف نظرية الظروف الطارئة عن نظرية عمل األمير في انه يترتب على تحقق عمل األمير تعويض المتعاقد 

من خسارة وما فاته من كسب، اما في نظرية الظروف الطارئة فان التعويض ال يغطي إال تعويضاً كامالً يشمل ما لحق المتعاقد 

 (1) الخسائر التي نجمت عن الظرف الطارئ والتي تجاوزت الحدود المعقولة.

هذا ويتميز حق المتعاقد في اقتضاء التعويض وفق نظرية الظروف الطارئة بانه حق مؤقت ينقضي بانقضاء الظرف الطارئ، 

يتصور أن يستمر طويالً، ويملك أي من المتعاقدين أن يفسخ العقد، وذلك استناداً الى نظرية القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ  فال

االلتزام مستحيالً، ويكون الفسخ اما بحكم قضائي او قرار اداري ومن الممكن ان يكون حكم المحكمة بالفسخ مصحوباً بالتعويض 

 (2)إذا كان له مقتضى.

المالحظ هنا انه ال يجوز االتفاق على إعفاء اإلدارة من التعويض استنادا الى نظرية الظروف الطارئة، ويعد باطالً اشتراط ومن 

 اإلدارة ذلك لمخالفته للنظام العام.

 األساس القانوني للتعويض الذي يحصل عليه المتعاقد بسبب الظرف الطارئ: (3

المتعاقد في الحصول على التعويض تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة، لقد اختلف الرأي حول االساس القانوني لحق 

 -وذلك على النحو التالي: 

 النية المشتركة ألطراف العقد (أ

ذهب جانب من الفقه الى تأسيس التعويض في تطبيق نظرية الظروف الطارئة على االرادة المشتركة لطرفي العقد. فالتعويض 

 عن الظروف الطارئة إنما يستند الى 

حظة ل ما انصرفت إليه نية الطرفين ضمناً أثناء العقد، حيث ان العقود يجب ان تنفذ بحسن نية، ووفقاً للنية التي قصدها االطراف

 (3) ابرام العقد.

ولقد انتقد جانب اخر من الفقه هذا الرأي، وذلك ألن البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين أمر دقيق وصعب جداً على القاضي، 

حيث أن ذلك يتطلب ان يعود القاضي الى تاريخ ابرام العقد، وربما يكون قد ابرم منذ فترة طويلة. واضافة لذلك فانه يمكن ان 

ن النية المشتركة للمتعاقدين قد انصرفت الى استبعاد تطبيق النظرية صراحة او ضمناً، وعلى الرغم من ذلك يتم تطبيق تكو

 (4)النظرية، وذلك لتعلق احكامها بالنظام العام.

 التوازن المالي للعقدب ( 

                                                           

 
 39المرجع نفسه، ص  (1)
 113 ص، مرجع سابق، اإلداريةالعامة للعقود  األسس، الطماويد. سليمان  (2)
 733 ص ،سابق مرجع، اإلدارياإلدارة في تعديل العقد  سلطة، الفحامد. علي عبد العزيز  (3)
 51 ص، سابق مرجع، السعوديالعقد اإلداري في النظام  أحكام، أحساند. أسالم  (4)
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ل مكاناً ان فكرة التوازن المالي تمث يرجع البعض أساس تطبيق نظرية الظروف الطارئة الى فكرة التوازن المالي للعقد، حيث

بارزاً في النظرية العامة في العقد االداري، ويعتبر أمراً مفترضاً في كل عقد اداري دون حاجة للنص عليه. وانتقد الفقه هذا الرأي 

سخ العقد قضائياً، ب فايضاً، وذلك الن فكرة التوازن المالي للعقد ال تكفي لتبرير حق المتعاقد في الحصول على التعويض بعد طل

 (1) ألنه في مثل هذه الحالة ال مجال للحديث عن اعادة التوازن المالي للعقد الذي لم يصبح موجوداً أصالً بعد ان انتهى بالفسخ.

 مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطرادج ( 

وف الطارئة على مبدأ سير المرافق العامة لقد ذهب الراي الراجح فقهاً وقضاءاً الى تأسيس التعويض عن تطبيق نظرية الظر

بانتظام واطراد. فالمرافق العامة يجب ان يسير دوالب العمل فيها بانتظام واطراد، فاذا ما طرأت حوادث استثنائية قلبت اقتصاديات 

 ئة.تلك الظروف الطارالعقد، فعلى جهة االدارة في هذه الحالة أن تسارع الى مد يد العون للمتعاقد معها لكي يتغلب على تخطي 

إن العدالة تقتضي ان يكون من طبيعة العقد ان يحقق بقدر اإلمكان توازناً بين األعباء التي يتحملها المتعاقد من وما سبق ذكره ف

ذه هالباطن وبين المزايا التي ينتفع بها، واصطلح على هذه الفكرة بفكرة التوازن المالي للعقد. وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي 

 (2) الفكرة في العديد من احكامه.

 ضمان التوازن المالي للعقد االداريالمطلب الثالث: 

إن العدالة تقتضي ان يكون من طبيعة العقد ان يحقق بقدر اإلمكان توازناً بين األعباء التي يتحملها المتعاقد من الباطن 

ي لتوازن المالي للعقد. وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي هذه الفكرة فوبين المزايا التي ينتفع بها، واصطلح على هذه الفكرة بفكرة ا

 (3) العديد من احكامه.

والمقصود بالتوازن المالي هو وضع نسبة محاسبية دقيقة بين التزامات المتعاقد وحقوقه حسب رأي الفقه، بينما ذهب 

جانب أخر من الفقه الى ان المقصود بالتوازن المالي للعقد ال يعني الجمود الحسابي بين الحقوق وااللتزامات، وانما يقصد به 

تقضي مرونة حقوقه مع المقاول األخر، فيكون من الضروري ان تناسب حقوق المتعاقد معه مرونة التزامات المتعاقد مع اإلدارة 

 (4) التزاماته، وهذا االتجاه هو الراجح فقهاً وقضاءا كما قضت محكمة القضاء اإلداري المصري بذلك.

حق في لإلدارة حق التعديل، فإنه يملك ال وبالتالي تعتبر فكرة التوازن المالي مالزمة لسلطة اإلدارة في التعديل بمعنى أنه إذا كان

 التعويض الذي ال يؤسس على خطأ اإلدارة ألنه من حقوقها طبقاً للعقد.

وإذا كانت التزامات الطرفين رتبت وقت ابرام العقد بطريقة متوازية مالياً فيجب على القضاء المحافظة على إعادة هذا 

عاقد صعباً ومرهقاً أو اتخذت إحدى السلطات العامة في الدولة إجراء نتج عنه التوازن المالي إذا طرأت ظروف تجعل تنفيذ الت

 زيادة األعباء المالية للمتعاقد.

ففي هاتين الحالتين السابقتين يجب على االدارة المتعاقدة ان تتحمل وتساهم في اعادة التوازن المالي للعقد ألنه ليس من 

 أن يتحمل المتعاقد وحده تلك األعباء الناشئة عن الخلل الذي ألبد له فيه.  الصالح العام، وال يتفق مع مبادئ العدالة

                                                           
 173 ص، السابق مرجع، اإلداريةالعامة للعقود  األسس، الطماويد. سليمان  (1)
 
 93 ص، سابق مرجع، السعوديالعقد اإلداري في النظام  احكام، احساند. اسالم  (2)
 93 ص، سابقال مرجعال نفس (3)
 33ص ،سابقال مرجعنفس ال (4)
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 (1) وإال رفض األفراد الدخول في عقود مع اإلدارة، إذا أمتنعت عن المساهمة يلجأ إلى القضاء.

ئة وغيرها من على ان الفقه والقضاء اإلداري قد خلق عدة نظريات مثل نظرية التوازن المالي للعقد ونظرية الظروف الطار

النظريات والقواعد التي تحقق بقدر اإلمكان توازناً لألعباء التي يتحملها المتعاقد من الباطن وبين المزايا التي ينتفع بها، حيث ان 

من حق المتعاقد من الباطن المتضرر ان يطلب من الطرف االخر مشاركته في هذه الخسائر التي تحملها فيعوضه عنها تعويضاً 

 (2)ياً. ولو جزئ

وان كان القضاء اقر باستقاللية نظرية التوازن المالي للعقد عن النظريات األخرى. ومن هنا تختلف نظرية التوازن 

المالي عن نظرية الظروف الطارئة من ناحية ان نظرية التوازن المالي تقوم على مقابلة الحق المعترف به لجهة اإلدارة في تعديل 

لك بإصالح ما يحدث للعقد الذي هو طرف فيه، اما نظرية الظروف الطارئة فانه بالرغم من الضرر العقد للمصلحة العامة، وذ

الذي يرجع الى سبب غريب عن جهة اإلدارة فان العقد يظل قائماً وموجوداً كما هو من ناحية، ومن ناحية أخرى فان التعويض 

عن جميع االضرار التي تصيب المتعاقد، أما في حالة الظروف  تأسيساً على نظرية التوازن المالي للعقد يكون تعويضاً كامالً 

 3الطارئة فانه يكون محصوراً على معاونة ومساهمة في مقدار جبر الضرر عن المقاول من الباطن.

إلدارية ا وعلى هذا فان نظرية التوازن المالي تتعلق باالختالل المالي للعقود بفعل اإلدارة، وهي نظرية مالزمة للتعديل في العقود

وال يمكن االعتماد عليها اساساً فيما يتعلق بالنظريات األخرى التي تحدد االلتزامات التعاقدية كنظرية األمير ونظرية الظروف 

 4الطارئة، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.

 خاتمة:

نه المنفردة إ استعمال اإلدارة سلطتها في تعديل العقد اإلداري بارادتها أن لموضوعمما سبق ذكره في هذا البحث يتضح لي 

 لكونه يمس العالقة التعاقدية بين اإلدارة واالفراد.موضوع على درجة كبيرة من األهمية 

 -يلي: وعليه فإننا نختم الدراسة ببيان النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها فيما 

 أوالً: نتائج الدراسة

ت تعديل ، وتتمثل حاالسلطة اإلدارة في تعديل العقد بارادتها المنفردة تعتبر هي الطابع المميز لنظام العقود اإلداريةأن  -1

  ذ العقد.العقد، والتعديل في مدة تنفيالعقد اإلداري في: التعديل في كمية االعمال في العقد، والتعديل في وسائل تنفيذ 

في تعديل العقد بارادتها المنفردة حسب الفقه اإلداري الى فكرتي السلطة العامة يرجع األساس القانوني لسلطة اإلدارة  -2

قي تعديل العقد بارادتها المنفردة بصفتها صاحبة السلطة العمة وبالتالي فهي والمرفق العام، أي استخدام اإلدارة سلطتها 

ا ال يتوفر في نطاق القانون الخاص، وكذلك حاجة المرفق العام ومقتضيات الصالح تستخدم من األساليب غير المألوفة م

 .لألفرادالمرافق العامة بانتظام واطراد وحتمية مسايرتها لتنفيذ االحتياجات العامة  استمرارالعم وضرورة 

                                                           
 39 ص، 7333، 2ط، العامفي القانون  الوسيط، جعفرد. أنس  (1)
 51 ص، سابق مرجع، احسانأسالم  د.، السعوديم من مصدر احكام العقد اإلداري في النظام 7353حكم محكمة القضاء لمصري لسنة  (2)
 .39ص، 3020. القاهرة، العربي،دار الفكر  3ط، اإلداريةالعامة للعقود  األسس، الطماويد. سليمان محمد  - 3

 .39،صالسابق، نفس المرجع  - 4
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قيود مطلقة بل تحدها بعض الأن سلطة اإلدارة في استعمال صالحيتها في تعديل العقد اإلداري بارادتها المنفردة ليست  -3

  في:المتمثلة 

 أ/ أن يصدر التعديل قواعد العامة للمشروعية

 ب/ أن يقتصر التعديل على الشروط المتصلة بالمرفق العام من تنظيم للمرفق وكيفية إشباع احتياجات الجمهور.

 ج/ أن يكون التعديل في حدود النسبة التي تحددها القوانين واللوائح.

 يصدر التعديل بسبب تغيير في الظروف التي كانت سائدة وقت إبرام العقد اإلداري.د/ أن 

إجراء تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة او النقصان في حدود للجهة اإلدارية في ضوء التنفيذ الفعلي لموضوع العقد   -4

د مع لشروط واألسعار المتعاقد عليها المتعاقالنسب التي حددتها قانون المزايدات والمناقصات والئحته التنفيذية، وبذات ا

اإلدارة، ويجوز لإلدارة تعديل كميات وحجم العقد بنسب تجاوز الواردة بالقانون المذكور في حالة الضرورة الملحة 

 ،وتوفر االعتماد المالي وموافقة المتعاقد، شريطة اال يؤثر ذلك على أولوية العطاء باعتبار أن ذلك بمثابة تعاقد جديد

 ويجوز للمتعاقد مع اإلدارة اشتراط إضافة مدة تتناسب مع االعمال اإلضافية.

سلطتها في تعديل العقد بارادتها المنفردة قد تلحق بالمتعاقد معها أضرار  استعمالوأوضحت الدراسة بان اإلدارة جراء  -2

من ثم فمن العدالة والمصلحة العامة و موضوعه،العقد أي ظروفه المالية أو تغيير  اقتصادياتبالغة من شأنها أن تقلب 

ى يظل حتتقتضي أال يتحمل المتعاقد وحده عبء التعديل ويكون من حق المتعاقد في هذه الحالة المطالبة بالتعويض 

 التوازن المالي قائماً في العقد.

 

 ثانياً: توصيات الدراسة

 أهم التوصيات التي توصل اليها الباحث تتمثل فيما يلي:

يجب ان تتحلى الجهات اإلدارية بمبدأ الشفافية وحسن النية عند اللجوء الى استعمال سلطتها في تعديل العقد اإلداري   -1

بارادتها المنفردة، بحيث يلتزم كل من طرفي العقد بالتزاماته التعاقدية، وإذا ترتب على تعديل العقد زيادة في األعباء 

ده مع اإلدارة وح المتعاقديتحمل  أالوع العقد، فانه من العدالة والمصلحة العامة المالية أو في مدة تنفيذ المشروع موض

، بل يكون له مقابل ذلك ان الحق في التعويض لكي يحتفظ العقد بالتوازن المالي أو يمنح المتعاقد مدة تلك األعباء المالية

 إضافية لتنفيذ العقد.

ل سلطتها في تعديل العقد اإلداري بارادتها المنفردة، خصوصاً لما يجب على الجهة اإلدارية عدم التعسف في استعما  -2

في تعسفها من أثر سيئ على المتعاقدين معها، وبالتالي تتضاعف وتكثر المنازعات القضائية وذلك مما يؤدي في الغالب 

 الى ابتعاد الكثير من المتعاقدين األكفاء على التعاقد مع اإلدارة.

سيرها بانتظام واطراد، يحتم عدم المساواة بين اإلدارة امة وحاجة المرافق العامة وضرورة أن مبدأ سمو المصلحة الع -3

غير مألوفة في القانون الخاص، ومنه سلطة اإلدارة في تعديل  وامتيازاتوالمتعاقد معها، وهذا يمنح اإلدارة سلطات 

العقد اإلداري بارادتها المنفردة، ولكن يجب ان تكون هذه السلطة مقيدة بقيود تحد من اللجوء الى التعسف في استعمالها 

 من طرف اإلدارة، وتمنع تجاوز هذه األخيرة لصالحياتها في تعديل العقد.
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   قرآنية(نماذج  )دراسةالدالالت اإلعرابية وأثرها على المعنى اللغوي في النص القرآني 

Syntax connotations and their impact on linguistic meaning In the Qur'anic text (a study of 

Quranic models) 
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Email: fff990fathy@gmail.com  

 

   الدراسة:ملخص 

تكمن و قرآنية(.نماذج  )دراسة فقد تناولت هذه الدراسة الدالالت اإلعرابية وأثرها على المعنى اللغوي في النص القرآني        

أهمية البحث في أن اإلعراب في ضبط كلمات القرآن الكريم وقراءتها قراءة صحيحة حفظا لها من اللحن والخطأ، وكذلك فإنه 

من وذلك  ؛وقد بينت الدراسة مدى الدور الذي تلعبه الداللة اإلعرابية في بيان المعنى القرآني يعين على استنباط معاني الكلمات

وهو ما  ،باإلشارة  إلى أصالة هذه العالقة من خالل رسم المصحف الشريف وقراءة الصحابة له ،خالل عالقة اإلعراب بالمعنى

المعنى و ثم من بعدهم مفسري القرآن الكريم الذين وجهوا فائق عنايتهم على هذه العالقة بين اإلعراب ،يعد أقدم الشواهد على ذلك

وهذا مذهب أغلب علماء العربية ودارسيها ــ متقدمين ومتأخرين  ،داللة عالمات اإلعراب على المعاني وتناولت أيضا   ،القرآني

   .وختاما  بالمشكالت اإلعرابية ،كما تناولت تعدد األوجه اإلعرابية ،ومحدثين

يهدف إلى استكشاف داللة  منهجي في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي. وهي تقوم على مباحث ثالثة، األول منها     

اإلعراب على المعنى القرآني، والثاني يهدف إلى بيان عالمات اإلعراب وأثرها على المعنى، والثالث إلى أوجه اإلعراب وأثرها 

اط اتضح لنا شدة ارتب أهمها:على المعنى القرآني. وأخيرا كانت خاتمة هذا البحث ووضحت فيها ما توصل إليه البحث من نتائج 

تغير عالمة ، وتغيره بنحو بالداللة واإلعراب بالمعنى، وتفاسير القرآن الكريم، زاخرة بما يبين أثر اإلعراب في توجيه المعنىال

 ،ه عالقة مباشرة إلظهار المعنىوضوح أثر األوجه اإلعرابية في تطور داللة النص القرآني من خالل ما بحثنا فيه مما ل، اإلعراب

ائل المهمة التي يركن إليها العلماء في توجيه الدالالت وإن عالمات اإلعراب تدل على معان في غيرها يعتبر اإلعراب من الوس

 فتكشف غموض النص وتكسبه سالسة وسهولة في النطق وسرعة في اإلدراك والفهم.

 

 اإلعراب، العالمات، األوجه، المشكالت. :المفتاحيةالكلمات 
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Syntax connotations and their impact on linguistic meaning In the Qur'anic text (a study of 

Quranic models)  

Abstract: 

This study dealt with the syntactic connotations and their impact on the linguistic meaning In the 

Qur'anic text (a study of Quranic models). The importance of the research lies in that parsing is in 

controlling the words of the Noble Qur’an and reading them correctly, in order to preserve them 

from melody and error, and also it helps to elicit the meanings of the words,  The study showed 

the extent of the role that the syntactic connotation plays in clarifying the Qur’anic meaning. And 

that is through the relationship of syntax with meaning, by pointing to the authenticity of this 

relationship through drawing the Noble Qur’an and reading the Companions to it, which is the 

oldest evidence of that, then after them the commentators of the Holy Qur’an who directed their 

utmost care to this relationship between syntax and the Qur’anic meaning, and I also dealt with 

the indication Signs of syntax on meanings, and this is the doctrine of most Arabic scholars and 

students - advanced, late, and modern. 

My method in this study is the descriptive analytical method. It is based on three topics, the first 

of which aims to explore the significance of the syntax on the Qur’anic meaning, the second aims 

to clarify the signs of syntax and their impact on the meaning, and the third at the aspects of syntax 

and their impact on the Qur’anic meaning. Finally, was the conclusion of this research and clarified 

the results of the research, the most important of which are: it became clear to us the intensity of 

the association of syntax with semantics and syntax with meaning, and the interpretations of the 

Holy Qur’an, replete with what shows the effect of syntax in directing the meaning, and its change 

by changing the syntactic sign, and clarity of the impact of syntactic aspects in the development 

of the meaning of the text. Through what we discussed in the Qur’an, which is directly related to 

revealing the meaning, parsing is one of the important means that scholars rely on in directing 

semantics, and the signs of parsing indicate meanings in others, thus revealing the ambiguity of 

the text and making it smooth, easy in pronunciation, and speed in perceiving and understanding. 

Keywords: syntax, signs, faces, problems.  
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 المقدمة: . 1

إن الدرس النحوي للغة العربية قد بلغ درجة كبيرة من النضج واالكتمال في مراحل متقدمة من تاريخ الثقافة العربية           

حتى اكتمل بناء معظم القواعد النحوية على أساس  ،حيث لم تكد القرون الثالثة األولى بعد البعثة النبوية المباركة ،اإلسالمية

إذ بدأت بوادر عناية علماء العرب  ،صوص العربية بصورها المختلفة من قرآن وحديث نبوي وشعر ونثراستقراء الن

ثم أصبحت على النحو المعروف فيما  ،فكانت على هيئة نقاط توضع فوق الحرف أو تحته ،فبدأوا بوضع عالمات ،باإلعراب

ً  للحن  .بعد تالفيا 

 ،إذ إنه أبرز ظواهره وأدق مسائله فمنهم من يطلق عليه علم اإلعراب ؛ن اإلعرابوحينما نذكر النحو فإننا نتحدث ع          

ولوال هذا القرآن لما نشأ هذا العلم، وال يخفى ما ولإلعراب وصلته بتوجيه الدالالت من أهمية كبيرة، فهو المسألة الجوهرة 

ثرها على المعنى اللغوي في النص القرآني )دراسة وعليه فإن هذه الدراسة ستتناول الدالالت اإلعرابية وأ .لتغيير المعاني

  .نماذج قرآنية(
 

   البحث:أهداف . 1.1

 يلي:ما  البحث حولتدور أهداف 

 ابتغاء األجر والثواب من هللا تعالى والتعمق في فهم كتاب هللا   -1

وأثرها على المعنى اللغوي في  إثراء المكتبة العربية واإلسالمية بدراسة علمية محكمة حول ارتباط دالالت اإلعراب -2

 نص القرآن الكريم 

 اكتشاف المعاني المتعددة والدقيقة المترتبة على اختالف وجوه اإلعراب.  -3

 الرغبة في زيادة الفائدة على الباحثين في مجال علم اللغة.   - 4
 

 البحث:أهمية . 2.1

وقراءتها قراءة صحيحة حفظا لها من اللحن والخطأ، وكذلك  تكمن أهمية البحث في أن اإلعراب في ضبط كلمات القرآن الكريم

 فإنه يعين على استنباط معاني الكلمات. 

   وخطته:منهجية البحث . 3.1

 منهجي في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي. 

والثاني يهدف إلى  ،القرآنياألول منها يهدف إلى استكشاف داللة اإلعراب على المعنى  ،وهي تقوم على مباحث ثالثة          

    .اإلعراب وأثرها على المعنى القرآني إلى أوجهوالثالث  ،بيان عالمات اإلعراب وأثرها على المعنى

 وأخيرا كانت خاتمة هذا البحث ووضحت فيها ما توصل إليه البحث من نتائج على سبيل اإلجمال. 

 داللة اإلعراب على المعنى القرآني األول:المبحث 

تعد عالقة اإلعراب بالمعنى في اللغة العربية من األمور الواضحة التي لفتت نظر القدماء والمحدثين من العرب          

  ،وال من اختراع عالم ،" فنظام اإلعراب عنصر أساس من عناصر اللغة العربية وليس إلهاَم عبقري   ،والمستشرقين
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وكما تتكون األحجار الكريمة من فلذات  ،كما يتكون اللؤلؤ في جوف األصدافوإنما تكَّون في صورة تلقائية في أحقاب طويلة 

 .(212ص  ،علي عبد الواحد وافي ،فقه اللغة) (1األرض الطيبة ")

ل من ولواله ما ُميِّز فاع ،وبه يُعرف الخبر الذي هو أصل الكالم ،فاإلعراب إذا  " هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ       

وهو  ،(43ص  ،الصاحبي (2وال صدر من مصدر وال نعت من تأكيد ") ،وال تعجب من استفهام ،عول وال مضاف من منعوتمف

 علمت برفع أحدهما ،وشكر سعيدا  أبوه ،أكرم سعيٌد أباه ،أال ترى أنك إذا سمعت ،بعبارة أخرى " اإلبانة عن المعاني باأللفاظ

  .(98/  1 ،صائصالخ (3ونصب اآلخر الفاعل من المفعول ")

وظاهرة اإلعراب في العربية هي سمة " من أقدم السمات اللغوية التي فقدتها جميع اللغات السامية باستثناء البابلية القديمة        

رمضان عبد  .ترجمة د ،دراسات في اللغة واللهجات واألساليب ،يوهان فك ،العربية (4قبل عصر نموها وازدهارها األدبي ")

 ،إال أنَّ هذا ال يدل على انعدام اإلعراب في اللغات السامية خصوصا  في بواكيرها ،(12ص  ،هـ1411 ،/ الخانجي 2ط ،التواب

  .(392ــ  392ص  ،فصول في فقه اللغة (2وإنما يدل على أنَّ هذه اللغات لم تحتفظ بالنظام اإلعرابي في أطوارها المختلفة )

 ،راد العربية بمالزمة اإلعراب لها طوال مراحل تطورها هو األثر المباشر للقرآن الكريم من ناحيةإال أنَّ أهم ما يدل عليه انف      

وفي هذا ما يرّد توهما  سيطر على بعض  ،وللرواية الشفوية من ناحية أخرى في استمرار وجود اإلعراب بحركاته في هذه اللغة

كون بل ال تُعدو أن ت ،تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاةالدارسين مؤداه أنَّه " لم تكن تلك الحركات اإلعرابية 

        .(212ص  ،من أسرار اللغة( 6")حركات يُحتاج إليها في الكثير من األحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض 

اء وقد حمل لو ،ية وهو اإلعرابوأصل هذا الوهم مبني على موقف استشراقي حاول التشكيك في أهم خصائص اللغة العرب        

إذ يرى األول أنَّ " النص األصلي للقرآن قد ُكتب بإحدى  ،كارل فوللرز وباول كاله هما:هذا الموقف اثنان من المستشرقين 

 (7)والتي ال يوجد فيها كما ال يوجد في غيرها تلك النهايات المسماة باإلعراب " ،اللهجات الشعبية التي كانت سائدة في الحجاز

ثم ُحذيت لغة القرآن على نمطها  ،ويقرر الثاني أنَّ اإلعراب طريقة " ابتدعها النحويون ،(399ــ  377ص  ،فصول في فقه اللغة

ولكن العجيب هو أن  ،وليس العجيب هذا الموقف االستشراقي من اللغة العربية والقرآن الكريم .(379ص  ،المصدر نفسه (9")

د بها نحوا  من سبعين صفحة في ،في آراء أحد اللغويين المحدثين وهو الدكتور إبراهيم أنيس يجد هذا الموقف صدى  واسعا    إذ سوَّ

من  (قصة اإلعراب)عقد في كتابه " من أسرار اللغة "  فصال  بعنوان (8") (في اللهجات العربية)و  ،(من أسرار اللغة)"  :كتابيه

وذلك ليصل إلى " أنَّ حركات أواخر الكلمات لم تكن تفيد تلك   ،(92 ــ 91وفي اللهجات العربية من ص  ،232ــ  168ص 

إنما هي حركات دعا إليها نظام  المقاطع وتواليها في الكالم  ،المعاني التي أشار إليها النحاة من الفاعلية والمفعولية ونحو ذلك

 (11الحروف ال يكاد يمت لحقيقة اللغة بصلة ")وأنَّ " ما سماه النحاة إعرابا  ب  ،(227ص  ،من أسرار اللغة (11الموصول ")

وهو في هذه الصفحات يحاول أن ينكر العالقة بين اإلعراب والمعنى وهي العالقة التي أطبق علماء  ،(232ص  ،المصدر نفسه

تها     .اللغة على ِصحَّ

ير إلى ولكن يكفي أن نش ،ذا الموضوعوليس من مقصودنا هنا أن نناقش فكرة إبراهيم أنيس ومن سبقه من المستشرقين في ه      

  :ومن ثم فإنَّ  ،وهو ما يعد أقدم الشواهد على ذلك ،أصالة هذه العالقة من خالل رسم المصحف الشريف وقراءة الصحابة له

في حالة ف ،ـ من المالحظ أن رسم الهمزة المتطرفة في األسماء المضافة إلى الضمائر يتخذ أشكاال  ثالثة تبعا  للموقع اإلعرابي 1

 ،(أبناءهم) :وفي حالة النصب ترسم مفردة مثل ،ونحو ذلك ،(أبناؤكم)و  )آباؤكم( مثل: )واو(الرفع ترسم الهمزة على 

 .(إلى نسائكم)و  ،(بأسمائهم) :مثل (ياء)وفي حالة الجر ترسم الهمزة على  ،(شركاءكم)و
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فقه (12وافي هذا األمر أقوى األدلة " على فساد هذا المذهب " )وقد عد علي عبد الواحد  ،وهذا مطرد في جميع هذه الحاالت      

وذلك  ،" وإن في رسم المصحف العثماني نفسه مع تجرده من اإلعجام والشكل لدليال  على فساد هذا المذهب ،(212ص  ،اللغة

مة إعراب المنصوب وعال ،(المؤمنين) ،(المؤمنون)أن المصحف العثماني يرمز إلى كثير من عالمات اإلعراب بالحروف 

بل إن المستشرق األلماني نولدكه يركز على  ،((212ص  ،المصدر نفسه(13وهلم جرا ") ،(بصيرا  ) ،(شهيدا  ) ،(رسوال  )المنون 

 أو أحد معاصريه من  ،جهة ال تقل أهمية إذ يقرر أنه " لو كان النبي صلى هللا عليه وسلم

 (14ير الممكن أن تضيع الروايات الخاصة بذلك دون أن يبقى لنا آثار منها ")المؤمنين قد نطق بالقرآن دون إعراب لكان من غ

 .(391ص  ،فصول في فقه العربية

ـ كما أن جميع الكلمات النكرات المنصوبة في غير حالة اإلضافة قد رسمت في المصحف بزيادة ألف اإلطالق الدالة على  2

اَويَْهِديََك ِصَراط ا ُمْستَِقي﴿ :في قوله تعالى ،(مستقيم)لة على ذلك كلمة ومن األمث .بخالف حالتي الرفع والجر ،وجود الفتحة  (15) ﴾م 

ألنها  ؛(38اآلية  :األنعام  (16) ﴾َعلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيمٍ ﴿ :في حين لم ترسم باأللف في قوله تعالى ،. رسمت باأللف(2اآلية  :الفتح

التي رسمت بغير ألف في كل موضع رفع في حين رسمت باأللف في كل موضع  (حكيم)وكذلك لفظة  ،منصوبة والثانية مجرورة

ــ  271)ص  ،هـ1411/ دار الحديث ــ القاهرة  3ط ،محمد فؤاد عبد الباقي ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم(17نصب )

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى ،((273 ا﴿ :وفي موضع النصب ،(221اآلية  :البقرة (18) ﴾إِنَّ هللاَّ ا َحِكيم  ُ َعِزيز   ﴾َوَكاَن هللاَّ

        .(129اآلية  :النساء (19)

ولعل منها قراءة علي بن أبي طالب رضي هللا  ،ـ قراءات الصحابة يرجع اختالفها إلى اختالف إعرابي اقتضاه اختالف المعنى 3

ِ ﴿ :عنه   ،(179/  11 ،شاكر ،جامع البيان( 21") (بتنوين الشهادة ونصب اسم )هللا( 116اآلية  :ائدةالم (20) ﴾َواَل نَْكتُُم َشهَاَدةَ هللاَّ

هادة " بنصبهما وتنوين ش :وقال ،ونسبها أبو حيان إلى علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ،وقد أشار إليها الطبري غير منسوبة

واألمثلة على ذلك كثيرة وهي تدل على تالزم  ،(49/  4 ،حر المحيطالب (22)وال نكتم هللاَ شهادة  " :التقدير ،(نكتم)وانتصبا بـ 

  .العالقة بين المعنى واإلعراب

   :الداللة اإلعرابية عند المفسرين

 :ىفقد توقف الزجاج عند قوله تعال ،وجه مفسرو القرآن الكريم ومعربوه عنايتهم إلى العالقة بين اإلعراب والمعنى القرآني       

رفع إن كان يختار ال ،فيوجه كال الوجهين إلى المعنى ،بالنصب والرفع (بينكم)إذ قرئت  ،(84اآلية  :األنعام (23) ﴾قَطََّع بَْينَُكمْ لَقَْد تَ ﴿

 ويجوده " ومعناه ولو تقطع 

أنَّ الزجاج  فالمالحظ (،273/  2 ،معاني القرآن (24لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم ") :والمعنى ،والنصب جائز ،وصلكم

و  ،(16اآلية  :غافر (25) ﴾يَْوَم هُْم بَاِرُزونَ ﴿ :وفي مثل قوله تعالى .وقد صرح بذلك ،قد التفت إلى المعنى في توجيهه اإلعرابي

فاإلضافة هنا ليست  ،(32اآلية  :المرسالت (27) ﴾هََذا يَْوُم اَل يَْنِطقُونَ ﴿و  ،(13اآلية  :الذاريات (26) ﴾يَْوَم هُْم َعلَى النَّاِر يُْفتَنُونَ ﴿

وم .. معناه هذا ي.فلذلك ال ينون اليوم ؛" أضاف المعنى :قال األخفش ،ومن ثم التفتوا إلى المعنى ،وإنما هي إلى جملة ،إلى مفرد

ص  ،لألخفش ،معاني القرآن (29وكانت اإلضافة في المعنى إلى فتنة ") ،فتنتهم ولكن لما ابتدأ االسم وبنى عليه لم يقدر على جره

277). 

وهذا يدل على قدم االهتمام بالمعنى القرآني في كتب إعراب القرآن حتى عدَّها أحد الدارسين " البداية لنشأة التفسير الفني     

 ،النحو وكتب التفسير( 28ونشأة التفسير بالرأي الذي يعمد مباشرة إلى النص لفهمه ")
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وهكذا نجد أنَّ معظم كتب التفسير قد تناولت  ،(149/  1 ،م1881/  2ط ،شر والتوزيعالدار الجماهيرية للن ،د. إبراهيم رفيدة 

ظاهرة اإلعراب في  (31اإلعراب عند تفسيرها و " قل ما نجد كتابا  في التفسير دون أن نجد فيه شيئا  من النحو واإلعراب ")

    .(232ـــ  231ص  ،دكتور أحمد سليمان ياقوت ،النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم

وداللة اإلعراب في النحو العربي قد حظيت باهتمام النحاة حتى عدَّ بعضهم هذا الجانب هو النحو كلَّه فسمي " النحو إعرابا           

و وه ،ولم يكن أبو حيان بعيدا  عن هذا الفكر ولم يخرج منه ،(81ص  ،الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو( 31واإلعراب نحوا  ")

ا  ليطبق والذي جعله ميدانا  رحب ،(البحر المحيط)وهو صاحب هذا التفسير الكبير الذي سماه   ،الذي اشتهر بكثرة مؤلفاته في النحو

توجيه ومن هنا جاء رفضه ل ،ولذلك فقد تركت مسألة اإلعراب أثرا  واضحا  في توجيهه لمعنى النص القرآني ؛فيه ثقافته النحوية

ا اْلَوِصيَّةُ لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَن بِاْلمَ ﴿ :وله تعالىابن عطية إلعراب ق  َحقّ ا ْعُروفِ ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْير 

عبَّر ف ،إذا حضر :ضى كتابهومقت ،توجه إيجاب هللا عليكم :فقد رأى ابن عطية أن المعنى ،(191اآلية   :البقرة  (32) ﴾َعلَى اْلُمتَّقِينَ 

ـ على حد قوله ــ على أنَّ  ،لينتظم إلى هذا المعنى أنَّه مكتوب في األزل (كتب)عن توجيه اإليجاب بـ  العامل  هو (كتب)وهذا مبني ـ

 ،(كمعليكتب )يدل عليه ما تقدم من قوله  ،مقدر (إن)و  (إذا)وجواب الشرطين  ،(كتب)والوصية نائب فاعل مرفوع بـ  ،(إذا)في 

 ؛ووجد أبو حيان في ذلك تناقضا   .(247/  1 ،ابن عطية ،المحرر الوجيز (33شكرُت فعلك إن جئتني إذا كان كذا ) :فهو كقولك

  (إذا)العامل في  :ألن ابن عطية " قال

يه يدل عل ،مقدر (إن)و (إذا)وجواب الشرطين  :ثم قال ،تمحَّضت للظرفية ولم تكن شرطا   (ُكتب)وإذا كان العامل فيها   ،()ُكتب

 ،وإما الفعل بعدها على الخالف الذي في العامل فيها ،فالعامل فيها إما الجواب ،شرطا   (إذا)وإذا كانت  ،ما تقدم إلى آخر كالمه

ويفرع على أن الجواب هو العامل في  ،وال يجوز أن يكون العامل فيها ما قبلها إال على مذهب من يجيز تقديم جواب الشرط عليه

وما  ،مقدر يدل عليه ما تقدم (إن)و (إذا)وجواب الشرطين  :ألنه قال ؛وال يجوز تأويل كالم ابن عطية على هذا المذهب ،(ذاإ)

 (إذا)بمعنى أنَّه سيكون لـ  ،(23/  2 ،البحر المحيط( 34كان مقدرا  يدل عليه ما تقدم يستحيل أن يكون هو الملفوظ به المتقدم ")

وعليه لم يصّح تأويل كالم ابن  ،والثاني هو الجواب المقدر الذي يدل عليه المتقدم ،المذكور (ُكتب) األول هو الفعل :عامالن

  .عطية

بصرف النحاة عن دراسة األساليب ودالالت  ،وعلى الرغم من أن نظرية العامل قد أثرت سلبا  في الدراسات النحوية       

فإن ذلك لم يمنع كليا  من الخوض في بيان المعاني الرتباطها  ،ل وبيان العللإلى البحث عن العامل وأثره في المعمو ،التراكيب

  .الوثيق عندهم باإلعراب كما هو واضح مما سبق

إال أن ذلك ال يمنع من التمهيد لهذه المباحث ببعض األمثلة على  ،وستتعرض مباحث هذا الفصل لتفصيل هذا المعنى         

فالمعتاد عند الكثير من  ،داللة المضمر سواء كان ضميرا  أو اسم إشارة  :ومن أمثلة ذلك ،المعنىحميمية العالقة بين اإلعراب و

هم من ال يكاد ومن ،وربما اجتهد بعضهم في التنصيص على عود هذا الضمير ،المعربين االكتفاء ببيان الموقع اإلعرابي للضمير

ولعل من أوضح األمثلة على ذلك إيراد  ،إلى بيان داللته في هذه الجملةبل يتجاوز ذلك  ،يدع ضميرا  إال وأبان مرجعه في الجملة

ه مجتلٌب فكأنَّ  ،ووظيفته كما يفهم من اسمه هي وظيفة لفظية ،أبي حيان  داللة للضمير الذي يسمى عند النحاة بضمير الفصل

إذ يرى أبو حيان أن داللة ضمير  ،(43اآلية  :النجم  (35) ﴾َوأَنَّهُ هَُو أَْضَحَك َوأَْبَكى﴿ :فقوله تعالى ،للفصل بين ما قبله وما بعده

الفصل هنا هي داللة رفع التوهم " ألنَّه محل تأكيد ورفع توهم من يتشكك في المسند إليه الخبر أو ينازع فيه أو من يتوهم التشريك 

َكَر َواأْلُْنثَىَوأَنَّهُ َخلَ ﴿ :(، ولذلك لم يذكر في قوله تعالى168/  1 ،البحر المحيط( 36فيه ") ْوَجْيِن الذَّ  ،﴾َق الزَّ
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ا اأْلُولَى﴿  إذ ال يتوهم إسناد  ،" لم يأت به في نسبة خلق الزوجين وإهالك عاد ،(21و  42اآليتان   :النجم (37) ﴾َوأَنَّهُ أَْهلََك َعاد 

كة فيه أو الشر ،فقد يدعي ذلك ،غناء واإلقناءوأما اإلضحاك واإلبكاء واإلماتة واإلحياء واإل ،ذلك لغير هللا تعالى وال الشركة فيه

" فقد أفاد  :ولعل ذلك قريٌب مما توصل إليه طاهر بن عاشور، وذلك قوله ،(168/ 1 ،البحر المحيط (39متواقٌح كذاب كنمرود ")

ي اإللهية ف إلبطال الشريك في التصرف فتبطل الشركة ؛ضمير الفصل قصرا  لصفة خلق أسباب الضحك والبكاء على هللا تعالى

ْعَرى﴿ :وأما ذكره في قوله تعالى ،(143/  27 ،التحرير والتنوير( 38") " فدخول  ،(48اآلية   :النجم (40) ﴾َوأَنَّهُ هَُو َربُّ الشِّ

 بهو لينبه بأنَّ هللافأتى  ،واُتخذ إلها   ،ألنَّ هذا النجم ُعبد من دون هللا ؛وإن كان ربُّ كلِّ شيء ،هو لإلعالم بأنَّ هللا هو ربُّ هذا النجم

   .(171ــ  168/  1 ،البحر المحيط( 41ومن دونه ال يشاركه في ذلك أحد ") ،مستبد بكونه ربَّا  لهذا المعبود

   .فهذا المجهود في اكتشاف داللة ضمير الفصل له ما وراءه في الكشف عن اهتمام المفسرين بقضية الداللة اإلعرابية       

تُْم َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا هَِذِه اْلقَْريَةَ فَُكلُوا ِمْنهَا َحْيُث ِشئْ ﴿ :ففي قوله تعالى ،شارة فله داللته الكاشفة في توجيه الدالالتوأما اسم اإل        

ا َوقُولُوا ِحطَّةٌ نَْغفِْر لَُكْم َخطَايَاُكْم َوَسنَِزيُد اْلُمْحِسنِينَ  د  ا َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ قد أفاد أبو حيان من داللة  ،(29اآلية   :البقرة (42) ﴾َرَغد 

دليل على أنهم قاربوها  (هذه القرية)قوله )فـ  ،على الحضور والقرب ليتوصل إلى معرفة حال المشار إليه (هذه)اسم اإلشارة 

   .(392/  1 ،البحر المحيط( 43إشارة لحاضر قريب ") (هذه)ألنَّ  ؛وعاينوها

وها  ،أو هذا أنا قائما   ،وها أنا ذا قائما   ،ها أنت ذا قائما  ) :عن اسم اإلشارة بلفظ الحضور في قول العرب ومن هنا استعاض         

 .(429/  1 ،البحر المحيط( 44وهو الحاضر ") ،وأنا الحاضر ،أنت الحاضر :" وكأنه قال :بقوله (هو ذا قائما  

ح عنده في قوله تعالى ،لشخص ما يشار إليهومن هنا رأى أبو حيان أنَّ اإلشارة إنما تكون            َوقُْلنَا يَا آََدُم اْسُكْن أَْنتَ ﴿ :فترجَّ

َجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن الظَّالِِمي ا َحْيُث ِشْئتَُما َواَل تَْقَربَا هَِذِه الشَّ " أنَّ اإلشارة  ،(32اآلية   :البقرة (45) ﴾نَ َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكاَل ِمْنهَا َرَغد 

 1 ،البحر المحيط( 46بل تكون إلى شجرة واحدة من الجنس المعلوم ") ،ال تكون إلى جنس من الشجر معلوم (هذه)اسم اإلشارة ب

 /318).  

وبهذه الداللة الظاهرة يتجه المعنى لدى أبي حيان كما  ،إذن يدل بهيئته على الحضور والشخوص (هذه)فاسم اإلشارة          

 يدل عنده على  (هؤالء)م اإلشارة وهو كذلك في اس ،رأينا

" ظاهره  :حيث قال ،(31اآلية    :البقرة (47) ﴾فَقَاَل أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء هَُؤاَلِء إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ ﴿ :في قوله تعالى ،معنى الحضور

اإلشارة إلى أسماء األشخاص  جعل ،إنَّ المعروض إنما هي أسماٌء فقط :ومن قال ،حضور أشخاص حالة العرض على المالئكة

وهذا فيه بعد وتكلف  ،وكأنَّه قال لهم في كلِّ اسم ألي شخص هذا االسم ،إذ قد حضر ما هو منها بسبب ذلك أسماؤها ،وهي غائبة

  .(286/  1 ،البحر المحيط (49وخروج عن الظاهر بغير داعية لذلك ")

إِنَّ الَِّذيَن ﴿ :وهو ما أشار إليه عند تفسير قوله تعالى ،معنى التفخيم والتعظيمو يرى أبو حيان أنَّ اسم اإلشارة قد يدل على        

ُ قُلُوبَهُْم لِلتَّْقَوى لَهُْم َمْغفِرَ  ِ أُولَئَِك الَِّذيَن اْمتََحَن هللاَّ وَن أَْصَواتَهُْم ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ فاسم  ،(3اآلية  :الحجرات (49) ﴾ةٌ َوأَْجٌر َعِظيمٌ يَُغضُّ

وداللة اسم اإلشارة على التفخيم وغيرهما يجد دليال  على  ،على التوكيد (إنَّ )وفي داللة  ،(إنَّ )وقع في خبر  (أولئك)اإلشارة 

وجعل خبرها جملة من اسم اإلشارة  ،مؤكدة لمضمون الجملة (إنَّ )" وجاءت في هذه اآلية  :قال ،االرتضاء عن فعل المشار إليهم

وكل هذا دليل على أنَّ االرتضاء بما فعلوا من  .جائيا  بعدها ذكر جزائهم على غضِّ أصواتهم ،عرفة بعدهالدال على التفخيم والم

   .(116/  9 ،المحيطالبحر ( 21توقير النبي صلى هللا عليه وسلم بغضِّ أصواتهم ")
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لى البعد مع قرب العهد ــ لفظا  في القرآن وداللة اسم اإلشارة في هذا الموضع ومثيله متأتية من كون اسم اإلشارة داال  ع        

يل الداللة وتفص .ما يدخل في حيز الصلة ،من صفات (االسم الموصول)فضال  عما يتصف به المشار إليه  ،الكريم ـــ بالمشار إليه

 ،ففي اآلية السابقة ،ضعوكرره في عدة موا ،كثيرا  في تفسيره (هـ1271ت )لكنه أمٌر قد ذكره اآللوسي  ،هذا لم ينبه عليه أبو حيان

وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لما  ،إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة (أولئك)"  :قال

         .(414/  26 ،روح المعاني (21مر مرارا  من تفخيم شأنه ")

 عالمات اإلعراب وأثرها في المعنى :المبحث الثاني

 ،تمام حسان ،مقاالت في اللغة واألدب( 22تُّعدُّ عالمات اإلعراب " إسهاما  من النظام الصوتي في بناء النظام النحوي ")          

 ،وتمييز مواقع مفردات التركيب ،إذ إنَّ لها أثرا  كبيرا  في تحديد المعنى وتوجيهه ؛وهي أبرز هذه الدالالت النحوية ،(222/  1

أو هو  ،وكان اإلعراب في اللغة هو اإلبانة واإليضاح ،ولما كانت عالمات اإلعراب موضحة لذلك كله ،وبيان حاالت اإلعراب

وهو في اصطالح النحاة  " أن تختلف أواخر الكلم  ،(212/  2 ،تاج العروس ،299/  1 ،لسان العرب (23اإلفصاح عن الشيء )

 ،(هـ646ت )جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المالكي )ب ابن الحاج ،اإليضاح في شرح المفصل (24الختالف العوامل ")

ومفهوم اإلعراب هذا قد  ،(73ــ  72/  1 ،م2112هـ  ــــ 1424/  1ط ،دمشق ،دار سعد الدين ،د. إبراهيم محمد عبد هللا :تحقيق

 (السكون)والكسر والضم والوقف  النصب والجر والرفع والجزم والفتح ؛إذ بيَّن مجاري الكلم الثمانية ؛سجله سيبويه في كتابه

  .(13/  1 ،الكتاب( 22)

 اإلعراب عندهم يشير اإلعرابية صارولما رأى علماء العربية ارتباط مجاري الكلم هذه ــ التي ذكرها سيبويه ــ بالمواقع          

  .ويتضح هذا من مفهومهم لإلعراب ،فالعالمات اإلعرابية دوال على معانٍ  ،إلى تلك العالقة بين العالمة اإلعرابية والمعنى

والقول بداللة عالمات اإلعراب على المعاني هو مذهب أغلب علماء العربية ودارسيها ــ متقدمين ومتأخرين ومحدثين         

في )والدكتور مهدي المخزومي في كتابه  ،49ص  ،(إحياء النحو)من أبرز المحدثين األستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه ( 26)

فذهب إلى أن  ،(هـ216ت )وقد خرج عن هذا اإلجماع قطرب محمد بن المستنير  ،(73ــ  72ص  ،(النحو العربي نقد وتوجيه

إذ الحركات عند الوصل  ؛بل الغرض منها وصل الكالم بعضه ببعض ،الحركات اإلعرابية ال داللة لها على المعاني النحوية

وقد  ،(71ـــ  71ص   ،الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو (27الم فال يكون بطيئا  )تكون معاقبة لإلسكان عند الوقف ليعتدل الك

 ،328ص  ،محمد يونس ،والمعنى وظالل المعنى ،67ص  ،محمود عكاشة ،التحليل اللغوي :مثال   (29أرجع قسم من الباحثين )

ليل وعدوه أول قائل به بناء  على قوله الذي مذهب قطرب إلى الخ ،(267ص  ،ابتهال كاصد الزيدي ،و البحث الداللي في التبيان

 ،هوهنَّ يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم ب ،" وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد :قال ،نقله عنه سيبويه في كتابه

ل الخليل هذا فيه ويبدو أن إرجاع مذهب قطرب إلى قو ،(242ــ  241/  4 ،الكتاب(  28زيادة فيه ") والبناء هو الساكن الذي ال

وعليه فالتخلي عن اإلعراب ــ كما يقول الدكتور مازن المبارك ــ في لغٍة تعتمد حركات اإلعراب للتعبير  ،وهٌم وفهم خاطئ للنص

 ،راتيوإنَّ في ترك حركات اإلعراب إلباسا  لكثير من الجمل والتعب ،" هدٌم لها وإماتةٌ لمرونتها :عن المعاني النحوية  كاللغة العربية

 ،ومن ذا الذي يستطيع أن يقرأ من غير إعراب ،.. إنَّ كثيرا  من الجمل تضيع معانيها بضياع اإلعراب فيها.لباس اإلبهام والغموض

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماءُ ﴿ :فيفهم مثل قوله تعالى  ،وعي لغوي نحو( 61ما أحسن زيد ") :وقولنا، (29اآلية   :فاطر (60) ﴾إِنََّما يَْخَشى هللاَّ
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ومن هنا كانت عالمات اإلعراب تقوم على تغيُّر  .(77ص  ،م2113هـ  ـــ 1424  ،4ط ،دمشق ،دار البشائر ،د. مازن المبارك

وهي ميزة  ،لبيان المعنى عالمة قرائيةأو  ،لتكون دليال  على موقعه من الكالم ؛وقد ُوضعت للفظ المفرد ،المعنى في أثناء الكالم

 .(21ص  ،المصدر نفسه (62ألنها في حقيقتها ضرٌب من ضروب اإليجاز ) ؛للغة العربية

واإللحاح فيها على وظيفة العالمات  ،أما النصوص التي دلت على العالقة بين العالمات اإلعرابية والمعاني فكثيرة        

ق بين الفاعل والمفعول ؛" واإلعراب إنما دخل الكالم :حين قال ،فقد ربط الزجاجي بين اإلعراب والمعنى ؛واضح  ،ليفرِّ

د.  :تحقيق ،الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو( 63وسائر ما يعتور األسماء من المعاني ") ،والمضاف إليه ،والمالك والمملوك

          .(76ص  ،م1873 ،2ط ،بيروت ،دار النفائس ،مازن المبارك

و " شكر سعيدا   ،أال ترى أنك إذا سمعت " أكرم سعيٌد أباه " ،األلفاظواإلعراب عند ابن جني " هو اإلبانة عن المعاني ب     

الستبهم أحدهما من صاحبه "  ،ولو كان الكالم شرجا  واحدا   ،الفاعل من المفعول ،علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر ،أبوه "

ه المعاني وتعرف  ،نىأما اإلعراب عند السكاكي فإنه مرتبط في جميع جزيئاته بالمع ،(32/  1 ،الخصائص (64) إذ به توجَّ

مفتاح ( 62كما تشهد لذلك قوانين علم النحو ") ،" إنَّ كل واحد من وجوه اإلعراب دالٌّ على معنى :وذلك بقوله ،الدالالت

هــ ـــ 1413 ،1ط ،بيروت ـــ لبنان ،دار الكتب العلمية ،نعيم زرزور :ضبطه وشرحه ،السكاكي أبو يعقوب يوسف ،العلوم

 .(221ص  ،م1893

 ،الجامع ألحكام القرآن (66أليسوا قد ذكروا ) ،وهذا يؤكد أنَّ العالقة بين الحركات والمعنى كانت من قبيل المسلَّمات     

أنَّ هللا بريء من ) :أنَّ أبا األسود سمع أعرابيا  يقرأ (24/  1 ،م1897 ،1ط ،بيروت ــ لبنان ،دار الفكر ،القرطبي أبو عبد هللا

َ بَِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ ﴿ :اقرأ ،معاذ هللا أن يكون هللا بريئا  من رسوله :فقال ،ورسولِِه( بالجر المشركين   (67) ﴾أَنَّ هللاَّ

كت بالجر أدى إلى الخروج عن المعقول والعقيدة ،فالكالم واحد ولم يتغير فيه إال حركة الالم ،(3اآلية   :التوبة ا وإذ ،فإذا ُحرِّ

كت بالرفع أدت إلى معنى مستقيم ال لبس فيه وال إنكارحُ  وهم يظنون أنَّ حركات اإلعراب ال تدل على  ،فهل كانوا يرون ذلك ؛رِّ

   .وال أثر لها في تصوير المفهوم؟ ،معنى

ا  كبيرا  من هذه ولذلك تضمُّ المكتبة العربية عدد ،ومن هنا كان إعراب النصوص مدخال  طبيعيا  وأساسا  لفهم المضامين       

ما ك ،و" إعراب المية العرب الموسوم بأعجب العجب " للزمخشري ،" إعراب الحديث " للعكبري :جملتها ،النصوص المعربة

الفراء واألخفش والزجاج والنحاس وابن خالويه والعكبري  :من أمثال ،أفرد إعراب القرآن بالتأليف فيه عدٌد ال بأس به من العلماء

ومنها مقدمة مكي بن أبي  ،وقد كانت مقدمات هذه الكتب تشير إلى ضرورة هذا األمر ،وكتبهم متداولة ومطبوعة ...وأبي حيان

ة ومعرف ،وفهم معانيه ،الراغب في تجويد ألفاظه ،" ورأيت من أعظم ما يجب على طالب علوم القرآن :طالب التي يقول فيها

 ليكون بذلك سالما  من ؛والوقوف على تصرَّف حركاته وسواكنه ،رفة إعرابهمع ،وأفضل ما القارئ إليه محتاج ،قراءاته ولغاته

بارك متفهما  لما أراد هللا ــ ت ،مطلعا  على المعاني التي قد تختلف باختالف الحركات ،مستعينا  على إحكام اللفظ به ،اللحن فيه

وتصح  ،ويفهم الخطاب ،وتظهر الفوائد ،وينجلي اإلشكال ،إذ بمعرفة حقائق اإلعراب تُعرف أكثر المعاني ؛وتعالى ــ به من عباده

 ،دمشق ،دار المأمون للتراث ،ياسين محمد السواس :تحقيق ،مكي بن أبي طالب ،مشكل إعراب القرآن( 69معرفة حقيقة المراد")

الصاحبي في فقه اللغة  (68ويوقف على أغراض المتكلمين ) ،وما ذلك إال ألنه باإلعراب تتميز المعاني .(2ــ 1/  1 ،د. ت ،1ط

ومن هنا كان البد أن يراعى المعنى في فهم  ،(42ص  ،هـ1329 ،القاهرة ،المكتبة السلفية ،ابن فارس ،وسنن العرب في كالمها

 ،الزركشي ،البرهان في علوم القرآن  (71فإنه فرع المعنى ) ،حقيقة المراد من التركيب أو الجملة أو العبارة أو المفرد قبل إعرابه
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ما يبين وهو زاخٌر ب ،كما جاء في تفسير البحر المحيط ،فمنه يتضح لنا شدة ارتباط النحو بالداللة واإلعراب بالمعنى ،(312/  1

ْبُدوا إِْن تُ ﴿ :ومثل ذلك ما توجه لدى أبي حيان في قوله تعالى ،وتغيره بتغير عالمة اإلعراب ،أثر اإلعراب في توجيه المعنى

َدقَاِت فَنِِعمَّ  ُ بِ الصَّ اآلية   :البقرة (71) ﴾َما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ ا ِهَي َوإِْن تُْخفُوهَا َوتُْؤتُوهَا اْلفُقََراَء فَهَُو َخْيٌر لَُكْم َويَُكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيِّئَاتُِكْم َوهللاَّ

 2 ،ابن الجزري ،النشر .ائي وخلفقراءة المدنيين وحمزة والكس :الجزم  (72بالجزم والرفع والنصب ) (يُكفِّر)فقد قرئ  ،(271

واختلف المعنى عنده تبعا  لذلك (، 338/  2 ،والبحر المحيط ،292/  1 ،الكشاف .قراءة مروية عن األعمش :والنصب .236/ 

   :(338/  2 ،البحر المحيط( 73على ما يأتي )

ى أن الفعل معطوف على جواب الشرط الثاني ألنَّ الجزم يكون عل ؛يختص التكفير من السيئات باإلخفاء فقط :المعنى بالجزم

 .إنَّ الذي يبدي الصدقات ال يكفر من سيئاته :ألنَّه ال يمكن أن يقال ؛وهذا المعنى مرجوح عند أبي حيان ،فيخصصه به

 ،صدقاتلفالرفع يدل على أنَّ التكفير مترتب من جهة المعنى على بذل ا ،يكون المعنى هنا أبلغ وأعم من الجزم :المعنى بالرفع

  ،ألنا نعلم أنَّ هذا التكفير متعلق بما قبله ،أُبديت أو أُخفيت

  ،فقد صار التكفير شامال  للنوعين من إبداء الصدقات وإخفائها ،وال يختص باإلخفاء فقط

            .وإن كان اإلخفاء خيرا  من اإلبداء

  .يريكن زيادة خير لإلخفاء على خير لإلبداء وتكف ،ها الفقراءوإن تخفوها وتؤتو :والمعنى هنا يكون على تقدير :المعنى بالنصب

  .يتغير المعنى بتغيرها ،هي دواّل على هذه المعاني ؛فعالمة الجزم وعالمة الرفع وعالمة النصب        

ض فذهب بع ،اآلخرولما كانت العالقة بين اإلعراب والمعنى واضحة لدى علماء العربية نظر قسم منهم إلى تبعية أحدهما         

ر اإلعراب ،النحاة إلى أنَّ اإلعراب " أصل للمعنى وال يتعدَّل  ،فالمعنى يتعدل تبعا  لإلعراب ،وعندهم أنَّ تصور المعنى تابع لتصوُّ

 ،محمد صالح الدين بكر ،(بحث)نظرة في قرينة اإلعراب في الدراسات النحوية القديمة والحديثة ( 74اإلعراب تبعا  للمعنى ")

وكلما ارتقى إعراب  ،(17ص  ،م1894هــ   ـــ 1414 ،21الرسالة   ،الحولية الخامسة ،جامعة الكويت ،وليات كلية اآلدابح

فرأوا  ،وذهب فريٌق آخر إلى العكس من ذلك ،ففصاحة اإلعراب عالمة على فصاحة الكالم ،وعلت فصاحته ،الكالم ارتقت معانيه

" وعلى الناظر في كتاب هللا الكاشف عن أسراره  (:هـ784ت )قال الزركشي  ،يُراد إعرابه أنَّ الواجب أْن يُفهم أوال  معنى ما

ير أو في جواب إلى غ ،أو في مبادئ الكالم ،أو مفعولة ،أو فاعلة ،ككونها مبتدأ أو خبرا   ،النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها

أحدها ـــ وهو أول واجب عليه ـــ أن  .ويجب عليه مراعاة أمور ،كأو كثرة إلى غير ذل ،أو جمع قلة ،أو تنكير ،ذلك من تعريف

  .(312/  1 ،البرهان في علوم القرآن (72فإنَّه فرع المعنى ") ،مفردا  كان أو مركبا  قبل اإلعراب ،يفهم معنى ما يريد أن يُعربَه

 ،عنده أنَّ األصل أن يكون اإلعراب تابعا  للمعنى واستقر ،ونظر بعض المحدثين إلى هذه المسألة فرأى خطأ المذهب األول         

 ،(17ص  ،نظرة في قرينة اإلعراب في الدراسات النحوية( 76وليس المعنى في خدمة اإلعراب ) ،فاإلعراب في خدمة المعنى

لذا فهي تُعدُّ من أهم  ،أنَّ هذا الكالم مبني على حقيقة أنَّ " العالمة اإلعرابية مظهر أو أثر شكلي له عالقة قوية بالمعنى كوال ش

رة القاه ،دار غريب ،عبد السالم السيد حامد ،الشكل والداللة دراسة نحوية اللفظ والمعنى (77الجوانب في قضية اللفظ والمعنى ")

 .(62ص  ،م2112ــ 

هما ال تبعد أن تكون متعلقة بحال فالعالقة بين ،وقولنا في هذه المسألة ـــ عالقة اإلعراب بالمعنى ـــ أنَّ لها أكثر من بُعد         

 ،فعالقة تبعية اإلعراب للمعنى أو العكس ،وإما أن يكون متلقيا  له ،فهو إما أن يكون منتجا  للنص أي منشئا  له ،الناظر إلى النص

   .فهي مرهونة بذلك
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أثر ( 79ية ليكون النص معبِّرا  عنها )فإن المعنى هو الذي يؤثر في العالمة اإلعراب ،(مرسال  )وكون الناظر منتجا  للنص        

وهذا يتضح عند المفسر حينما يتتبع النصوص الحوارية داخل  ،(28ص  ،القرائن في توجيه المعنى في تفسير البحر المحيط

  .ويرى أن اإلعراب قد يتغير تبعا  لمراد القائل ،القرآن الكريم

إبراهيم    عندما قالها ضيوف (سالم)بين داللة النصب وداللة الرفع في كلمة وقد الحظ أبو حيان األندلسي في تفسيره الفرق        

ا قَاَل َساَلٌم قَْوٌم ُمْنَكُرونَ ﴿ :وعندما ردَّ عليهم النبيُّ نفُسهُ بها رفعا  في قوله تعالى ،نصبا   ()عليه السالم  ﴾إِْذ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َساَلم 

والرفع ألنَّه أراد أن تكون تحيته بأحسن مما  ،فالنصب ـــ كما رآه أبو حيان ــ على إرادتهم الدعاء له ،(22اآلية   :الذاريات (79)

وهو  ،بالرفع (قال سالمٌ ) ،بالنصب على المصدر السادِّ مسد فعله المستغنى به ،(قالوا سالما  )" وقرأ الجمهور  :قال ،حيوه بها

أن  وجوز ،دعاء (سالما  )إذ  ،أخذا  بأدب هللا تعالى ،د أن يحييهم بأحسن مما حيوهقص .عليكم سالم :مبتدأ محذوف الخبر تقديره

 ،(137/  9 ،البحر المحيط( 91وسالم جملة خبرية قد تحصل مضمونها ووقع ") ،أمري سالم :أي ،يكون خبرا  لمبتدأ محذوف

عا  بمعنى أن اإلعراب في الحالتين جاء تب ،والرفع كذلك ،فالظاهر لدى أبي حيان ــ كما يبدو ـــ أن النصب جاء تبعا  لمراد المتكلم

  .للمعنى المراد

ةٌ ِمْنهُْم لَِم تَِعظُوَن ﴿ :وهو ما توجه لدى أبي حيان في قوله تعالى ،ــ ومن ذلك في اختالف الداللة بالرفع والنصب       َوإِْذ قَالَْت أُمَّ

بُهُْم عَ  ُ ُمْهلُِكهُْم أَْو ُمَعذِّ ا هللاَّ ا قَالُوا َمْعِذَرة  إِلَى َربُِّكْم َولََعلَّهُْم يَتَّقُونَ قَْوم  بالرفع  (معذرةٌ )قرئ  ،(164اآلية   :األعراف (81) ﴾َذاب ا َشِديد 

وفسره أبو حيان على أنهم  ،(286ص  ،السبعة في القراءات .قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمر وابن عامر وحمزة والكسائي (92)

أما  ،ولطمعنا في أن يتقوا المعاصي ،ولئال نُنسب في النهي عن المنكر إلى التفريط ،تنا إقامة عذر إلى هللاموعظ :أرادوا معنى

إذ قال  ،وذكر اختيار سيبويه في هذه المسألة ،(411ــ  418/  4 ،البحر المحيط( 93وعظناهم   معذرة  ) :النصب على معنى

عذرةٌ إلى موعظتنا م :لَِم تعظون قوما  ؟ قالوا :ولكنهم قيل لهم ،نفا  من أمر ليموا عليه" لم يريدوا أن يعتذروا اعتذارا  مستأ :سيبويه

وعزز أن يكون  ،(321/  1 ،الكتاب( 94لنصب ") ،يريد اعتذارا   ،معذرة  إلى هللا وإليك من كذا وكذا :ولو قال رجٌل لرجل .ربكم

 ،نا للمعذرةوعظ :أي ،" وبالنصب على المفعول له :إذ قال العكبري ،ريالنصب على إرادة االعتذار بإيراد تقدير أبي البقاء العكب

فأبو حيان هنا يوضح لنا  ،(297/  1 ،أبي البقاء العكبري ،التبيان في إعراب القرآن (92نعتذر معذرة  ") :أي ،هو مصدر :وقيل

وبه تتضح عالقة الرفع والنصب بالمعنى  ،وما يعطيه الرفع من خالل ما أوضحه وما نقله عن غيره ،ما يعطيه النصب من معنى

      .الذي يبتغيه المفسر

يحاول أن يتبين معاني النص واحتماالته ليصل إلى المقصود منه كما أراد  ،والمفسر في تحليله للنص القرآني وتدبره فيه       

 ،هذه الداللة ذات أثر بارز في توجيه المعنىفيكون عنده المعنى تبعا  بذلك لإلعراب في اآليات التي تكون فيها  ،هللا جلَّ وعال

ر يكون تارة طالب معنى    .وأخرى طالب تحليل وإعراب ،وعلى الرغم من هذا فإنَّ المفسِّ

ِ َربِّ ﴿ :في قوله تعالى (الحمد)ونلحظ ذلك في توجيه أبي حيان للمعنى بقراءتي الرفع والنصب في كلمة         ﴾  اْلَعالَِمينَ اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ولهذا  ؛" وقراءة الرفع أمكن في المعنى :قال ،إذ وجد أنَّ في الرفع داللة على ثبوت الحمد واستقراره ؛(2اآلية  :الفاتحة (86)

حمده وحمد  :أي ،فيكون قد أخبر بأنَّ الحمد مستقرٌّ ّلِل تعالى ،ألنها تدلُّ على ثبوت الحمد واستقراره ّلِل تعالى ؛أجمع عليها السبعة

ذلك أنَّ في نصب  ؛أما النصب فيكون فيه معنى التخصيص ويشعر بالتجدد والحدوث(، 131/  1 ،البحر المحيط( 97غيره ")

 ،وأشعر بالتجدد والحدوث ،فيتخصص الحمد بتخصيص فاعله ،أو حمدت هللا ،هنا البد " من    عامل تقديره أحمد هللا (الحمد)

 .(131/  1 ،المصدر نفسه (99وأقيمت مقامها ") ،هاويكون في حالة النصب من المصادر التي حذفت أفعال
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ُ َوَرفَ ﴿ :وتوجه ألبي حيان أيضا  تبعا  للعالمة اإلعرابية في قوله تعالى        ْلنَا بَْعَضهُْم َعلَى بَْعٍض ِمْنهُْم َمْن َكلََّم هللاَّ ُسُل فَضَّ َع تِْلَك الرُّ

 (من)والعائد على  ،قرأ الجمهور بالتشديد ورفع الجاللة (منهم من كلم هللا)"  :قال ،(223اآلية  ،البقرة (89) ﴾بَْعَضهُْم َدَرَجاتٍ 

ن ورفع الجاللة أتم في التفضيل م ،(من)يعود على  ،والفاعل مستتر في كلم ،وقرئ بنصب الجاللة ،من كلمه ،محذوف تقديره

البحر  (81ل على الحضور دون الخطاب منه ")والنصب يد ،والخطاب منه تعالى للمتكلم ،إذ الرفع يدل على الحضور ،النصب

   .(292/  2 ،المحيط

  .(338 ،148/  2 ،نفسه المصدر (81واألمثلة من هذا التوجه اإلعرابي في تفسير البحر المحيط أكثر من أن تُحصى )        

لتراكيب فيبين ا ،يله وإعرابه للنصوقد يكون المفسر كطالب التحليل الذي يفهم المعنى ثم يحاول أن يجد صداه بتحل          

خرى فهو إذن قد نجده يميل إلى تفضيل عالمة إعرابية على أ ،والتراكيب الخاطئة التي يفسد بها ،الصحيحة التي يتحقق بها المعنى

ده ما رصومن ذلك  .ألنه يجد فيما تدل عليه من معنى أو توجه إليه من داللة ما ينسجم مع مرجعياته وتوجهاته ؛في موضع واحد

وقرئ  ،بالنصب (كلَّ شيءٍ )إذ قرأ الجمهور  ،(48اآلية   :القمر (92) ﴾إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ ِبقََدرٍ ﴿ :أبو حيان في تفسير قوله تعالى

ال :هي (83بالرفع ) فعلى  ،ملةوبهما يختلف التحليل النحوي للج ،ولكل  داللته ،(311/  2 ،ابن جني ،المحتسب .قراءة أبي السمَّ

 ،زعوبتجاذب الداللة المبنية على ذلك وقع التنا ،وعلى الرفع يحتمل أن يكون صفة وما بعده هو الخبر ،النصب يكون الفعل خبرا  

دليلهم  ،كل شيء فهو مخلوق ّلِل تعالى بقدره :فأهل السنة يقولون ،" تنازع أهل السنة والقدرية االستدالل بهذه اآلية :قال أبو حيان

القراءة  :وقالت القدرية .ألنه ال يفسر في مثل هذه التراكيب إال ما يصح أن يكون خبرا  لو وقع األول على االبتداء ،النصبقراءة 

هيئته  على حدِّ ما في ،إن أمرنا وشأننا كلُّ شيء خلقناه فهو بقدر أو بمقدار :أي ،(كل)في موضع الصفة لـ  (خلقناه)و ،(كلُّ )برفع 

  .(192/  9 ،البحر المحيط (84وزمنه وغير ذلك " )

 ،وهو ما قاد إلى معنيين مختلفين ،فالواضح مما سبق أنَّ عالمة اإلعراب قد أفضت إلى تحليٍل للنص يختلف باختالفها       

             .اختارت كلُّ فئة منهما ما ينسجم مع مرجعياتها الفكرية

 قرآني أوجه اإلعراب وأثرها في التفسير ال :المبحث الثالث

 ،من المعروف أنَّ الكالم العربي عامة والقرآن الكريم بخاصة تربط بين أجزائه روابط لفظية ومعنوية يلتحم الكالم بها        

وعلى قدر ما يكون من احتمالية لفهم أجزاء الكالم المتضامة أو لفهم داللة الروابط اللفظية كالحروف التي تربط بين أجزاء الكالم 

  .األوجه التي يحتملها الفهم تبعا  لهايكون تعدد 

و أو فاعال  أ ،ككونها مبتدأ أو خبرا   ،وعلى " الناظر في كتاب هللا الكاشف عن أسراره النظر في الكلمة وصيغتها ومحلها     

أو مركبا  قبل  " أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا  ( 1221/  4 ،اإلتقان في علوم القرآن( 82.. إلى غير ذلك ").مفعوال  

المصدر  (87" على أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من األوجه الظاهرة ") (المصدر نفسه (86فإنَّه فرُع المعنى") ،اإلعراب

جوز " ي ،(1اآلية   :األعلى (98) ﴾َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى﴿ :في قوله تعالى (األعلى)ومثل لذلك بإعراب كلمة  ،(1227/  4 ،نفسه

وقد جعل ضابط المعنى أول ضابط لتعدد األوجه  ،(1229ــــ  1227/  4 ،اإلتقان (88صفة  للرب وصفة لالسم ") (األعلى)كون 

 ﴾َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللَة  ﴿ :في قوله تعالى (كاللة)لذلك اختلف توجيه نصب  ،ألنَّ اإلعراب فرع المعنى عنده ؛اإلعرابية

  ،فإن كان اسما  للميت فهو حال :" أنَّه يتوقف على المراد بها ،الختالف المعنى المفهوم منها ،(12اآلية   :النساء (100)
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 وهو أيضا  حال ،ذا كاللة :أي ،فهو على تقدير مضاف ،أو للورثة ،وكاللة خبر ،أو ناقصة ،ويورث خبر كان أو صفة وكان تامة

 .(1221/ 4 ،اإلتقان( 111له ")أو للقرابة فهو مفعوٌل ألج ،أو خبر كما تقدم

وهو ورود ألفاظ للقرآن الكريم بأكثر من  ،فقد اهتم السيوطي بعامل آخر ،وإلى جانب هذا العامل في تعدد أوجه اإلعراب     

جه تعدد الوفي ،وهذه الصور اإلعرابية المختلفة تقتضي توجيها  لكل صورة منها ،صورة إعرابية حسب اختالف القراءات القرآنية

ومن ثم اهتم كثير من الباحثين بتفصيل األسباب التي أدت إلى تعدد األوجه اإلعرابية ويمكن تقسيمها إلى  .اإلعرابي تبعا  لذلك

  :نوعين

  :ومن أهمها ،ما يرجع إلى المعربين ويتعلق بتنوع مشاربهم واختالف مداركهم في الفهم :األول

فتفاوت العقول في اإلدراك أمر مقرر في بداهة  ،واختالف في طرق التفكير ،اركــ ما فطر هللا الناس عليه من تنوع للمد 1

     .وآثاره واضحة في العلوم المختلفة ،التفكير

ي وهو أمر مقرر ف ،ـــ اختالف المدارس النحوية وتباين وجهات نظر تابعيها حول كثير من أصول النحو العربي وتطبيقاتها 2

 :ه الكتبوخير مثال لهذ ،ليه كثرة الخالفات المثبتة في الكتب التي نقلت عن أرباب هذه المدارسويدل ع ،كتب التاريخ العربي

 ،بغداديةكال ،هذا إلى نشوء مدارس أخرى نحوية ،(اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين)كتاب ابن األنباري 

صول المدارس األخرى ومن ثم تختلف تطبيقاتها على المسائل كل منها لها أصولها التي تختلف عن أ ،واألندلسية ،والمصرية

 .والمدارس النحوية ــ د. شوقي ضيف( ،البن األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف :راجع (112اإلعرابية )

ُق األمة إلى فرق مختلفة في  ،ــ االختالف العقدي بين المعربين خصوصا  المفسرين لكتاب هللا عزَّ وجلَّ  3 عتقادات ترك االفتفرُّ

 ولم يكن اإلعراب بمعزل ،ظالله على التراث الفكري لهذه الفرق عامة وجعل تابعيها يحاولون توظيف النصوص لخدمة مذاهبهم

دعم وت ،وهي تفسر القرآن لكي ترفع قواعد هذه األصول ،ولكل منها أصول كالمية ،" فهذه إذا  الفرق الدينية ،عن هذا التأثير

د. أحمد سليمان  ،ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم (113األمر في إعراب القرآن ")وكذلك  ،بنيانها

 ،وقد أفرد  د. ياقوت في دراسته ظاهرة اإلعراب في النحو العربي فصال  كامال  حول هذه القضية ،(181ـــ   181ص  ،ياقوت

 .(198ص  ،لمصدر نفسها (114سماه اإلعراب في خدمة التفسير بالرأي )

  :ومنها ،ما يرجع إلى القرآن الكريم نفسه ويتعلق بطبيعة نظم هذا الكتاب العظيم :الثاني

ال أوجه ) ،ــ أنَّ القرآن الكريم امتاز بأنَّ طبيعة تراكيبه تسمح بتنوع الفهم 1 أثر الدالالت ( 112وتعدد أوجهه حتى ُوصف بأنَّه حمَّ

وهذه حقيقة من بديهيات  ،(419ص  ،رسالة دكتوراه ،(التحرير والتنوير)طاهر بن عاشور في كتابه اللغوية في التفسير عند ال

ثم عالقة  ،ثم المراد من الجملة ،ابتداء  من معنى اللفظة المفردة ،ويؤيدها اختالف المفسرين في اآلية الواحدة ،الحقائق حول القرآن

ثم اختيار الوجه اإلعرابي األقرب إلى إدراكه للعالقة بين  ،وبدلية وغيرها ،وتعليل ،وفصل ،ووصل ،الجملة بغيرها من استئناف

 .األلفاظ والجمل في كل آية من آيات الكتاب العزيز

فمن المالحظ أنَّ اختالف القراءات في هذه المواضع قد لفت انتباه  ،ـــ اختالف القراءات القرآنية في مواضع من القرآن الكريم 2

فمهما كان من اختالف النحاة حول االحتجاج ببعض القراءات أو  ،وهم ينظرون في معاني اآلي ،نصب أعينهموجعلوها  ،النحاة

عبد  :تحقيق ،البن هشام ،شرح شذور الذهب (116حول كثيٍر منها فإنَّ الجامع العام لسلوكهم هو اعتبارهم القراءات سنَّة متبعة )

" وإذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول  ،(192/  6 ،وهمع الهوامع .343/  1 ،هـ1414 ،سوريا ،الشركة المتحدة ،الغني الدقر

 ،(446/  1 ،اإلتقان في علوم القرآن (117القائل فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولى ")
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هي من أجل هذا ف ،ومادام سندها الرواية ودعامتها السماع ،وعموما  فالقراءات " سجٌل واٍف للغات التي نزل بها القرآن الكريم 

مؤسسة  ،عبد العال سالم مكرم ،أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية (119أقوى من المصادر األخرى كالشعر وغيره ")

 .(29ص  ،م1872/  2ط ،على جراح الصباح

ا كانت القراءات مختلفة في جوانب متعددة من صورة األداء القرآني           وهو اختالف ،ب من هذا االختالففإنَّه يهمنا جان ،ولمَّ

 المعنى.ضبط األلفاظ وإعرابها ــ اختالف عالمات اإلعراب ـــ ومن ثمة اختلفت األوجه اإلعرابية فيها وأثرت على 

عنى وآثاره في الم ،ومن ثمة فهو متنوع بتنوعها ،فتعدد األوجه اإلعرابية عند المفسرين ناتج عن هذه األسباب السابقة          

ألن " اإلعراب وسيلة من وسائل فهم القرآن وطريق  ؛لقرآني ناتجة عن هذا التنوع باعتبار العالقة الحميمة بين اإلعراب والمعنىا

الدار  ،إبراهيم عبد هللا رفيدة ،النحو وكتب التفسير( 118إلى تحليل تراكيبه إلصابة المعنى الصحيح وعدم الزيغ في تفسيره ")

  .(149/  1 ،م1881/  2ط ،وزيعالجماهيرية للنشر والت

 القرآن:تعدد األوجه اإلعرابية في تفسير  

وقد يرجح أحدها  ،فكثيرا  ما يذكر المفسرون وجوها  إعرابية متعددة لكلمة معينة في نص واحد ،وهو ما يمكن مالحظته          

لٌْف َوقَالُوا قُلُوبُنَا غُ ﴿ :في قوله تعالى (قليال  )عراب كلمة ومن ذلك مثال  ما رجح أبو حيان فيه وجها  من األوجه توجيه إ ،أو ال يرجح

ُ بُِكْفِرِهْم فَقَلِيال  َما يُْؤِمنُونَ  ذكرها أبو حيان ونسبها إلى  ،إذ جاز فيها أوجه إعرابية متعددة ،(99اآلية   :البقرة (110) ﴾بَْل لََعنَهُُم هللاَّ

  :قائليها وهي كاآلتي

 .فإيمانا  قليال  يؤمنون :أي ،محذوف ــ أنَّه نعت لمصدر 1

  .اإليمان في حال قلته :أي ،فيؤمنونه :ـــ انتصابه على الحال التقدير 2

  .فزمانا  قليال  يؤمنون :أي ،ــ انتصابه على أنه نعت لزمان محذوف 3

  .لثم لما أسقط الباء تعدى إليه الفع ،على أنَّ أصله فقليل يؤمنون (يؤمنون)ــ انتصابه بـ  4

البحر  (111أي المؤمن منهم قليل ) :فجمعا  قليال  يؤمنون :المعنى أي (يؤمنون)ــ أن يكون حاال  من الفاعل الذي هو الضمير في  2

  .(471/  1 ،المحيط

ألول ا وانتهى من ذلك إلى ترجيح المعنى ،بل وضح المعاني المذكورة وفصلها وناقشها ،ولم يكتف أبو حيان بذكر هذا التعدد       

 وبداللة  ،باستعانته بالداللة الصرفية لبنية الفعل

ً  يؤمنون ،" واألحسن من هذه المعاني كلها هو األول :حيث قال ،السياق اللغوي المنفصل  ؛وهو أن يكون المعنى فإيمانا  قليال 

 :ىلموافقته ظاهر قوله تعال ،الفاعلألنَّ داللة الفعل على مصدره أقوى من داللته على الزمان وعلى الهيئة وعلى المفعول وعلى 

 .(471/  1 ،البحر المحيط (113)"( 99اآلية   :البقرة (112) ﴾فاََل يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَلِيال  ﴿

ِ ِصْبَغة  َونَ ﴿ :في قوله تعالى (صبغة هللا)ومن ذلك أيضا  توجيه إعراب كلمة           ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللاَّ  ﴾ونَ ْحُن لَهُ َعابِدُ ِصْبَغةَ هللاَّ

 ،البحر المحيط (112فأما النصب فوجه على أوجه أظهرها ) ،إذ ذكر فيها أوجها  إعرابية متعددة ،(139اآلية    :البقرة  (114)

1  /294):   

 .(فقد اهتدوا)أو  ،(نحن له مسلمون)أو  ،(قولوا آمنا باّلِل) :ــ أنَّه منصوب انتصاب المصدر المؤكد عن قوله 1

  .أي ألزموا صبغة هللا ،ــ نصب على اإلغراء 2

  .(ملة إبراهيم)ــ بدل من قوله  3

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 
      

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        73 

 ISSN: 2706-6495 

 

" واألحسن أن  :حيث قال ،رجح أن يكون انتصابها انتصاب المصدر المؤكد ،وبعد أن ناقش أبو حيان هذه األوجه وحللها        

 ،ةكان المعنى صبغنا هللا باإليمان صبغ ،مر للمؤمنينفإن كان األ ،(قولوا آمنا) :يكون منتصبا  انتصاب المصدر المؤكد عن قوله

ا به تطهيرا  ال وطهرن ،فالمعنى صبغنا هللا باإليمان صبغة ال مثل صبغتهم ،وإن كان األمر لليهود والنصارى ،ولم يصبغ صبغتكم

َي ى اْلِجبَاَل تَْحَسبُهَا َجاِمَدة  َوهِ َوتَرَ ﴿إذ قبله  (صنع هللا الذي أتقن كل شيء) :ونظير نصب هذا المصدر نصب قوله ،مثل تطهيركم

   .(294/  1 ،البحر المحيط(117صنع هللا ذلك صنعه ") :معناه ،(99اآلية   :النمل  (116) ﴾تَُمرُّ َمرَّ السََّحابِ 

المغني )هة( بباب المنصوبات المتشا)فالتعدد في النصب واسع إلى الحد الذي جعل ابن هشام يخصه بباب في كتابه المغني سماه    

، أتى فيه بأمثلة على هذه الظاهرة، ومن ذلك أيضا  ما جاء في كتب معاني القرآن، إجازة الزجاج وجهين في نصب (283/  2

ا لِ )إضرار( في قوله تعالى: ) )كلمة   ا َوتَْفِريق ا بَْيَن اْلُمْؤِمنِيَن َوإِْرَصاد  ا َوُكْفر  ا ِضَرار  َ َوَرسُ َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجد  ولَهُ َمْن َحاَرَب هللاَّ

ُ يَْشهَُد إِنَّهُْم لََكاِذبُوَن ) المعنى  :ضرارا( مفعوال له)(؛ فقد انتصب 117التوبة، )( ((117ِمْن قَْبُل َولَيَْحلِفُنَّ إِْن أََرْدنَا إاِلَّ اْلُحْسنَى َوهللاَّ

محموال على المعنى؛ ألن اتخاذهم المسجد على غير ويجوز أن يكون مصدرا … اتخذوه للضرار والكفر والتفريق واإلرصاد

ويالحظ تركيز الزجاج على الربط بين التوجيه اإلعرابي والمعنى  .(469/ 2معاني القرآن ) (…ضاروا به ضرارا :التقوى معناه

ن هاتين ر بهذا المسجد، ومداللة الحدث؛ أي أنهم قد أوقعوا اإلصرا :داللة السببية، وفي الوجه الثاني :التفسيري، ففي الوجه األول

الداللتين يمكن إختيار األولى ألن هللا عز وجل لم يمكنهم من إيقاع اإلضرار به فبقيت السببية النتفاء وقوع اإلضرار لتنبه النبي 

انظر )صلى هللا عليه وسلم له وربما كان تصدير أبي حيان لوجه السببية وشرحه له دون غيره من األوجه داال على ترجحه عنده( 

 (. 112/ 2المحيط البحر 

ْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِه قُْل قِتَاٌل ِفيِه ﴿ :في قوله تعالى (والمسجد الحرام)إعراب  ،ومن األوجه اإلعرابية المتعددة   يَْسأَلُونََك َعِن الشَّ

ِ َوُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِ  ِ َكبِيٌر َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل هللاَّ   .(217اآلية   :البقرة (118) ﴾ْخَراُج أَْهلِِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعْنَد هللاَّ

وتأويل  .الضمير عائد على اسم هللا الذي في سبيل هللا :يعني (به)في  (الباء)و ،وكفر باّلِل :يعني (وُكفٌر به)وقوله  :قال الطبري

قدير مع ت (سبيل هللا)على  (والمسجد الحرام)يرى الطبري عطف  ،رامالح وعن المسجد ،(وصدٌّ عن سبيل هللا وُكْفٌر به) :الكالم

  .(311/ 4 ،جامع البيان (118) (عن)حرف الجر وهو 

/  1 ،الكشاف (121)(به)وال يجوز أن يعطف على الهاء في  ،والمسجد الحرام عطف على سبيل هللا :قال الزمخشري         

ح بأنَّ عطف المسجد الحرام على الضمير في غي ،فالزمخشري يرى ما يراه الطبري .( 327     .ال يجوز (به)ر أنه صرَّ

من عطف المسجد  ،إلى ما ذهب إليه الطبري والزمخشري(، 42/  3 ،الجامع ألحكام القرآن (121وذهب القرطبي )         

 ،(141/  1 ،كتابه معاني القرآنرأي الفراء في  (122ثم ذكر رأي الفراء ) ،ووصف ذلك بأنَّه الصحيح ،الحرام على سبيل هللا

  .ولم يعلق عليه (به)على الضمير في  (المسجد الحرام)ومفاده عطف 

 :ثم قال ،وذكر أبو حيان األوجه المتقدمة وناقشها ببراعة وضعَّف أكثرها ذكر مذاهب العطف على المضمر المجرور          

وإذا تقرر أن العطف بغير إعادة الجار ثابت من  ،اع يعضده والقياس يقويهوالذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكالم مطلقا  ألن السم

بل هو متعين ألن وصف  ،أرجح (به)على الضمير في  (والمسجد الحرام)كان تخريج عطف  ،كالم العرب في نثرها ونظمها

  .(149ـــ   147/  2 ،البحر المحيط (123الكالم وفصاحة التركيب تقتضي ذلك )
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  :عرابية في تفسير القرآن الكريمالمشكالت اإل

وخصوصا  في القرآن الكريم وربما لوحظ ذلك من أسماء  ،احتلت المشكالت اإلعرابية مكانة في الدرس النحوي والداللي          

بن لمكي  (مشكل إعراب القرآن)و  ،البن قتيبة (تأويل مشكل القرآن)مثل  ،بعض الكتب التي صنفت في إعراب القرآن ومعانيه

وذلك يدلُّ على أنَّ هؤالء العلماء قد واجهتم آيات من القرآن الكريم في توجيهها اإلعرابي قدر من اإلشكال فيما يتعلق  ؛أبي طالب

ومن ثم وجدنا آثار ذلك في هذه المواضع من كتب التفسير والقراءات ومعاني القرآن وإعرابه التي  ،بسيرها على القواعد النحوية

  .سية ألبي حيان في تفسيره البحر المحيطكانت مصادر أسا

وإنما نظروا  ،أو يمروا عليها مرور الكرام ،فمن المالحظ أنَّ المفسرين لم يغفلوا هذه المواطن المشكلة من اآليات القرآنية      

قف عند مجرد تتو فيها معتمدين على مصادرهم من كتب النحو والتفسير ومعاني القرآن مستمسكين بشخصياتهم العلمية التي ال

 النقل وإنما تضيف إلى ذلك الترجيح 

ولعل بعض المواضع تكشف عن هذه الخصائص في طريقة تناول أبي حيان  ،والمناقشة ومناظرة األقوال وموازنة المذاهب

 :فمنها على سبيل المثال ال الحصر ،لآليات المشكلة في اإلعراب

قَالُوا إِْن هََذاِن لََساِحَراِن يُِريَداِن أَْن يُْخِرَجاُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ﴿ :له تعالى على لسان فرعونفي قو (إنَّ هذان)اإلشكال في قراءة          

وهي قراءة الجمهور، ومنشأ اإلشكال في هذه القراءة هو  (هذان)بقراءة تشديد النون مع رفع ( 63اآلية   :طه (124) ﴾بِِسْحِرِهَما

مع أنَّ القواعد النحوية تقتضي إعراب االسم المثنى في حالة الرفع باأللف وفي  ،(هذان)وبين رفع أنَّها جمعت بين تشديد النون 

 ،ومن ثم توقف أبو حيان األندلسي عند هذا اإلشكال ،فهذا هو األمر المطرد عند جمهور النحاة ،حالة النصب والخفض بالياء

     :وهي  ،وذكر ما ورد فيها من آراء

والالم في  ،(هذان لساحران)وخبر إن الجملة من قوله  ،إنَّه هذان لساحران :والتقدير ،حذف ضمير الشأنأنَّه على  :األول

 داخلة على خبر المبتدأ. (لساحران)

أنَّ وب ،" وضعف هذا القول بأنَّ حذف هذا الضمير ال يجيء إال في الشعر :هما في قوله ،وهذا القول ضعفه أبو حيان لسببين

وكان يناسب على  ،ضمير القصة وليس محذوفا   (ها) :قيل :الثاني( 239/  6 ،المحيطالبحر  (122لخبر شاذ ")دخول الالم في ا

 (126وضعفه أبو حيان من جهة مخالفته خط المصحف ) .((إن هذا لساحران)هذا أن تكون متصلة في الخط فكانت كتابتها )

 المصدر نفسه( 

 .بمعنى نعم (إنَّ )استعمال  :الثالث 

وهو قليل في كالمهم  ،فرأى " أنَّ هذا الوجه فيه ضعف لدخول الالم في الخبر ،عَّف هذا الوجه جماعة منهم ابن األنباريوقد ض

 2 ،هـ1411 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،طه عبد الحميد .د :تحقيق ،ابن األنباري ،البيان في غريب إعراب القرآن (127")

  :مروي في الشعر في مثل قول الشاعروقد أجيب عن هذا بأنَّه  ،(142/ 

وقد  ،(363/  3 ،الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه( 129خالي ألنت ومن جريٌر خاله     ***   ينل العالء ويكرم األخوانا )

محمد بن يزيد وعلي بن إسماعيل بن إسحق بن حماد بن  :وعرضه على اثنين من علماء عصره هما ،اختاره أبو إسحق الزجاج

 ( 363/  3 ،المصدر السابق (128وذكرا أنَّه أجود ما سمعا في هذا ") ،القاضي فقبالهزيد 

ل " وثبت ذلك في اللغة فتحم :وهو قوله ،ويالحظ أنَّ أبا حيان قد حاول التخلص من سبب تضعيف هذا الوجه عند النحويين       

  ،اآلية عليه
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البحر  (131)قبله "لى ذينك التقديرين في هذا التخريج والتخريج الذي ع (لساحران)" مبتدأ وخبر والالم في هذان لساحرانو"

أنها جاءت على لغة بعض  :" والذي نختاره في تخريج هذه القراءة :قوله ،وهو الذي اختاره أبو حيان :الرابع ،(239/  6 ،المحيط

لك حكى ذ ،زبيد وأهل تلك الناحية وخثعم و ،.. ولبني الحارث بن كعب.وهي لغة لكنانة ،العرب من إجراء المثنى باأللف دائما  

والمراد أنها حركات مقدرة على  ،(239/  6 ،البحر المحيط (131ومراد وعذرة   ") ،ولبني العنبر وبني الهجيم ،عن الكسائي

  .األلف

ورأيت  ،نأتاني الزيدا :يقولون ،يجعلون ألف االثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد ،وذكروا " أنها لغة لكنانة        

 واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر:  ،(362/  3 ،الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه (132ومررت بالزيدان ") ،الزيدان

 ،362/  3 ،معاني القرآن وإعرابه ،البيت للمتلمس (133لناباه الشُّجاُع لصمَّما ) * مساغا  *رأى *فأطرق إطراق الشجاع ولو 

  :وروايته (صمم)مادة  347/  12 ،لسان العرب ،129/  3 ،البن يعيش ،المفصل ،194/  2 ،فراءال ،معاني القرآن

   ..................           ***   مساغا  لنابيه الشجاع لصمما.       

    .عض من العظم :وصمم ،وقف متحيرا   :وأطرق .ذكر األفاعي والشجاع:             

ح سيبويه واألخفش وأبو زيد  ،ود األلف على لغة هذه القبيلة هو الذي ساد عند المعربين(، ويبدو أنَّ حمل وج " فبه صرَّ

 ،(249/  9 ،القاهرة ،أم القرى للطباعة والنشر ،صديق حسن خان ،فتح البيان في مقاصد القرآن (134والكسائي والفراء " )

البيان في غريب إعراب  (132على لغة بني الحرث بن كعب ")أتى به  ،فـ " قرأه باأللف ،وصدره ابن األنباري جازما  به

ولعل شيوع هذا الرأي عند النحاة وشهرة هذه اللغة في األدب العربي كان سببا  الختيار أبي  ،(144/  2 ،ابن األنباري ،القرآن

     .حيان له واستئناسه به

   .(هذان)يد النون في أو بتشد (هذا)وباأللف في  (إن)القراءة بتخفيف النون في  :الخامس

" ولكني استحسن إن هذان  :إذ قال ،وموافقة آخر في المعنى ،واستحسن الزجاج هذه القراءة لموافقة إمامين من أئمة العربية

 ،ديدالتشويستحسن أيضا  إنَّ   هذان ب ،وموافقة أُبَي  في المعنى وإن خالفه اللفظ ،عاصم والخليل :وفيه إمامان (إن)لساحران بتخفيف 

  .(364/  3 ،معاني القرآن وإعرابه (136وبه يقرأ وهو قوي في العربية ") ،ألنَّه مذهب أكثر القراء

 (لساحران)و  ،مبتدأ (هذان)هي المخففة من الثقيلة و (إن)في حين يرى أبو حيان أنَّ تخريج هذه القراءة واضح " وهو على أنَّ 

 (. 239/  6 ،البحر المحيط (137لمخففة من الثقيلة ")ا (إن)النافية و (إن)والالم للفرق بين  ،خبر

 (إن)" والكوفيون يزعمون أن  :وذلك في قوله ،ومن الواضح أنَّ أبا حيان يستحسن هذا الرأي كما استحسنه الزجاج من قبله       

أبو حيان أنَّ تخريجها كتخريج  يرى ،(إن ذان لساحران)قراءة  :سالساد ،(239/  6 ،المصدر نفسه (139)إال "نافية والالم بمعنى 

  .المصدر نفسه( (138القراءة التي قبلها )

  .باأللف رفعا  وبالياء نصبا  وجرا   ،(وبالياء في )هذين ،(إنَّ )بتشديد نون  (إنَّ هذين) :قراءة أبي عمرو :السابع

 ؛فقة المصحف أقرب لم أُجز مخالفتهوكل ما وجدته إلى موا ،ألنها خالف المصحف ؛" ال أجيز قراءة أبي عمرو :قال الزجاج

 .(364/  3 ،القرآن وإعرابه معاني (141ألنَّ إتباعه سنة   ")

" وإعراب هذا واضح إذ جاء  :إذ قال ،والمالحظ أنَّ أبا حيان يبدو وكأنه يستحسن هذا الوجه ردا  على من أنكر هذه القراءة      

( 27و  32اآليتان   :القصص(141)  ﴾إِْحَدى اْبنَتَيَّ هَاتَْينِ ﴿و ،﴾َذانَِك بُْرهَانَانِ فَ ﴿ :على المهيع المعروف في التثنية لقوله تعالى
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فهي شاهد فصيح صريح في مجيء اسم اإلشارة بالياء في  ،(239/  6 ،البحر المحيط (142باأللف رفعا  وبالياء نصبا  وجرا  ")

   .حالة النصب

 . (إنَّ ذان إال ساحران)قراءة  :الثامن

   .(ما هذان إال ساحران) :قرأت فرقة :التاسع

    .منها يفيد داللة التوكيد الذي نستحسنهومن خالل بحثنا في هذه اآلية يمكن التوصل إلى أن الوجه        

 

   :الخاتمة وأهم النتائج

أختم  ،ها على المعنى القرآنيوالبحث عن الدالالت اإلعرابية وأثر ،وبعد هذه الرحلة الطويلة الممتعة في خضم تفسير القرآن

 :وهي ،وهي عصارة ما كان من عمل ،هذه الدراسة بما توصلت إليه من نتائج

 زاخرة بما يبين أثر اإلعراب في ،الكريم وتفاسير القرآن ،اتضح لنا شدة ارتباط النحو بالداللة واإلعراب بالمعنى .1

    .وتغيره بتغير عالمة اإلعراب ،توجيه المعنى

أثر األوجه اإلعرابية في تطور داللة النص القرآني من خالل ما بحثنا فيه مما له عالقة مباشرة إلظهار  وضوح .2

 المعنى. 

يعتبر اإلعراب من الوسائل المهمة التي يركن إليها العلماء في توجيه الدالالت وإن عالمات اإلعراب تدل على معان  .3

 لة في النطق وسرعة في اإلدراك والفهم. في غيرها فتكشف غموض النص وتكسبه سالسة وسهو

 إن الحركات اإلعرابية دالئل على المعاني.  .4

ى يسمح به المعن أوجه اإلعراب واالختالف فيها تساعد في اتساع رقعة المعاني في إثراء النص القرآني في حدود ما .2

 العام للنص. 

   :فهرس المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم  .1

 ،(التحرير والتنوير)في كتابه  ،غوية في التفسير عند الطاهر بن عاشورأثر الدالالت الل ه(.1427) شرف ،الزهراني .2

 .جامعة أم القرى ،أطروحة

            .2ط ،مؤسسة على جراح الصباح ،أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية م(.1872عبد العال ) ،مكرم .3

 .جامعة الكوفة ـ العراق ،(أطروحة)في توجيه المعنى في تفسير البحر المحيط  أثر القرائنم(. 2111احمد ) عباس، .4

 .القاهرة ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،إحياء النحوم(. 1821إبراهيم ) ،مصطفى .2

ابن  ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيينم(. 1861أبو البركات عبد الرحمن ) د،محم .6

 .4ط  ،مصر ،المكتبة التجارية الكبرى ،محمد محي الدين عبد الحميد :تحقيق ،األنباري

دار سعد  ،د. إبراهيم محمد عبد هللا :تحقيق ،(هـ646ت ) ،اإليضاح في شرح المفصلم(. 2112جمال الدين ) ،المالكي .7

 .1ط ،شقدم ،الدين

 .2ط ،بيروت ،دار النفائس ،د. مازن المبارك :تحقيق ،اإليضاح في علل النحوم(. 1873) الزجاجي .9
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 ،(هـ461ت )البحث الداللي في التبيان في تفسير القرآن ألبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي م(. 2114ابتهال ) ،الزيدي .8

 .دجامعة بغدا ،س كلية التربية للبناتلمجلرسالة دكتوراه تقدمت بها 

دار  ،عادل أحمد عبد الموجود وآخرون /الشيخ :دراسة وتحقيق وتعليق ،البحر المحيطم(. 1883أبي حيان ) ،األندلسي .11

 .1ط ،الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان

   .بيروت ،دار المعرفة ،مد أبو الفضل إبراهيممح :تحقيق ،البرهان في علوم القرآن)د.ت(.  ،الزركشي .11

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ،طه عبد الحميد .د :تحقيق ،البيان في غريب إعراب القرآن(. ـه1411) ابن األنباري .12

دار الفكر /  1ـ تحقيق علي شيري ـ ط (هـ1212ت )تاج العروس من جواهر القاموس هـ(. 1414)السيد محمد.  ،الزبيدي .13

 .بيروتـ 

اإلمام محب الدين أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن أبي البقاء العكبري  ،التبيان في إعراب القرآنأبي البقاء.  ،العكبري .14

 .1العلمية / طدار الكتب  ،محمد حسين شمس الدين :مراجعة ،(هـ616ـــ  239)

      .تونس ،الدار التونسية للنشر ،التحرير والتنوير ت(.)د. .محمد الطاهر ،وربن عاش .12

 .1ط ،مصر ،دار النشر للجامعات ،التحليل اللغوي في ضوء علم الداللةم(. 2112)محمود.  ،عكاشة .16

مؤسسة  ،أحمد محمد شاكر :تحقيق ،(هـ311ت ) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنم(. 2111)أبي جعفر محمد.  ،الطبري .17

 .1ط ،لبنان بيروت ـ ،الرسالة

 .1ط ،بيروت ــ لبنان ،دار الفكر ،الجامع ألحكام القرآن م(.1897)القرطبي، أبو عبد هللا.  .19

 .ار الكتب العلمية ــ بيروتد/ 1ط ،عبد الحميد هنداوي .تحقيق د ،الخصائصهـ(. 1421)، أبي الفتح عثمان. بن جني .18

 .سوريا ،الشركة المتحدة ،عبد الغني الدقر :حقيقت ،شرح شذور الذهبهـ(. 1414). بن هشاما .21

إسماعيل عبد الجواد  :مراجعة ،أحمد السيد سيد أحمد :تحقيق ،(هـ643ت ) ،شرح المفصل)د.ت(. ، موفق الدين. بن يعيش .21

   .مصر ،اهرةالق ،المكتبة التوفيقية ،عبد الغني

 .القاهرة ،دار غريب ،الشكل والداللة دراسة نحوية اللفظ والمعنىم(. 2112)عبد السالم.  ،حامد .22

 .القاهرة ،المكتبة السلفية ،الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمهاهـ(. 1329). ابن فارس .23

 .ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم)د.ت(. أحمد.  ،ياقوت .24

 ،/ الخانجي 2ط ،رمضان عبد التواب .ترجمة د ،للغة واللهجات واألساليبدراسات في ا (.ـه1411) .يوهان فك ،العربية .22

  .12ص 

 القاهرة     ،أم القرى للطباعة والنشر ،فتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن )د.ت(.  ،خان .26

 .2ط ،دار الجيل / القاهرة ،فصول في فقه اللغةم(. 1891)، رمضان. عبد التواب .27

 .7ط ،القاهرة ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،فقه اللغةهـ(. 1383) علي. ،وافي .29

 .4ط ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية ،في اللهجات العربيةم(. 1873)إبراهيم.  ،أنيس .28

 .2ط ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ، ،في النحو العربي نقد وتوجيهم(. 2112)مهدي.  ،المخزومي .31

 .الخانجي بالقاهرة/ مكتبة  3ط ،عبد السالم محمد هارون :تحقيق وشرح ،الكتابم(. 1899)، أبي بشر عمرو. بن قنبر .31
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شرح  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلهـ(. 239)أبو القاسم جار هللا.  ،الزمخشري .32

 .دار مصر للطباعة ،مكتبة مصر ،ادييوسف الحمَّ  :وضبط ومراجعة

 .1ط ،بيروت ،دار صادر ،لسان العربهـ(. 1411)، جمال الدين. بن منظور .33

تحقيق  ،هـ(382ت ) ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهام(. 1896)مان. ث، أبو الفتح عبن جني .34

القاهرة  ،دار سزكين ،ن اإلسالميةالمجلس األعلى للشؤو ،علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي

 .الطبعة الثانية

 .1ط ،دار ابن حزم ،المحرر الوجيز في تفسير القرآنهـ(. 1422)ابن عطية.  ،األندلسي .32

     .6ط ،القاهرة ،دار المعارف ،ارس النحويةالمد)د.ت(. ي. شوق ،ضيف .36

 .1ط ،دمشق ،دار المأمون للتراث ،واسياسين محمد الس :تحقيق ،مشكل إعراب القرآن)د.ت(. . ، مكيأبي طالببن  .37

 .1ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،هدى محمود قراعة .د ،معاني القرآنم(. 1881)أبو سعيد.  ،األخفش .39
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 .بيروت ،/ عالم الكتب 1ط ،عبد الجليل عبده شلبي .د :تحقيق ،معاني القرآن وإعرابههـ(. 1419) الزجاج. .41
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  ،1ط ،لبنان ،بيروت

  .1ط ،القاهرة ،عالم الكتب ،مقاالت في اللغة واألدبم(. 2116)تمام.  ،حسان .44
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   .4ط ،دمشق ،دار البشائر ،نحو وعي لغويم(. 2113)مازن.  ،المبارك .47

 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد علي الضباع :تصحيح ،النشر في القراءات العشر)د.ت(. . ابن الجزري .49
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 أحكام اإلثبات باليمين في الفقه اإلسالمي وفي النظام القانوني السعودي

Provisions of Proof by Oath in Islamic Doctrine and Saudi Legal System 
 

  الزهراني عبد هللاعائشة / الباحثة :إعداد

 المملكة العربية السعودية، جامعة حائل، كلية الشريعة والقانون، قسم القانون، ماجستير القانون التنفيذي

Email: a6678809@gmail.com  

 الدكتور/ عادل عبد الرحمن الشمري

 المملكة العربية السعودية، جامعة حائل، كلية الشريعة والقانون، رئيس قسم القانون

 

    الملخص: 

إلى جزء  وما يترتب عليها من تطبيقات نظامية. وقد انقسمت الدراسة بداهة، يهدف هذا البحث الى بيان أحكام اإلثبات باليمين

واعتمد في هذه ، عني بالتطبيق القانوني لمسائل اإلثبات باليمين وجزء تطبيقي؛، نظري؛ عني بالتأصيل النظري لهذه المسائل

 الدراسة على المنهج المقارن بين النظام السعودي والفقه اإلسالمي.

وجاء في المبحث األول ، وبيان األدلة على مشروعيتها، الدراسة على تمهيد تضمن بيان مفهوم اليمين لغة وشرعا   واحتوت   

كما بينت في المبحث الثاني أقسام اليمين ، وصفتها من هذه الدراسة صيغة اليمين القضائية عند الفقهاء والقانونيين وشروطها

وحاالته ، وأنواعه، إضافة إلى المبحث الثالث الذي بينت فيه المراد بالنكول عن أداء اليمين، القضائية عند الفقهاء والقانونيين

 الفقهاء وتطبيقاته القانونية. عند

وأنَّ ، ويمين المدعى عليه، القضائية عند الفقهاء قسمان: يمين المدعيأهمها: أن اليمين ، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج

ا، اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين يمين  كما أن اليمين عند القانونيين قسمان:، وليست في جانب المدعى عليه دائم 

ونتائجها ، بعد قبول الخصم لها ايجوز للخصم الرجوع عنه وال، فاليمين الحاسمة تعفي من اإلثبات، وأخرى متممة، حاسمة

ويجوز له أن يرجع في ، ويوجهها القاضي وحده، تعفي من االثبات وأما المتممة فال، ويجوز ردها على الخصم اآلخر، محتمة

 يجوز ردها على الخصم اآلخر. وال، وليس لها نتائج محتمة، توجيهها

)الحظت فيها عدة مسائل يوجد بها اختالف  ذاهب الفقهية األربعةوتوصي الباحثة بصناعة دراسة محكمة في: القسامة في الم  

 (.باليمين.ومن الذين يقع عليهم عبء اإلثبات ، اختالفهم في السبب الذي يملك به أولياء القتيل القسامة مثل:، بين الفقهاء

 

 النكول، القضاء، اليمين عند القانونيين، اليمين عند الفقهاء، اإلثبات :الكلمات المفتاحية
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Provisions of Proof by Oath in Islamic Doctrine and Saudi Legal System 

 

Abstract 

The current research aims at stating the provisions of proof by oath and their consequent systematic 

applications. The study is divided into two parts: a theoretical part that is concerned with the 

theoretical establishment of such affairs, and a practical part that is concerned with the legal 

application of proof by oath affairs. The study depends on the comparative method between the 

Saudi system and the Islamic Doctrine. 

The study includes a preface providing the linguistic and Sharia concept of oath, and and its 

legitimacy. The first topic of this study included the legal oath formula according to jurists and legal 

experts, its conditions and description. The second topic included sections of the judicial oath of 

jurists and legal scholars. The third topic included the meaning of renouncing an oath, its types, and 

cases according to jurists and its legal applications. 

The researcher recommends conducting a detailed study on qasama “Giving Oaths in case of 

murder” according to the four schools of jurisprudence (I noticed several issues in which there are 

disagreements between jurists, such as their disagreement in the reason for which the guardians of 

the murdered person have the right to provide qasama, and who bears the proof by oath.). 

Study Main Findings: The legal oath for jurists is divided into two sections: the defendant oath and 

the plaintiff oath, and the oath is legislated in the stronger part and not always the part of defendants. 

The oath for legal experts is divided into two sections: decisive oath and suppletory oath. The 

decisive oath is exempted from proof, and the opponent is not allowed to retract it after being 

accepted, and its results are definite, and it may be redirected to the other opponent. As for the 

suppletory oath, it is not exempted from proof, and it is directed by the judge only and he can retract 

it as well. It has no definite results and it can't be redirected to the other opponent. 

Keywords: Proof, Oath according to Jurists, Oath according to Legal Experts, Jurisdiction, Refusal  
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 المقدمة. 1

وعلى آله ، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، شرف األنبياء والمرسلينأوالصالة والسالم على ، الحمد هلل رب العالمين    

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.ومن ، الميامينالُغر  وصحبه

 أما بعد:

وخْلقه سبحانه عدل ال ، فاهلل تعالى هو العدل، ويحفظ حقوقهم، ن الشريعة اإلسالمية جاءت بكل ما يحقق العدل بين الناسإف    

 عدل في أحكامه ال شطط فيه وال قصور. ، وشرعه صدق في أخباره، تفاوت فيه وال فطور

 (2) .)إذا قلتم فاعدلوا( :وقال، (1) )إن هللا يأمر بالعدل(نزيله:قال هللا سبحانه في محكم ت

ا: بيان ما يحصل به   لإلثبات وسائل الشريعة السمحة جعلتقد و، القضائياإلثبات ومن وسائل تحقيق العدل المأمور به شرع 

 المبطلين دماء أقوام وأموالهم.أو ادعاء ، وضياع أصحابها، وتحول دون اختالط الحقوق، وتبرز صاحبه، الحق تجلي، عديدة

لو يعطى  :)عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالف، باليميناإلثبات  :من بين هذه الوسائل 

 (3) (.ولكن اليمين على المدعى عليه، الناس بدعواهم الدعى ناٌس دماء رجاٍل وأموالهم

ويصل الحق إلى مستحقيه عند اشتباه ، دفع الباطلفبها يُ ، ووسائله القضائياإلثبات طرق  أهمشك فيه أن اليمين من  ومما ال     

فإنَّ الرجل قد يقتطع بيمينه حقَّ ، يتقي هللا ويراقبه أنيؤدي اليمين  يطلب منه اليمين وينبغي على من، األمور واختالط البينات

ا، ما ليس له بحوزةفيفرح ، غيره ا وحرام  :) إن الذين يشترون بعهد هللا وتعالى قال سبحانه، ولكن هللا له بالمرصاد، ويتأبط جمر 

 (4) .(أولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلمهم هللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم ا قليال  وأيمانهم ثمن  

نصيب  ال بأنهم ؛هللا عقوبتهم فبين، دمهأو  مال معصوم ليقتطع بها فاجرة من حلف على يمين عموم االسم الموصول يدخل فيو

 وال، الدنيا على رضا ربهم هموإيثار، أنفسهملتقديمهم هوى  ؛اا عليهم وسخط  وال يكلمهم هللا يوم القيامة غضب  ، لهم من الخير

وعذاب ، السخط والحجابوهو عذاب ، واألبدانأي موجع للقلوب  ؛ليمأعذاب  ولهم، عيوبهميزيل  وال، رهم من ذنوبهميطه  

 .(5)  من هذا الوعيدشد عقوبة ونكاال  أفليس هناك ، جهنم

وأقسام ، وصفتها، وشروطها، تهاصيغو، مفهوم اليمين القضائيةبيان: ، باليمين(اإلثبات )أحكام  هذا البحث ثنايا فيسيأتي و    

 وتطبيقاته، وحاالته عند الفقهاء، المراد بالنكولبينت فيه األخير المبحث ثم ، القانونيينعند و، اليمين القضائية عند الفقهاء

 .القضائية

                                                           
 (09: )آية، النحل( سورة 1)

 (152: )آية، األنعام( سورة 2)

رقم الحديث  ،كتاب األقضية، باب اليمين على المدعى عليه ،م 2992، 1ط، الرياض، طيبةدار  ،بن الحجاج النيسابورى مسلم، مسلم( صحيح 3)

  818ص، 1111

 (11) آ ية:، ( سورة آل عمران4)

 135ص ،م 2999، 1، ط بيروت ،الرسالة مؤسسة، السعديالرحمن بن ناصر  عبد، المنان( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم 5)
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 أهمية الموضوع:. 1.1

ومل ته السمحاء؛ فإن نزاع ، ففيه تطبيق لشريعة هللا الغراء، تنفى الدعاوى الباطلة أو، الحقوقالذي به تثبت اإلثبات أنه يتعلق ب -

 أو نفيه. ، الناس فيما بينهم ال يخرج عن دعوى حق

فإذا ، إلثبات دعواه ألن القاضي يطالب المدعي بالبينة ؛أو نفيه، اليمين القضائية إحدى وسائل إثبات الحق المتنازع فيه كون -

 ال، فيها هذه اليمين مواضع معينة ترد   بيد أن هناك، وهذا هو األصل، النافي للدعوى عليه باليمين ىطالب المدع، تعذرت

 .اإللمام بهامن لباحث أو القانوني ل مناص

 باليمين في القضاء.اإلثبات أهمية بيان تطبيقات  -

 يترتب عليها من أحكام دنيوية وأخروية. ، وماشأنها وعظيم، اإلسالميةبيان منزلة اليمين في الشريعة  -

 أسباب اختيار الموضوع:. 2.1

 ما تقدم في أهمية الموضوع. -

فيه الوازع  ، وضعفوالخصوماتفي هذا الزمان الذي كثرت فيه الدعاوى  السيما، باليميناإلثبات الحاجة إلى معرفة أحكام  -

 الديني.

 يترتب عليها من تطبيقات نظامية)قانونية(. وما، األحكامرفع زيادة الوعي والتثقيف بهذه  -

 النزاع.رغبة الباحث في تقوية الملكة الفقهية والقضائية في هذا البحث الذي تدور عليه كثير من مسائل  -

 مشكلة البحث:. 1.1

، عليه ىا على يمين المدعي ويمين المدعلدى الباحثين والقانونيين فيما يترتب قضائي   الحاصل تكمن مشكلة البحث في اللبس   

 نكول عن اليمين.لحاجة لمعرفة التطبيقات القانونية لال ، وكذلكالحاسمةالفروق بين اليمين المتممة واليمين  وماهية

 سنتعرف عليه ونبين أبعاده في جانبي الوعي والتطبيق النظامي من خالل هذا البحث. وهذا ما

 تساؤالت البحث:. 1.1

 تطرح هذه الدراسة عدة تساؤالت: 

 ما المراد باليمين القضائية؟ -

 ما مدى مشروعية اليمين القضائية؟ -

 عليه؟ ىالمدع ، ويمينالمدعيا على يمين ما اآلثار المترتبة قضائي   -

 ما الفروق بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة؟ -

 لمراد بالنكول عن أداء اليمين؟اما  -
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 ما اآلثار المترتبة على النكول في القضاء؟ -

 نطاق البحث. 5.1

 المملكة العربية السعودية النطاق المكاني:

 أحكام اإلثبات باليمين النطاق الموضوعي:

 القانوني السعودي""في الفقه اإلسالمي وفي النظام 

 النطاق المرجعي:

 القران الكريم واألحاديث النبوية الصحيحة -

 الكتب الفقهية والقانونية -

 النظام القضائي في السعودية -

 منهج الدراسة: . 1.1

: أساليب البحث: ألتزم في بحثي باألساليب التالية:  أوال 

 من خالل إرجاع كل رأي أو مسألة إلى أصولها.، يةاألسلوب التأصيلي: وذلك بتتبع األجزاء للوصول إلى قاعدة كل -1

 األسلوب المقارن: وذلك باتباع المنهج المقارن بين النظام السعودي والفقه اإلسالمي. -2

 ووجه الشاهد منها.، األسلوب التطبيقي: وذلك بذكر األحكام القضائية -3

 ثاني ا: إجراءات البحث: في إعداد البحث سأتبع الخطوات اآلتية:

 المادة العلمية من مصادرها األصلية.جمع  -1

 صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق وواضح. -2

 العناية بالتعريف باأللفاظ والمصطلحات العلمية الواردة في البحث. -3

 وتوثيق اآلراء واألفكار ونسبتها إلى أصحابها.، توثيق النصوص والمنقوالت من مصادرها األصلية -4

 مع الحكم عليها إن وجد.، ج األحاديث واآلثار من مصادرهاوتخري، عزو اآليات القرآنية الكريمة -5

 وعالمات الترقيم المتعارف عليها.، االلتزام بقواعد الكتابة العربية -2

 وتوثيقها في حاشية البحث.، ذكر التطبيقات القضائية التي تتطلبها الدراسة متى وجدت -1

 أراها مفيدة. والتوصيات التي، وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائج البحث -8

 وضع عالمة التنصيص )"( عند النقل النصي. -0

 وفق ا لما هو مدون على الكتاب.، االلتزام بذكر معلومات الكتاب كاملة عند ذكره للمرة األولى -19

  حائل.ومتطلبات جامعة ، االلتزام بمنهج البحث العلمي -11

 خطة البحث: . 1.1
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، والدراسات السابقة، وتساؤالت البحث، ثومشكلة البح اختياره،وأسباب ، يتألف البحث من مقدمة؛ تضمنت أهمية الموضوع

 ومنهج البحث.، ونطاق التطبيق

ا و التمهيد:  واألدلة على مشروعيتها.، تضمن تعريف اليمين لغة وشرع 

ا. المطلب األول:  تعريف اليمين لغة وشرع 

 تعريف اليمين في اللغة. الفرع األول:

 ين في الشرع.تعريف اليم الفرع الثاني:

 األدلة على مشروعية اليمين. المطلب الثاني:

 األدلة على مشروعية اليمين من القرآن الكريم. الفرع األول:

 األدلة على مشروعية اليمين من السنة واإلجماع. الفرع الثاني:

 صيغة اليمين القضائية وشروطها وصفتها. المبحث األول:

 صيغة اليمين. المطلب األول:

 شروط اليمين. الثاني:المطلب 

 المطلب الثالث: صفة اليمين القضائية.

 أقسام اليمين القضائية عند الفقهاء والقانونيين. المبحث الثاني:

 المطلب األول: أقسام اليمين القضائية عند الفقهاء.

 يمين المدعى عليه. الفرع األول:

 يمين المدعي. الفرع الثاني:

 قضائية عند القانونيين.المطلب الثاني: أقسام اليمين ال

 اليمين الحاسمة. الفرع األول:

 اليمين المتممة. الفرع الثاني:

 الفروق الجوهرية بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة. الفرع الثالث:

 وتطبيقاته القانونية.، وحاالته عند الفقهاء، وأنواع النكول، المراد بالنكول عن آداء اليمين المبحث الثالث:

 والحاالت التي يقضى فيها بالنكول عند الفقهاء.، أنواع النكول، بالنكول المراد ب األول:المطل
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 التطبيقات القضائية للنكول عن اليمين. المطلب الثاني:

 الخاتمة

 قائمة المصادر والمراجع

 :الدراسات السابقة. 2

 ومحركات، الجامعات ومكتبات، العامةتخص هذا الموضوع في فهارس المكتبات  فيما كتب من بحوث والتقصي بعد البحث   

؛ باليميناإلثبات  أحكام)وفق خطته ، الموضوع من الجانب الذي قمت ببحثه هذا يحمل دراسة ابحث   أجدلم  = البحث اإللكترونية

 وهي:، دراسات التي تقارب موضوع هذا البحثوجدت بعض ال أننيبيد ، والنظام القانوني السعودي(، اإلسالميمن ناحية الفقه 

-شعبة القضاء-)رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه والتشريع اإلسالميأحكام النكول عن اليمين في الفقه  -1

 .األردنية ، الجامعةمحمودروحي يونس  .، للباحثم1088، كلية الشريعة(

الرجوع  وحكم، النكولحقيقة  ، وبينوشروطه، وأقسامه، النكولتحدث فيه عن تعريف  :األول؛ ثالثة فصول منبحث هو و

الحقوق التي يقضى فيها  :والفصل الثالث. ذلك كلٍّفي ، وأدلةبالنكولالقضاء  في حكمالعلماء  أقوال :وفي الفصل الثاني. عنه

 بالنكول.

بينما البحث الحالي تضمن مباحث زائدة منها: ، النكول وأحكامهوتغاير هذه الدراسة البحث َالحالي في كونها اقتصرت على 

 الجانب الفقهي والنظامي. من، الحاسمة واليمين المتممة وأحكام اليمين، وحاالتها عليه ىعي والمدعدأحكام يمين الم

 .األمنيةجامعة نايف العربية للعلوم ، الشنقيطي عبد هللامحمد  أ.د.، م2999، دراسة فقهية مقارنة ؛اليمين القضائية -2

وذكر ما انفرد به المذهب ، اليمين أنواعو، اإلثباتبه في  وما تتميز، تناول الباحث في هذه الدراسة مفهوم اليمين القضائية 

 ه.صيغولليمين  أنواعٍ  المالكي من

بذكر بينما البحث الحالي زاد ، لليمين القضائيةخصت بالدراسة الجانب الفقهي  أنهاالخالف بين هذه الدراسة والبحث الحالي: و

 . الفقهية المذاهبسرد أقوال أهل الراجح فقط دون اإلسهاب في  مع ذكر، الجانبين الفقهي والقانوني مناليمين القضائية  أحكام

 أم جامعة، المورقي عبد ربهمحمد  أ.د.، م2918، وتطبيقاتها القضائية، المتداعيين شبهة   أقوىقاعدة اليمين على  -3

 القرى.

القواعد  أهمهذه القاعدة من  أنوبين الباحث ، شبهة( المتداعيين أقوى)اليمين على  تتمحور هذه الدراسة حول القاعدة القضائية

البينة على المدعي )بقاعدة  واالرتباطعميقة الصلة  هانأو، اإلثباتالقضائية في مرحلة تعيين الطرف الذي يقع عليه عبء 

 .أصلهبوهي عالقة فرع  (أنكرواليمين على من 

 يلي: ما أبرزهااختتم دراسته بنتائج من  اوأخير  ، بعد ذلك تطبيقات قضائية على هذه القاعدة أوردثم 

 .والخالف في تفاصيل الوقائع التي تستخرج على هذه القاعدة، ليس في هذه القاعدة خالف*
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ويكون حكمه ، يرفع عنه اللبس أنبه يستطيع القاضي  إذا، عليه ىمدار القضاء وعموده على تمييز القاضي المدعي من المدع *

 ا على سنن قويم.جاري  

ا في ، أن هذه الدراسة اقتصرت على دراسة القاعدة الفقهية المذكورة دراستي عنه اختلفت بينما توسع بحثي ليشمل ما ذكر مرار 

 .السالفتين الدراستين

 وقد انتفعت بهذه الدراسات كلها في التأطير النظري لهذا البحث.

 

 هيد:التم

 االمطلب األول: تعريف اليمين لغة وشرع  

 تعريف اليمين في اللغة:: الفرع األول

 (1)ذلك من اليد اليمنى"وكل ، واليمين: الحلف، واليمين: القوة، "الياء والميم والنون: كلمات من قياس واحد؛ فاليمين: يمين اليد

 (2)والقدرة. القوة  :المراد باليمين هنا قوله تعالى:)ألخذنا منه باليمين(في ف

 البحث.وهذا المعنى األخير هو المراد بهذا ، (3) بمعنى الحلف والقسم "اليمين"و

 (4)صاحبه. ألنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين  ؛امجاز   اسمي الحلف يمين  و

 الشرع:تعريف اليمين في  الفرع الثاني:

 ؛المعنىمن حيث  متقاربة إال أنها، عديدة عرف الفقهاء اليمين بتعريفات

 (5) "عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك". الحنفية: عرففقد 

 (6) "تحقيق ما لم يجب بذكر اسم هللا أو صفته". المالكية بأنها: وعرفها

 (7) الشافعية: "تحقيق األمر أو توكيده بذكر اسم هللا تعالى أو صفة من صفاته". عندو

 

                                                           
 158ص، 2ج، م1010، د.ط، ، د.مالفكر ، دارالرازيفارس  ، أحمداللغةمقاييس  (1)

 (       45آية)، الحاقة سورة (2)

   511-522ص، 13ج، م2990، طبعة جديدة، بيروت، دار الكتب العلمية، نصاريجمال الدين ابن منظور األ، ( لسان العرب3)

  221ص، م1081، د.ط ، د.م، مكتبة لبنان، بن محمد الفيومي أحمد، الكبير( المصباح المنير في غريب الشرح 4)

 191ص، 3الجزء، م1805،  1ط، القاهرة، بوالق، الزيلعيبن علي  عثمان، الدقائق( تبيين الحقائق شرح كنز 5)

  3ص، 3ج، م1080، د.ط ، بيروت، دار الفكر، بن أحمد عليش محمد، خليل( منح الجليل شرح مختصر 2)

، 11ج، م1001، الثالثة، عمان-دمشق-بيروت، المكتب اإلسالمي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ( روضة الطالبين وعمدة المفتين1)

             3ص
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 (1) م على وجه مخصوص".: "توكيد الحكم بذكر معظَّ فعرفوها بأنها الحنابلةوأما 

 :وعرفها الدكتور محمد الشنقيطي بأنها

 (2) .في مجلس الحكم بعد الطلب"، أو نفيه بلفظ: هللا وكيد ثبوت الحقت"

لم ف، الفقهي النظري ألن التعريفات السابقة عرفت اليمين بمعناه موضوع البحث؛ الذي يالمسوأرى أن هذا التعريف هو    

 مفهوم اليمين القضائية.تذكر 

 :النظام ليمين فيا فترى الباحثة أن، من تعريفات لليمين اما ذكرت سابق  بناء على و

 .هأو نفي، إلثبات حق ؛في مجلس القضاء، تعالىتقوية جانب أحد المتداعيين بالحلف باهلل 

 األدلة على مشروعية اليمين المطلب الثاني:

 األدلة على مشروعية اليمين من القرآن الكريم: الفرع األول

قال تعالى: )وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها وقد جعلتم هللا عليكم كفيال إن هللا يعلم ما  -

 (3) .تفعلون(

 :اآليةوجه الداللة من 

، بعد ما شددتم األيمان على أنفسكم، وال تخالفوا األمر الذي تعاقدتم فيه األيمانأي: ، )وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها(

يعلم ما   :أي)إن هللا يعلم ما تفعلون( :ثم ختم اآلية بقوله تعالى، فتحنثوا في أيمانكم وتكذبوا فيها وتنقضوها بعد إبرامها

ون فيها أم ، واأليمان التي تؤكدونها على أنفسكم، واألحالف، تفعلون في العهود التي تعاهدون هللا من الوفاء بها أتبر 

فالنهي عن نقض  (4)وهو مسائلكم عنها وعما عملتم فيها.، ذلك كله عليكم محصٍ ، تنقضونها وغير ذلك من أفعالكم

 والوفاء بها واجب.، نقضها حراماأليمان بعد توكيدها يدل على أن 

 (5)(. وقوله تعالى: )ال يؤاخذكم هللا باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان -

 

 

                                                           
  51ص، 8ج، م1001 ،1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، إبراهيم بن محمد ابن مفلح، المقنع( المبدع في شرح 1)

 128ص، م2921 3ط، الرياض، الجمعية العلمية القضائية السعودية، الشنقيطي عبد هللامحمد ، (  تعارض البينات في الفقه اإلسالمي2)

 (                     01آية: )، النحل سورة (3)

                        338ص، 14ج، م2991، 1ط، القاهرة، هجر دار، التركي عبد هللات ، محمد بن جرير الطبري، البيان عن تأويل آي القرآن( جامع 4)

 (    80آية: )، المائدة سورة (5)
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 :وجه الداللة من اآلية

 )ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان(

، الحالف بالقصد والنية وهو كاذب فيهاأن اليمين التي يحلفها فيدل على ، : بما صممتم عليه منها وقصدتموه وأنتم حانثون فيهاأي

 (1)النار. تغمس صاحبها في  ؛وهي التي يسميها الفقهاء باليمين الغموس، الشديد من هللا تعالى ويستحق العذاب، فهو مؤاخذ بها

 األدلة على مشروعية اليمين من السنة واإلجماع: الفرع الثاني

 السنة: -

 (2). "ال ومقلب القلوب  "كانت يمين النبي صلى هللا عليه وسلم  :قال رضي هللا عنهما: عن ابن عمر

 :من الحديث وجه الداللة

ي صلى هللا عليه وسلم حيث كانت عادته أن يحلف بأسماء هللا بوبيان كيف كانت يمين الن، يدل الحديث على مشروعية اليمين

كما ذكر ابن ، النبي صلى هللا عليه وسلم في يمينه كان يواظب عليهاوهناك أربعة ألفاظ ، وما يدل على أفعاله سبحانه، وصفاته

وثانيها: ال ، يمأوبعضها بلفظ ، وبعضها بلفظ أما، يبدأ بعضها بلفظ ال، نفس محمد بيدهالذي و، أحدها: والذي نفسي بيده، حجر

 (3)الكعبة. ورب  ورابعها:، ثالثها: وهللا، ومقلب القلوب

لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناٌس دماء  عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:)ن ابن عباس رضي هللا عو -

 (4)(. ولكن اليمين على المدعى عليه، رجاٍل وأموالهم

 :من الحديث وجه الداللة

فُجعلت ، بما تثبته البينات ماوإن  ، بمجرد الدعوى ال يكون الحكموأن ، وحفظ الحقوق، صيانة الدماءوجوب الحديث نص على 

ا للشكاليمين   ولفتيل المنازعة.، في جانب أقوى المتداعيين؛ قطع 

 :اإلجماع -

 (5).وثبوت أحكامها"، "أجمعت األمة على مشروعية اليمين

 

                                                           
 228ص، 4ج، م1001، 1ط، القاهرة، دار نهضة مصر، محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (1)

 ، باب كيف كانت يمين النبي صلى هللا عليه وسلم ، م2912،  1ط، القاهرة، التأصيل دار، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري (2)

   329ص، 8ج، 2232رقم الحديث، كتاب األيمان والنذور 

        522ص، 11ج، م1310،  1ط، بيروت، المعرفة دار، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ( فتح الباري شرح صحيح البخاري3)

رقم ، كتاب األقضية ، باب اليمين على المدعى عليه، م2992،  1ط، الرياض، طيبة دار، الحجاج النيسابورىمسلم بن ، ( صحيح مسلم4)

         818ص، 1111الحديث

 481ص، 0ج، م1028، د.ط ، القاهرة، القاهرة مكتبة، عبد هللا بن محمد بن قدامة، المغني (5)
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 صيغة اليمين القضائية وشروطها وصفتها :المبحث األول

 صيغة اليمين المطلب األول:

مثل: والذي ال ، كثيرة ليميناوصيغ ، أو صفة من صفاته، أو اسم من أسمائه، وحده (هللالفظ الجاللة )ذكر اليمين ال تنعقد إال ب   

، والرحيم، والرحمن، واليمين بأسمائه سبحانه وتعالى مثل قول الحالف: وهللا، والذي نفسي بيده، والذي أعبده، إله غيره

واليمين بصفات هللا تعالى مثل قول ، وفالق اإلصباح، وباسط الرزق، والبصير، والسميع، والرب، والرازق، والبارئ، والخالق

 (1)والقرآن. ، وكالم هللا، وعلم هللا، وكبرياء هللا، وقدرة هللا، وعزة هللا، وجالل هللا، الحالف: وعظمة هللا

 .صفاتهصفة من أو ، أو بأحد أسمائه الحسنى، وحده إذن فاليمين ال تنعقد إال باهلل تعالى

، وهو يسير في ركب، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب أن، عنهمابن عمر رضي هللا  عبد هللاعن ف   

 (2)ليصمت. ا فليحلف باهلل أو من كان حالف  ، فقال: أال إن هللا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، يحلف بأبيه

، يء يقتضي تعظيمهألن الحلف بالش ؛وأنه ال يجوز الحلف إال باهلل، حرام منهي عنهالحلف بغير هللا  أن :فيستفاد من هذا الحديث

 وحقيقة العظمة ال تكون إال هلل سبحانه وتعالى.

فإذا أعد القاضي صيغة اليمين ، يسمعه من الخصمين ثر ماإعلى ، تحدد باجتهاد من القاضي القضائية النظامية اليمين صيغةو

 في، ويجب على القاضي تدوين صيغة اليمين، دائهاأبة الحلف الكاذب وذلك قبل فه من عاقعرضها على الخصم وخو  ، الالزمة

 ويعد حلف األخرس باإلشارة إذا كان ال يُجيد الكتابة.، وصكها القضية ضبط

 في المادة الحادية عشرة بعد المائة والئحته التنفيذية: نص عليه نظام المرافعات الشرعية السعودي وهذا ما

وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين ، إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحالفه عليها "يجب على من يوجه

ا  ويعد حلف األخرس بإشارته المفهومة إن كان ال يعرف الكتابة".، الالزمة شرع 

 الالئحة:الفقرة الرابعة من 

وعليها ، من عاقبة الحلف الكاذب -شفاهة  –وخوفته ، الخصمعرضتها على ، إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين الالزمة 111/4

 تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها.

 القضائية شروط اليمين المطلب الثاني:

                                                           
     5-4ص، 19ج، م1083،  2ط ، بيروت-دمشق، المكتب اإلسالمي، الحسين بن مسعود البغوي، ( شرح السنة1)

 ، 8ج، 2253رقم الحديث، باب ال تحلفوا بآبائكم ، م2912،  1ط، القاهرة، التأصيل دار، محمد بن إسماعيل البخاري، ( صحيح البخاري2)

  328ص
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 يشترط في اليمين في مجلس القضاء عدة شروط منها: 

 .امختار   عاقال   ابالغ   اأن يكون الحالف مسلم   -1

 المدعي. حقَّ  امنكر  أن يكون المدعى عليه  -2

بعد إال للمدعى عليه  بمعنى أنه اليصح تحليف القاضي، فيطلبها القاضي من الخصم ، أن يطلب الخصم اليمين من القاضي -3

 طلب المدعي.

 )مثل: حد الحرابة والردة..(.:والحدود، كالعبادات ؛أال تكون في الحقوق الخالصة هلل -4

 .ونحوها، والفيء من اإليالء، والرجعة، والنكاح، فال توجه اليمين في النسب، اإلقرار بهاأن تكون في الحقوق التي يجوز  -5

 (1)أن يعجز المدعي عن إحضار البينة.  -2

فلو كان ، فيها أو الوكالة تصح النيابة ال اليمين أنوالمقصود ، إليهأي متعلقة بشخص من وجهت  ؛أن تكون اليمين شخصية-1

 (2)الوصي. الولي أو يمين  قبلفال ت ؛يكلفا أن إلى األمرووقف ، لم يحلفا =امجنون   أو، االمدعي عليه صغير  

 المطلب الثالث: صفة اليمين القضائية

أن البينة بعد اليمين تثبت  :ومعنى ذلك. وال تُسقط الحق، تقطع الخصومة ؛القضائية اليمينباليمين القضائية من حيث االحتكام 

 الكاذبةاليمين  أي :واليمين الفاجرة، (اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلةرضي هللا عنه: ) قال عمر بن الخطاب. الحق

ولكن ، يحلف كاذبا   قدالشخص ألن  ؛شهادة الشهود العدول المتمثلة في الحجة الصحيحة القوية: أي والبينة العادلة، الظالمة

 (3)أولى. فرد اليمين الكاذبة ، الشهود العدول ال يشهدون زورا  

ويستنبطه من وقائع ، وتدل عليه القرائن عنده، حسب ما يراه، أو يَُحلِّف المدعي، ويجوز للقاضي أن يَُحلِّف المدعى عليه

 فإذا لم تكن، واليمين مشروعة في أقوى الجانبين؛ ألن األصل براءة الذمة إال ببينة، وتصرفات المتداعيين وأحوالهم، الدعوى

 (4اكتفى منه باليمين.")

بينما في نفي فعل ، اونفي   اوهذا في حال فعل نفسه إثبات  ، ونفي العلم، فصفتها تكون على البت)القطع( ؛األداءمن حيث  وأما    

 (5)الفقهاء. وذلك باتفاق ، غيره ال تكون إال على سبيل نفي العلم

 :على هذه الشروط التنفيذية مواده ولوائحهوفق نظام المرافعات ونص 

                                                           
  252ص، 5ج، م2990،  1ط، الرياض، بيت األفكار الدولية، محمد إبراهيم التويجري، قه اإلسالمي( موسوعة الف1)

 198ص، م2990،  1ط، عَمان، الحامد دار، جميل فخري ناجم، ( اليمين القضائية2)

 ١٦٤ص، 12ج، م 2993،  1ط، بيروت، الرسالة مؤسسة، محمد صدقي الغزي، ( موسوعة القواعد الفقهية3)

           252ص، السابق، محمد ابراهيم التويجري، موسوعة الفقه اإلسالمي( 4)

 2921ص، 8ج، م2998،  4ط، دمشق، الفكر دار، وهبة بن مصطفى الزحيلي، ( الفقه اإلسالمي وأدلته5)
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ما لم يكن هناك ، وال اعتبار لهما خارجه، ال تكون اليمين وال النكول عنها إال أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء. 1

 (1)ذلك. نص يخالف 

 :(من نفس النظام5\51في)وضحالم :الذي يخالفالنص المقصود بتوضيح: 

ويشعر بوجوب حضوره ألداء ، فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغإذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى 

 (2).وسوف يقضى عليه بالنكول، ناكال   وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدَّ ، اليمين

 ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع ال عالقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة.. 2

 الخصم دون إذن الدائرة. ال يعتد باليمين التي يحلفها .3

 للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها. .4

 (3)ذلك. ولو لم يطلب الخصم ، للدائرة أن توجه يمين االستظهار وما في حكمها ألحد الخصمين عند االقتضاء .5

أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه ، أدائهاإال إذا قرر تنازله عن حضور ، يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها. 2

 )4) بالجلسة.

 المطلب األول: أقسام اليمين القضائية عند الفقهاء

 ى عليهيمين المدع الفرع األول:

 :متقاربة المعنى، عرف الفقهاء المدعى عليه بتعريفات عديدة

وعند المالكية: "من اقترنت دعواه  (5)". فقد عرف الحنفية المدعى عليه بأنه: "من إذا ترك الجواب يجبر عليه 

أضف إلى ذلك تعريف الحنابلة للمدعى  (7كما عرف الشافعية المدعى عليه بأنه: "من يتمسك بالظاهر".) (6بالمرجح".)

 (8وإذا سكت عن الجواب لم يترك".)، عليه بأنه: "الذي يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه

 :األصليةاليمين  -

ولها عدة ، الفقهية وهي محل اتفاق بين جميع المذاهب، بناء على طلب المدعي، عليه التي يلزمه القاضي بهاهي يمين المدعى 

 مسميات منها:

                                                           
 المادة الثانية عشرة بعد المائة ، هـ  22/91/1435 ،(1رقم)م|، ( نظام المرافعات الشرعية1)

 لمادة السابعة والخمسين 5الالئحة التنفيذية فقرة  السابق،نفس النظام  (2)

 للمادة الحادية عشرة بعد المائة. 1، 2، 3، 5الالئحة التنفيذية فقرة، نفس النظام السابق (3)

 المادة الخامسة عشرة بعد المائة، ( نفس النظام السابق4)

 224ص، 2ج، م1082، 2ط، بيروت، دار الكتب العلمية، مد الكاسانيمسعود بن أح، ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع5)

 398، ص، 8ج، م1080، د.ط، بيروت، الفكر دار، محمد بن أحمد عليش، خليل ( منح الجليل شرح مختصر2)
 251ص ، 2ج، م1001، 1، طبيروت، دار االرقم بن أبي االرقم، محمد بن محمد الغزالي، الوجيز في فقه اإلمام الشافعي( 1)
      384ص، 2ج، م1083، د.ط، بيروت، عالم الكتب، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع( 8)
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 .تدفع ادعاء المدعي ألنها اليمين الدافعة؛

 .وتسقط الدعوى، ترفع النزاع والرافعة؛ ألنها

 (1)لوجوبها على المدعى عليه إذا طلبها المدعي. الواجبة؛و

 يمين المدعي الثاني:الفرع 

 :عرف الفقهاء المدعي بعدة تعريفات

"من عريت دعواه عن مرجح غير  كما عرفه المالكية بأنه:، (2)"من إذا ترك الخصومة ال يجبر عليها" :بأنه الحنفيةفعرفه 

يطالب غيره بحق يذكر "من  وعرفه الحنابلة بأنه:، (4)". "من يتمسك بخالف الظاهر وعرفه الشافعية بأنه:، (3)". شهادة

 (5)". وإذا سكت عن الطلب ترك، استحقاقه عليه

 واالستظهار(، كذلك أيمان القسامة، واليمين المردودة، )اليمين المكملة درج تحت يمن المدعينوي

 :اليمين المكملة -1

وطلب هذه اليمين من المدعي ال يكون إال من ، وتكون في المال ونحوه، وهي اليمين التي يؤديها المدعي مع الشاهد الواحد

 (6)القاضي. 

 :اليمين المردودة -2

 (7)ليحلف. المدعي  إلىفيردها القاضي ، األصليةوهي اليمين التي تكون بسبب نكول المدعى عليه عن اليمين 

 :أيمان القسامة -3

وفي الخطأ يستحقون بها ، خالف في ذلكويستحقون بها في العمد القود أو الدية على ، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم

 8))الدية. 

 .وقال بها أصحاب المذاهب األخرى في الجملة، خالف فيها الحنفية، من أنواع يمين المدعيالسابقة "الثالثة " األنواعوهذه 

، )اليمين المكملة( حيث منعوا القضاء بالشاهد واليمين، تتوجه على المدعي ال أن اليمينكونهم يرون لوخالف الحنفية هنا 

 عى عليهم.القسامة على المد أيمانكذلك أوجبوا و، واليمين المردودة

                                                           
 84ص، م2999، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الشنقيطي عبد هللامحمد ، اليمين القضائية دراسة فقهية مقارنة (1)

 224ص، 2ج، سابق، مسعود بن أحمد الكاساني، ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع2)

 398ص، 8ج، سابق، محمد بن أحمد عليش، ( منح الجليل شرح مختصر خليل3)

 251ص، 2ج، سابق، محمد بن محمد الغزالي، ( الوجيز في فقه اإلمام الشافعي4)

 384ص، 2ج، سابق، منصور بن يونس البهوتي، ( كشاف القناع عن متن اإلقناع5)

 84ص سابق،، الشنقيطي عبد هللامحمد ، اليمين القضائية دراسة فقهية مقارنة( 2)

 نفس المرجع السابق (1)

 21ص، 2ج، سابق، منصور بن يونس البهوتي، ( كشاف القناع عن متن اإلقناع8)
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، )البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( -عليه الصالة والسالم  -وهو قوله ، على ذلك بالحديث المشهور واستدلوا

ن نص فإا يض  أو، ال يكون شيء من األيمان على المدعيفينبغي أن ، على المدعى عليه جنس اليمين النص جعل كل بانوعللوا 

 (1ودور المدعى عليه نفي الدعوى المتوجهة عليه باليمين.)، بينته إثباتالحديث يؤكد أن دور المدعي 

 أقوىن اليمين تشرع في جانب أل المدعى عليه؛ أحوالفي جميع  اأن الحديث ليس عام   : باستداللهم بالحديث نع ويجاب

 اشاهد   أقام إذا ؛وكذلك المدعي، جعلت اليمين في جانبه(قرينة تثير الظنجانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث)و، المتداعيين

ليس بعام في جميع األحوال؛ ألن المراد على  فحقيقة األمر نص "البينة على المدعي"، فحلف معه وقضي له، فإنه قوي جانبه

، الدعى رجال دماء قوم وأموالهم(، حجة له سوى الدعوى كما في قوله: )لو يعطى الناس بدعواهموهو من ال ، المدعي المعهود

 (2) في هذا الحديث.فليس داخال  ، فأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه

ليست خاصة و، المتداعيين أقوىن اليمين تشرع في جانب أل ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة؛ :الراجح أنرى أو    

 .ابجانب المدعى عليه دائم  

 :يمين االستظهار -4

، ونحوهما، والغائب، كالميت ؛يمكنه الدفع عن نفسه لحفظ مال من ال اوهي اليمين التي يحلفها المدعي مع بينته التامة احتياط  

ويمين ، االستبراء عند بعض الفقهاءويمين ، وتسمى يمين القضاء، بعد ثبوته يستظهر بها الحق التامة سالمة البينةلتأكد من لو

 (3)بها. هو في بعض الجزئيات المتصلة فوإن وجد بينهم خالف ، وقال بها أصحاب المذاهب األربعة في الجملة، االستيثاق

 منهم:وذلك دون طلب ، بأن للقاضي توجيهها ألحد المتداعيين ؛افهذه اليمين نص عليها النظام تحديد       

 (4ولو لم يطلب الخصم ذلك(.)، أن توجه يمين االستظهار وما في حكمها ألحد الخصمين عند االقتضاء )للدائرة

 المطلب الثاني: أقسام اليمين القضائية عند القانونيين

 اليمين الحاسمة الفرع األول:

 وسميت بذلك؛ ألنها تحسم النزاع وتنهيه.  (5)النزاع. ضميره لحسم  إلىيحتكم بها ، خصمه إلىيمين يوجهها الخصم هي     

 ممن توجه اليمين الحاسمة وإلى من توجه:

أو إذا ، المدعى عليه متى ما وجد لديهم دليل آخر ليس هو المقصود في إثبات الحق أوتوجه اليمين الحاسمة من المدعي     

 .أو وجد دليل غير كافٍ ، انعدم الدليل

                                                           
   281ص، 1ج، سابق، مسعود بن أحمد الكاساني، ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع1)

 235ص، 2ج، م 2991، السابعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي، والحكم( جامع العلوم 2)

 85ص سابق،، الشنقيطي عبد هللامحمد ، ( اليمين القضائية دراسة فقهية مقارنة3)

 بعد المائةللمادة الحادية عشرة  5الالئحة التنفيذية فقرة هـ،91/1435/ 22، (1رقم)م|، نظام المرافعات الشرعية (4)

 515ص، 2ج، م1028، د.ط، القاهرة، دار النهضة العربية، أحمد السنهوري قعبد الرزا، ( الوسيط في شرح القانون المدني5)

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 

 

      
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        94 

 ISSN: 2706-6495 

 
رفع الشخص  : إذافمثال  . خصمهفي أمر معين فانه يملك فيه توجيه اليمين إلى اإلثبات ه عبء يقع علي نكل م :وبعبارة أدق    

 ، على آخر دعوى بدين ولم يكن لديه بينه على ذلك

وفي حالة قدم بينه على دعواه وادعى ، كان له أن يوجه للمدعى عليه اليمين الحاسمة على أن ذمته ليست مشغولة بهذا الدين

 (1نه لم يتخالص بدينه.)أله أن يوجه اليمين الحاسمة للمدعي ف = ولم يكن لديه بينة على هذا التخالص، بالتخالصالمدعى عليه 

 يكون ذلك عن طريق المحكمة. أنولكن البد ، وليس للقاضي توجيهها، فاليمين الحاسمة هي ملك للخصم

مهما كانت عالقته بأحد الخصمين ولو كان أباه ، خرفال يصح توجيهها إلى شخص آ ؛وتوجه اليمين إلى خصم ماثل في الدعوى

 (2)بذمة الحالف. متعلقةو، اليمين شخصية حقوق؛ ألنوال يترتب عليها أي ، و ال تعتبر في هذه الحالة حجة، شريكه أو

ن تكون هذه الواقعة أو، تكون مخالفة للنظام الأ :والمراد، إثباتهاتكون اليمين الحاسمة على واقعة قانونية جائز  أنيجب و    

تكون  أنوليس المراد منها ، ن تكون منتجة في الدعوىأو، حد الخصمينأمن  إال تصح الف، إليهمتعلقة بشخص من وجهت 

 (3)تعسفية. كيدية أو

 عليه نظام المرافعات الشرعية ما نصوهذا    

ا ، منتجة فيها، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى -  4))قبولها. جائز 

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان ، كون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعةيال يقبل أي طلب أو دفع ال  -

 أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.، ققالغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر مح

 )5 )بتعزير. ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك ، كيدية وجب عليها رفضهاإن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو  -

 :شروط توجيه اليمين الحاسمة

 .ا حق المدعييكون المدعى عليه منكر   أن -1

 .دعواه بالبينة إثباتعجز المدعي عن  -2

 .الحالف إلىن يوجهها أ يطلب الخصم من القاضي أن -3

 .به كالمال اإلقرارتكون اليمين على حق يحتمل  أن -4

 .للنظام ايكون موضوع الدعوى موافق   أن -5

ذمة  إلىن الحلف احتكام أل فال عبرة بيمين غيره؛ ؛اليمين إليهبشخص من وجهت  ايكون موضوع الدعوى متعلق   أن -2

 .الشخص

 تكون اليمين والنكول عنها في مجلس القضاء. أن -1

                                                           
 13ص، م2911،  2ط، القاهرة محمود، دار، محمد عزمي البكري، ( اإلثبات باليمين الحاسمة والمتممة في المواد المدنية التجارية1)

 السابقنفس المرجع  (2)

 132ص، سابق، جميل فخري ناجم، ( اليمين القضائية3)

 المائة األولى بعدالمادة  هـ، 1435/91/22، (1رقم)م|، ( نظام المرافعات الشرعية4)

 الثالثة المادة، السابقنفس النظام  (5)
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 :الرجوع في اليمين الحاسمةحكم 

ا، اليمين بنفسه ولم ينازع ال في جوازها وال في تعلقها بالدعوىإذا حضر من وجهت إليه  أو يردها ، وجب عليه أن يؤديها فور 

 ُعدَّ ناكال  كذلك.، أو تخلف عن الحضور بغير عذر، وإن امتنع دون أن ينازع، وإال ُعدَّ ناكال  ، على خصمه

فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب ، لزمه بيان ذلك =عوىإذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالد-

. وإال ُعدَّ ، عليه أداء اليمين  (1)ناكال 

 اليمين المتممة الفرع الثاني:

 (2)الخصم. التي قدمها هذا  األدلةليستكمل بها  ؛من الخصمين أي   إلىهي يمين يوجهها القاضي و

ه  :إليه توجهالذي اليمين المتممة و الذي يوجِّ

حد الخصوم أ أدلة تأكيد أو، الدعوى أدلة الستكمال-توجيههاللخصوم  وليس-لهفهي ملك  ؛اليمين المتممة من القاضي توجه

ن أل توجيهها للمدعى عليه؛ األولىن إف =الخصوم متساوية في نظر المحكمة أدلةوفي حالة كانت ، والتأكدبقصد االستيضاح 

ا. وليس للقاضي توجيهها للخصمين ، براءة ذمته األصل  (3)مع 

وينتج عنها ، ادفع   أو، ايكون موضوعها طلب   أنويصح ، اتكون اليمين المتممة في الدعوى التي يكون فيها الدليل ناقص  و     

 (4)الدعوى. القرينة في  أواستكمال البينة 

 :شروط توجيه اليمين المتممة

 :أساسيانلها شرطان 

 .يكون في الدعوى دليل كامل أال-1

، فيكون هناك شهادة، يحسم النزاع بين الخصوم فليس فيها ما، إلثبات الحق أو نفيه ويحتاج الستكمال ايكون الدليل ناقص   أنأي 

 يستكملها القاضي باليمين المتممة. ؛قرينة ناقصة أو

 .دليل أيا من تكون الدعوى خالية تمام   الأ-2

                                                           
 الثالثة عشرة بعد المائة المادة، الشرعيةنظام المرافعات  (1)

 515ص، 2ج سابق،، أحمد السنهوري قعبد الرزا، المدني( الوسيط في شرح القانون 2)

، 1ط، القاهرة، العربي المركز، محمد مصطفى رسول، ( مدى أهمية اليمين الحاسمة في إحقاق الحق دراسة مقارنة في اإلثبات المدني3)

 05ص، م2911

 مhttps://www.mohamah.net ،2912موقع محاماة نت، أمل المرشدي، راسة عن اليمين الحاسمة والمتممةد (4)
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يصح توجيه اليمين  فال، ا من الدليلكانت خالية تمام   فإذا، األدلة أو اتوسيلة الستكمال ما نقص من البينفاليمين المتممة 

 (1)عليه. بل يكون للمدعي الحق في توجيه اليمين الحاسمة للمدعى ، المتممة

 :الرجوع في اليمين المتممة حكم

ذا إ هبمعنى أن، ليست ملزمة للقاضيف، قوة محدودة اذ اتكميلي   باعتبارها دليال   ؛في اليمين المتممة يجوز للقاضي الرجوع   

يجوز للخصم أن  وفي المقابل ال، له أن يرجع عنهابل ، وجهها ثم تبين له أدلة أخرى يترجح له أنها هي الصحيحة في الدعوى

 (2)عنها. أو ينكل ، فليس له إال أن يحلفها، يردها على الخصم اآلخر

 الجوهرية بين اليمين الحاسمة واليمين المتممةالفروق  الفرع الثالث:

، اإلثباتمن حيث قوتها في ، الفروق بينهما أهم إلىنخلص ، من اليمين الحاسمة واليمين المتممة تعرفنا على كلٍّ  أنبعد 

 .اآلخرردها على الخصم  وإمكانية، ونتائجها، وتوجيهها

 اليمين المتممة اليمين الحاسمة

 بل هي طريق تكميلي، اإلثباتعفي من تُ  ال الدليل أوالبينة إثبات عفي من تُ 

 يوجهها القاضي وحده يوجهها الخصم تحت رقابة القاضي

 أنيجوز للخصم الرجوع في اليمين الحاسمة بعد  ال

 اآلخريقبلها الخصم 

يرجع في توجيه اليمين المتممة في  أنللقاضي يجوز 

 أي وقت وحسبما يرجحه

ويخسر من ينكل ، يكسب من يحلفها، نتائجها محتمة

 عنها

 ؛بموجبها القاضي وال يتقيد، ليس لها نتائج محتمة

 نكل وأحلفها الخصم 

 اآلخريجوز ردها على الخصم  ال اآلخريجوز ردها على الخصم 

(3) 

 

 والحاالت التي يقضى فيها بالنكول عند الفقهاء، النكول  أنواع، بالنكول المراد المطلب األول:

 :تعريف النكول

 :النكول في اللغة

 (4)والتأخر. الجبن و، بمعنى القعوديأتي 

                                                           
 00-02ص، سابق، رسولمحمد مصطفى ، ( مدى أهمية اليمين الحاسمة في إحقاق الحق دراسة مقارنة في اإلثبات المدني1)

   454-455ص، م2914، 1ط، الرياض، مكتبة القانون واالقتصاد، خالد السيد موسى، دراسة مقارنة شرح قواعد اإلثبات الموضوعية: (2)

 581-582ص سابق،، أحمد السنهوري قعبد الرزا، ( الوسيط في شرح القانون المدني3)

  225ص،  2جزء، سابق، أحمد بن محمد الفيومي، ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير4)
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 :االصطالحالنكول في 

 (1)". يمين منها أوله"امتناع من وجبت عليه 

 .اضمن  أوصراحة  إما، المدعي عن الحلف في مجلس القضاء أووأرى أنه امتناع المدعى عليه     

 أنواع النكول:

 النكول عن اليمين نوعان:

ني إ فينذره القاضي بقوله:. ناكلاا نأ أو، حلفأال  أن يقول من عرضت عليه اليمين ووجهت له:؛ النكول الحقيق النوع األول:

 .النكولب اففي هذا النوع يكون تصريح  ، وحكمت عليك، جعلتك ناكال   وإالعرضت عليك اليمين فان حلفت 

 ؛اليمين أداءويتحقق ذلك بقيد عدم وجود عذر يمنعه من ، اليمين إليه ويتحقق بسكوت من وجهت؛ النكول الحكمي النوع الثاني:

صمت من وجهت  وإنما، اليمين أداءيكون فيه تصريح بعدم  هذا النوع الو، األداءسمعه آفة تمنعه من  أوكأن يكون في لسانه 

 (2)إليه. 

 الحاالت التي يجوز فيها القضاء بالنكول:

 أقوال:اختلف فيها الفقهاء على ثالثة 

، (3)حنيفة أبي  يوهذا قول صاحب .أم غيره سواء كان ماال  ، بالنكول في كل ما تصح فيه اليمين األول: يقضىالقول  -

 (4)أحمد. عن  وهو رواية

، األطرافوقصاص ، كالمال ؛امع   واإلباحة والبذل، اإلقراريقضى بالنكول في الحاالت التي يصح فيها  القول الثاني: -

    (5)حنيفة.  أبيوهذا قول  اإليالء.والفيء في ، والرجعة، والنسب، به في النكاح ال يقضىو

 .6مذهب الحنابلةوهذا ، القول الثالث: يقضى بالنكول في المال وما يقصد منه المال -

 فماذا يصنع بالجاني؟ ، سواء كان في النفس أم في الطرفف، وإذا كان ال يقضى بالنكول في القصاص عند الحنابلة

 ة.يوجد عليه بين ال هيخلى سبيله؛ ألن -1

 (7).أو يحلف يحبس حتى يقر   -2

                                                           
 211ص، م1003،  1ط، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، األنصاري محمد، ( شرح حدود ابن عرفة1)

 01ص، د.ت، د.ط، د.م، الفكر دار، بن خليل الطرابلسي علي، األحكام( معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من 2)

 239ص، 2ج، سابق، الكاساني مسعود، ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع3)

 112ص، 12ج، د.ت، 2ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، عالء الدين علي المرداوي، ( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف4)

 239ص، 2ج سابق،، الكاساني مسعود، ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع5)

 211ص، 19ج سابق،، عبد هللا بن قدامة، ( المغني2)

 ٠٩٩٥ص، 8ج، سابق، الزحيلي وهبة، وادلتهالفقه اإلسالمي  (1)
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 :متى يحكم القاضي بالنكول

يحكم على  وال، فإذا امتنع المدعى عليه من اليمين رد القاضي اليمين على المدعي، المتداعيين أقوى جانب اليمين تشرع في

باستثناء ، وهذا في جميع الحقوق، يلزم في القضية جرى ماأو، فإن حلف اآلخر قضى له القاضي، المدعى عليه بالنكول

 (1)حق خالص هلل تعالى. ألنها ؛الجنايات والحدود

 حاالت نص النظام على القضاء فيها بالنكول:

 على اآلتي: الستون من نظام المرافعات الشرعية السابعة و نصت المادة

كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثالث ا  =بجواب غير مالق للدعوىأو أجاب ، إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلي  ا-

ه ناكال  بعد إنذاره، في الجلسة نفسها  وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.، فإذا أصر على ذلك عد 

هناك نص ما لم يكن ، وال اعتبار لهما خارجه، ال تكون اليمين وال النكول عنها إال أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء-

 يخالف ذلك.

 على اآلتي: من نفس النظام المادة الثالثة عشرة بعد المائةونصت 

 من دعي للحضور إلى المحكمة ألداء اليمين وجب عليه الحضور. -

ا، إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع ال في جوازها وال في تعلقها بالدعوى- أو يردها ، وجب عليه أن يؤديها فور 

 ُعدَّ ناكال  كذلك.، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، وإال ُعدَّ ناكال  ، على خصمه

فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب ، لزمه بيان ذلك =إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى-

.، عليه أداء اليمين  وإال ُعدَّ ناكال 

 نذكر الالئحة التنفيذية للمادة نفسها: ولإلحاطة

 =أو نازع في تعلقها بالدعوى، كأن يكون الدين إلثبات ربا أو قمار ؛إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين 113/1 

.، لزمه بيان ذلك  فإن لم تقتنع الدائرة بذلك أنذرته ثالث ا فإن حلف وإال عد ناكال 

 ويدون ذلك في الضبط.، داء اليمين ناكال  حتى ينذر ثالث مراتالممتنع الحاضر عن أ ال يعد   113/2 

 للدائرة إمهال من توجهت عليه اليمين عند االقتضاء. 113/3 

 لنكول عن اليمينلالتطبيقات القضائية  المطلب الثاني:

كم فيها قضايا حُ  فأوردت، هضح المطلب الذي سبقويالتطبيق الواقعي  أن رأيت ألنني ؛اقضائي  ا تطبيق   هذا المطلبجعلت 

 .بالنكول

                                                           
 255ص، 5ج، سابق، محد ابراهيم التويجري، ( موسوعة الفقه اإلسالمي1)
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 األولىالقضية 

 ملخص الواقعة:

وتقديم ، صدر حكم غيابي للمدعية بناء على تخلف المدعى عليها عن الحضور ؛مطالبة المدعية المدعى عليها بثمن البضاعة

المدعى عليها أنها سددت الجزء وبعد االعتراض على الحكم وإعادة المرافعة ذكرت ، المدعية كشف الحساب واتفاقيتي السداد

الحكم بإلزام  ذلك:فنكلت. مؤدى ، فطلب ردها على المدعى عليها، فتوجهت اليمين على المدعية إلنكار السداد، األكبر من الدين

 البضاعة.المدعى عليها بثمن 

 ومما ذكرته الدائرة في تسبيبها للحكم:

( مائة وثالث 193.285.14ليها بسداد ما تبقى في ذمتها من مبلغ قدره )لزام المدعى عإللما كانت المدعية تهدف من دعواها 

 غذائية.مقابل ما باعته للمدعى عليه من بضاعة عبارة عن مواد ، ةوأربع عشرة هلل آالف وستمائة وخمسة وثمانون رياال  

م مع المدعى 22/0/2992ختين في ولما كانت المدعية قد قدمت ما يسند دعواها من خالل كشف الحساب واتفاقيتي السداد المؤر

ولم  المديونية،ولم تعترض على ذلك إال بأنها قد قامت بتسديد الجزء األكبر من هذه ، وإقرار المدعى عليها بالمديونية، عليها

 ذلك.على  تقدم للدائرة دليال  

اليمين للمدعى عليها على صحة ما تدعيه من سداد الجزء األكبر من المديونية بعد  أداءولما كان وكيل المدعية قد رد طلب 

مما تنتهي معه الدائرة إلى أن ادعاء المدعى عليها بالسداد لم يقم على ، هذه اليمين أداءفامتنعت المدعى عليها من ، االتفاقية

المديونية التي تطالب بها المدعية. ولما كانت الدائرة قد ويتعين معه إلزامها بسداد ما تبقى في ذمتها من مبلغ ، أساس سليم

( 193.285.14مبلغ وقدره ) بدفعوالقاضي بإلزام المدعى عليها ، ه1421لعام  21 /د/تج/113أصدرت حكمها الغيابي رقم 

 عليه.ادقة إلى المص تنتهيفإنه في ظل ما سبق  هللة، ة وأربع عشرمائة وثالثة آالف وستمائة وخمسة وثمانون رياال  

 الدائرة:لذلك كله حكمت 

القاضي بإلزام شركة.......و........بأن تدفع لشركة..........مبلغا  ـه1421لعام  21/د/تج/113بالمصادقة على الحكم الغيابي رقم 

 اب.لما هو موضح في األسب ؛هللة ة وأربع عشر( مائة وثالثة آالف وستمائة وخمسة وثمانون رياال  193.285.14وقدره )

 له وصحبه أجمعين.آوصلى هللا على نبينا محمد وعلى ، وهللا الموفق

 رأي هيئة التدقيق:

 إليهفيما انتهى  ـه1424/ق لعام 1151/2الصادر في القضية رقم  ـه1428لعام  21/د/تج/49 الحكم رقمحكمت الهيئة: بتأييد 

 (1) من قضاء وهللا الموفق.

 

                                                           
 هـ1424لعام، ق\2\1151رقم القضية، السعودية، ديوان المظالم، والمبادئ التجارية ماألحكا ( مجموعة1)
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 التعليق على الحكم:

في ، بينهما على سداد المبلغ مبرمتانال تانوهي كشف الحساب واالتفاقي، للمدعية إثر البينة التي قدمتها للقاضيثبت الحق 

شابه  أو ما، سداد به بإيصاالتفلم تؤكد صحة ما دفعت ، من سداد الجزء األكبر المقابل المدعى عليها لم تثبت صحة ما قالته

ن المديونية ثابته في ذمتها ولم تنكرها أمام أل إال أن المدعية ردت اليمين عليها؛، ولكنها وجهت اليمين على المدعية، ذلك

وبناء على قوله صلى هللا عليه وسلم: )البينة على المدعي واليمين على من . فنكلت المدعى عليها عن أداء اليمين، القاضي

 ة سندت دعواها.أن جانب المدعية أقوى من جانب المدعى عليها لما قدمته من أدلو، أنكر(

 القضية الثانية

 :ملخص الواقعة

دفع المدعى عليه بأن هناك . وذلك إلخالله بعقد التوريد، باسترداد قيمة العربون المدفوع له اإلزام المدعى عليهبمطالبة المدعية 

تسليم وكيل الُمدِعية ماكينة  وأنَّه تم  ، حالت دون وصولها في الموعد-لماكينة محل الدعوىا-عوائق نظامية خاصة بالشركة الناقلة

، وشهادة مدير المشروع، ةاستناد المدعى عليه على صحة ما دفع به بشهادة عامل. مؤقتة بنفس المواصفات ريثما تصل الماكينة

توجيه اليمين لوكيل المدعية بمطالبة ، والثاني خصم، الكون األول على كفالة المدعى عليه ؛المدعية شهادة الشاهدين ترفض

 أثر ذلك: رفض دعوى المدعية.، نكل وكيل المدعية عن أداء اليمين به. تى نفي ما دفععل

 ومما ذكرته الدائرة في تسبيبها للحكم:

وحيث حصرت المدعية دعواها في طلب إلزام المدعى ، بعد سماع الدعوى واإلجابة واالطالع على أوراق القضية ومستنداتها

(لاير قيمة العربون الذي دفعته المدعية للمدعى عليه لتوريد )ماكينة لياسة( إلخالل 190999عليه سداد مبلغ قدره عشرة آالف  )

وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين وفي ، على التفصيل المرصود في وقائع الدعوى ، المدعى عليه بهذا التوريد

( 443و2بهيئة قضاء تجاري بالفصل فيها بناء  على المادتين ) اعمل ذي طبيعة تجارية ؛ فإن محاكم ديوان المظالم تختص والئي  

 اكما أن هذه الدائرة تختص مكاني   ـه1435محرم 15وتاريخ ، (32من نظام المحكمة التجارية الصادر باألمر السامي رقم )

ولما كانت هذه  اصاتها.بنظرها بناء  على قرارات وتعليمات معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر القضائية واختص اونوعي  

،فإنها تكون مقبولة ، الدعوى قد استوفت اإلجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها  ؛اوفيما يخص نظر هذه الدعوى موضوع   شكال 

 يلي:بيد أن المدعى عليه دفع هذه الدعوى بما  بينهما،فحيث أقر الطرفان بصحة التعامل 

من دولة قطر حالت دون وصولها في  –للماكينة محل الدعوى  –قلة أن هناك عوائق نظامية خاصة بالشركة النا -1

وما زالت حتى اآلن ، الماكينة المؤقتة بمعرفة وكيل المدعية وطلبه تسليمهعلى  االموعد؛ فتم االتفاق مع وكيل المدعية هاتفي  

 .شركة(للمدعية )مشروع  ابموقع المشروع الذي كان تابع  

فكان يسوف ، وإكمال المبلغ المتبقي، بوكيل المدعية الستالمها اتصال هاتفي  تم اال –عوى الد محل-الماكينةلما وصلت  -2

 في المواعيد.

 بعد المشادة الكالمية بين الطرفين طلب وكيل المدعية من المدعى عليه استرجاع الماكينة المؤقتة من موقع المشروع.  -3
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 الف  أالمدعى عليه سحب الماكينة من المشروع ذكروا له هناك أنه تم دفع مبلغ وقدره ستة وثمانون  أرادعندما  -4

لاير لوكيل المدعية ألجل إحضار ماكينة أخرى مع المكينة المؤقتة الخاصة به. واحتج المدعى عليه على صحة ما  (820999)

.(" .والشاهد اآلخر هو).، كفالته على وظيفة مشرف عمال على وهو يعملدفع به بشهادة عامله )...( " مصري الجنسية " 

لكون  ؛وبعرض الشاهدين على وكيل المدعية رفض شهادتهما، والذي يعمل مدير المشروع في شركة )...( لبناني الجنسية"

، ية في مواجهتهاله يعمل في شركة )...( التي رفع وكيل المدعية دعوى قضائ او الثاني خصم  ، األول على كفالة المدعى عليه 

 ؛وطلب يمين وكيل المدعية على نفي ما دفع به، وقرر المدعى عليه أنه ال توجد له بينه على صحة ما دفع به سوى ما قدمه

ولكن وكيل المدعية نكل عن أداء اليمين النافية لصحة دفع المدعى عليه ألسباب ، المشرف والمباشر ألعمال موكلته هباعتبار

؛ أو تتوجه اليمين على من أنكر صحتها، تفتقر إلى إثبات وأدلة ةدعوى جديد، حقيقة دفع المدعى عليه حيث إن، غير وجيهة

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  ما:هللا عنه رضيبقول المصطفى صلى هللا عليه وسلم كما في حديث ابن عباس  عمال  

لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر". ) حيث حسن ، ءهم الدعى رجال أموال قوم ودما، يعطى الناس بدعواهم " لو

وحيث إن ، في الصحيحين( وحيث قرر المدعى عليه أن ال بينه له على صحة دفعه سوى ما قدمأصله رواه البيهقي وغيره و 

ن الدائرة تنتهي إلى رفض فإ، ونكل األخير عن أدائها، وطلب اليمين النافية من وكيل المدعية، بيناته غير موصلة لمطلوبة 

 دعوى المدعية لما تقدم.

برفض الدعوى المقدمة من المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب البطاقة رقم )...( صاحبة )...(  الدائرة:لذلك حكمت 

..( صاحب ..( سعودي الجنسية بموجب البطاقة رقم ).للمقاوالت العامة ذات السجل التجاري رقم )...( ضد المدعى عليه ).

 ..( وذلك لما هو موضح في األسباب.مؤسسة )...( ذات السجل التجاري رقم ).

 االستئناف:رأي محكمة 

 (1) .حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء

 :على الحكم التعليق

 أسبابعنها دون  هلونك دفع به( أي التي تنفي صحة ما)النافية اليمين  أداءالثابت عند طلب المدعى عليه من وكيل المدعية 

على  األول)كون الشاهد  هكما أن الثابت من خالل أسباب القضية أن بينة المدعى عليه ضعيفة وغير موصلة لطلب، وجيهة

ولدي دعوى قضائية منظورة ضد الشركة التي يعمل ، اخصم لي شخصي   بأنهكما قال: ، للمدعي اوالشاهد الثاني خصم  ، كفالته

 بينة. إلىدفع به المدعى عليه بمثابة دعوى جديدة تفتقر  وحقيقة ما، بها(

 

 

 التطبيق الثالث:

                                                           
 هـ1435لعام، ق\3\5512رقم القضية، السعودية، المظالم ديوان، ( مجموعة األحكام والمبادئ التجارية1)
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 ملخص الواقعة

وخمسمائة وسبعة وخمسون  ا( مائة وستة وثالثون ألف  رياال  ٤٥٦،٠٠١مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره )

(أربعون ألف لاير أتعاب ١٥،٥٥٥باإلضافة إلى إلزامها بأن تدفع مبلغ وقدره)الناتجة عن قيمة الحديد المورد لها ،  رياال  

وانتهى بطلب ، إن المدعي قد عجز عن إيداع المستندات التي تثبت صحة دعواه مفاده: ادفع وكيل المدعى عليها جواب  ، محاماة

صور ، شيك مسحوب، ندات قبضثم قدم وكيل المدعية مجموعة أسانيد عبارة عن: س، شطب الدعوى وصرف النظر عنها

، ودفع المدعى عليه وكالة أن التوقيع الذي عليها ال يعود له أو ألحد موظفيه، ومجموعة فواتير..، إشعارات شحن البضائع

وبعرض ذلك على ، على نفي المبلغ محل المطالبة فقرر طلبه ليمينها، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة أن له يمين المدعى عليها

وفتحت ، جل أداء اليمينأوبما أن المدعى عليها تبلغت من ، وطلب مهلة إلحضارها، قرر استعداد موكلته ألداء اليمين وكيلها

وتقضي الدائرة به ،  عن اليمينيعد ذلك نكوال  فهذا  ؛وتخلفت عن الجواب، وأفهمت بتقديم صفة من يحلف، المرافعة الكتابية فيها

 . اغيابي  

 :تسبيبها للحكمومما ذكرته الدائرة في 

ولم  تقدم ، إال أنها لم تجب، وتبليغها بالموعد في الجلسة الالحقة االثابت  تبليغ المدعى عليها  بالمرافعة الكتابية سابق   إن حيث

ها: )إذا غاب ، جراء هذا التخلف اعذر   وبناء على الفقرة األولى من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ونص 

المدعى عليه عن الجلسة األولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة الحقة 

فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في ، يبلغ بها المدعى عليه

المدعية تد عي توريد البضاعة محل الدعوى بثمن  أنالثابت  أنكما ، (اه غيابي  ويعد حكمها في حق المدعى علي، الدعوى

والثابت إنكار المدعى ، لم تسدده المدعى عليها، وخمسمائة وسبعة وخمسون رياال   ا(مائة وستة وثالثون ألف  ٤٥٦،٠٠١قدره)

ليست  أنها إال، عدد من المستندات إلى باإلضافةمن المدعى عليها لصالحها  امحرر   امت شيك  كما أن المدعية  قدَّ ، عليها الدعوى

 موصلة لدعواها بشكل كاف.

هت اليمين في الجلسة المؤرخة في ، وطلبت المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى  ثم ، ٤١١٤/  ٥٠/  ٥١حيث وج 

وجهت الدائرة سؤالها للمدعى عليها في المرافعة ، لطلبوقبل ا، وطلب المدعي فتح باب السير في الدعوى، شطبت الدعوى

وبما أن ، عن اليمين ولم تجب رغم تبلغها مما يعد ذلك نكوال  ، عن صفة من سيحلف ٤١١٤/  ٤٥/  ٦٦الكتابية التي بدأت في 

في  الدائرة القضاء به غيابي  ترى ا، وتخلفها عن الجواب نكوٌل عن أدائها، المدعى عليها تبلغت ألداء اليمين في المرافعة الكتابية

عليه وسلم أنه قال: }البينة هللا ولما روي عن النبي صلى ، وبناء على ما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، هذه الحالة

" وفيها قول ٤٥٩ولما جاء في قصة الحضرمي والكندي وأصلها في صحيح مسلم "، على المدعي واليمين على المدعى عليه{

بإلزام المدعى عليها  الذلك حكمت الدائرة غيابي  ، قال: }فلك يمينه{ .عليه وسلم للحضرمي: }ألك بينة{ قال: الهللا صلى  النبي

 ا)...(سجل تجاري رقم: )...( لصاحبته )...(هوية رقم: )...( بأن تدفع للمدعية: )..(سجل تجاري رقم )...( مبلغ  
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وللمدعى عليها حق االعتراض على هذا الحكم مدة ، وخمسمائة وسبعة وخمسون رياال   ا(مائة وستة وثالثون ألف  ٤٥٦،٠٠١قدره)

 (1.)وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينهللا وصلى ، وباهلل التوفيق، تبدأ من تاريخ تبلغها بالحكم اثالثين يوم  

 :على الحكم التعليق

فوجهت ، ما استندت عليهصحة  هكما أن المدعى عليها منكر، الحقن المدعية يوجد لديها دليل غير كاف إلثبات أل انظر      

لم  أنها إال، وكما يظهر أنها تبلغت بالمرافعة الكتابية على موعد حضورها ألدائها اليمين، اليمين النافية االمدعية للمدعى عليه

 بيان. إلىوالسكوت في معرض الحاجة ، تجب ولم تعتذر

وبناء على ما نص عليه ، لصالة والسالم:)البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(وبناء على حديث الرسول عليه ا 

 وفق ما، ضائيةفي التبليغات الق لكترونيةاإلالقاضي بجواز استعمال الوسائل  ـه1430\2\25بتاريخ 14388الملكي رقم:  األمر

 يلي:

 الجهة المختصة.إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى  -1

 اأو كان مدون  ، للمبلَّغ اإذا كان مجال البريد االلكتروني عائد  ، اإلرسال على البريد اإللكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي -2

 لدى جهة حكومية. اأو موثق  ، لكتروني الخاص بهأو في الموقع اإل، في عقد بين طرفي الدعوى

عن  تقدم حكم على المدعى عليها بالنكول ما وعلى الحكم. بأسباب إليهامن نظام المرافعات المشار  51باإلضافة الى المادة 

 .(٤٥٦،٠٠١وكذلك تدفع لها مبلغ قدره)، اليمين

 الخاتمة

 :وهذه النتائج، وطي بساط الكالم، هذا أوان الختام

 النتائج:

ألنهم إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين  ؛اوسمي الحلف يمين  ، الحلف والقسم :معنى اليمين في اللغة -1

 صاحبه.

 مجلس الحكم بعد الطلب. صفاته، فيأو ، باسم من أسماء هللاأو نفيه  اليمين في الشرع توكيد ثبوت الحق -2

 .واإلجماعن والسنة آاليمين مشروعة بالقر -3

 والحكم بالعدل.، اد منها حفظ الحقوقير، يشترط في اليمين في مجلس القضاء عدة شروط -4

 الحق.تقطع الخصومة وال تُسقط  أنهاصفة اليمين القضائية  -5

 .اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين -2

 واليمين المتممة.، قسمين: اليمين الحاسمة إلىتنقسم اليمين القضائية  -1

                                                           
 هـ ٤١٥٩ لعام، ٥٣٤٣رقم  القضية، السعودية، البوابة القضائية العلمية، ( مجموعة األحكام القضائية1)
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يجوز للخصم الرجوع  وال، أن اليمين الحاسمة تعفي من اإلثبات :الفروق الجوهرية بين اليمين الحاسمة والمتممةمن   -8

 واألخرى بعكسها.، ونتائجها محتمة، بعد أن يقبلها الخصم اآلخر، هافي

 .اضمن   أوصراحة ، المدعي عن الحلف في مجلس القضاء أوامتناع المدعى عليه  المراد بالنكول: -0

 ن تكون في جانب أقوى المتداعيين جهة.يالحظت أن اليم قضائية تطبيقاتمن  من خالل ما أوردتهُ  -19

 :التوصيات

 على يترتب لما الفجور وعدم فيها الصدق على الحرص فينبغي عظيم أمرها أن إال اإلثبات وسائل من وسيلة أنها كما اليمين

 األربعة الفقهية المذاهب في القسامة: في محكمة دراسة بصناعة الباحثة توصي كما الدارين، في عظيمة عقوبات من ذلك

 ومن القسامة، القتيل أولياء به يملك الذي السبب في اختالفهم: مثل الفقهاء، بين اختالف بها يوجد مسائل عدة فيها الحظت)

 ..(.اإلثبات عبء عليهم يقع الذين

 سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

 

 قائمة المصادر والمراجع

 القران الكريم. -

 دار محمود. .2ط .اإلثبات باليمين الحاسمة والمتممة في المواد المدنية التجارية(. 1129) محمد بن عزمي.، البكري -

 القاهرة.

 .  دار إحياء التراث العربي.2ط .اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف)د.ت(.  عالء الدين بن علي.، المرداوي -

 بيروت. 

 بيروت. . دار الكتب العلمية.2ط .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(. 1082) مسعود بن أحمد.، الكاساني -

 القاهرة. .  بوالق.1. طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق(. 1805) عثمان بن علي.، الزيلعي -

 الجمعية العلمية القضائية السعودية.. 3ط .تعارض البينات في الفقه اإلسالمي(. 2921) .عبد هللامحمد ، الشنقيطي -

 الرياض.

 القاهرة. النهضة. .  دار1. طالتفسير الوسيط للقرآن الكريم(. 1001) محمد سيد.، طنطاوي -

 بيروت. الرسالة. .  مؤسسة1ط .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان(. 2999) بن ناصر. عبد الرحمن، السعدي -

 القاهرة. . دار هجر.1ط .جامع البيان عن تأويل آي القرآن (.1299) محمد بن جرير.، الطبري -

 يروت.ب مؤسسة الرسالة.. 1ط .جامع العلوم والحكم(.  2991) بن أحمد. عبد الرحمن، الدمشقي -

 https://www.mohamah.net(. "دراسة عن اليمين الحاسمة والمتممة". 2912) أمل.، المرشدي -

، عمان، بيروت المكتب اإلسالمي. .3ط .روضة الطالبين وعمدة المفتين (.1001) محيي الدين يحيى بن شرف.، النووي -

 دمشق.
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 بيروت. .   دار الغرب اإلسالمي.1ط .شرح حدود ابن عرفة (.1003) محمد بن قاسم.، األنصاري -

 دمشق.، عمان، . المكتب اإلسالمي. بيروت2ط .شرح السنة (.1083) الحسين بن مسعود.، البغوي -

 الرياض.  .  مكتبة القانون واالقتصاد.1.طشرح قواعد اإلثبات الموضوعية: دراسة مقارنة  (.2914) السيد.خالد ، موسى -

 القاهرة. التأصيل. دار .1ط .صيح البخاري (.2912) محمد بن إسماعيل.، البخاري -

 الرياض.  طيبة. دار .1ط .صحيح مسلم (.2992) مسلم بن الحجاج.، النيسابوري -

 بيروت. .  دار المعرفة.1ط .فتح الباري في شرح صحيح البخاري (.1310) بن علي بن حجر.أحمد ، العسقالني -

 بيروت. . عالم الكتب.د.ط .كشاف القناع عن متن اإلقناع (.1083) منصور بن يونس.، البهوتي -

 بيروت. دار الكتب العلمية. طبعة جديدة. .لسان العرب (. 2990) جمال الدين ابن منظور.، األنصاري -

 بيروت. .  دار الكتب العلمية.1ط .المبدع في شرح المقنع(. 1001) إبراهيم بن محمد بن عبد هللا.، ابن مفلح -

.  1ط .مدى أهمية اليمين الحاسمة فى إحقاق الحق دراسة مقارنة في اإلثبات المدني(. 2911) محمد بن مصطفى.، رسول -

 القاهرة. المركز العربي.

 بدون مكان نشر. مكتبة لبنان. .د.ط. الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح (. 1081) ي.أحمد بن محمد بن عل، الفيومي -

بدون  الفكر. . دارد.ط .معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام )دون تاريخ نشر(. علي بن خليل.، الطرابلسي -

 مكان النشر.

 بدون مكان نشر.  مكتبة القاهرة. .د.ط بن محمد بن قدامة.. عبد هللا المغني (.1028) بن محمد. عبد هللا، ابن قدامة -

 بدون مكان نشر. . دار الفكر.د.ط مقاييس اللغة. (.1010)  أحمد بن فارس.، الرازي -

 السعودية. البوابة القضائية العلمية. مجموعة األحكام القضائية. -

 السعودية.  ديوان المظالم. مجموعة االحكام والمبادئ التجارية. -

 بيروت. الفكر. دار بدون طبعة. .منح الجليل شرح مختصر خليل (.1080) محمد بن أحمد.، عليش -

 الرياض. بيت األفكار الدولية. .1.طموسوعة الفقه اإلسالمي (.2990) محمد بن إبراهيم.، التويجري -

 هـ.1435/ 22/91، (1رقم)م|، نظام المرافعات الشرعية -

 بيروت. دار االرقم بن أبي االرقم. .1.طفي فقه اإلمام الشافعي الوجيز (.1001) محمد بن محمد.، الغزالي -

 القاهرة. دار النهضة العربية. .د.ط .الوسيط في شرح القانون المدني (.1028) بن أحمد. عبد الرزاق، السنهوري -

 عمان. الحامد. . دار1ط .اليمين القضائية (.2990). فخريجميل بن ، ناجم -
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 لدى الموهوبين  لدراسيا بالتحصيلوعالقته  متدالماليوم امج نبر 

 (السودان -مدارس القبس -الصف الثامن الموهوبين بدراسة ميدانية على )

The extended day programme and its link to eighth grade gifted children's academic progress 

(Field study on talented people in the eighth grade - Al-Qabas Schools - Sudan) 

 

 تهاني حسن عمر سوار الذهب الدكتورة/إعداد 

 السودان جمهورية اإلسالمية، درمان أم جامعة التربية، كلية األطفال، ورياض الخاصة التربية قسم ،التربوي النفس علم أستاذ

Email: tahaneomar@hotmail.com   

 

 ملخص البحث:

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية برنامج اليوم الممتد وعالقته بالتحصيل الدراسي من وجهة نظر التالميذ 

المنهج الوصفي وتكون مجتمعها من جميع التالميذ المصنفين ضمن الموهوبين بالصف  الثامن، استخدمتبالصف الموهوبين 

 تالميذال( من %111( إناث وهم يمثلون )111( ذكور و)111( تلميذاً وتلميذة منهم )232)القبس والبالغ  الثامن بمدارس

 .برنامج اليوم األكاديمي الممتد والمنتظمين فيالمصنفين ضمن الموهوبين 

، المناسبة لطبيعة الدراسة االساليب االحصائية كأداة، استخدمتاستخدمت الدراسة االستبانة التي تم التأكد من صدقها وثباتها  

 أهمها:توصلت إلى عدد من النتائج و

في تحقيق  وأنها تُسهمواحتياجاتهم، قدراتهم لناسب ماليوم الممتد وأنه حول برنامج  عينةال لدى تالميذتوجد اتجاهات ايجابية 

 .اتهمرمناسبة لقدصورة الدروس بتُقدم حيث  جيدة لالستذكار وتعتبر طريقة لتفوق الدراسيا

( منهم أنهم مدفوعون % 22.2) مرهق، وذكرأن اليوم الممتد العينة أشاروا إلى  من %( 22) بالرغم من النتائج االيجابية إال أن

بينت و، ينتلميذ ال يجد الفرصة المناسبة ليناقش مشكالته مع المعلم، وأن التظام في اليوم الممتد دون رغبتهممن والديهم لالن

وأسفرت  ( يلجئون إلى األصدقاء% 31.1) بينماالتالميذ يلجئون إلى والديهم في حل المشكالت من  (%27الدراسة أن نسبة )

 .الباحث االجتماعي بالمدرسة من مساعدةمن أفراد العينة إلى ( % 22.2)عن حاجة 

 الموهوب. ،التحصيل التربوي ،مج اليوم الممتدبرنا :مفتاحيةالكلمات ال
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The extended day programme and its link to eighth grade gifted children's academic 

progress (Field study on talented people in the eighth grade - Al-Qabas Schools - Sudan) 

Prepared by Dr. Tahani Hassan Omar 

Professor of Educational Psychology, Department of Special Education and Kindergarten, College of 

Education, Omdurman Islamic University, Republic of Sudan   

Abstract: 

   The purpose of this research was to determine the effectiveness of the extended day 

programme and its link to eighth grade gifted children's academic progress. Using descriptive 

curriculum, the sample consists of all students identified as gifted in the eighth grade of Al-

Qabas school, 232 students, consisting of (114) males and (118) females, representing (100%) of 

the talented and regular students in the extended academic day programme. The study used a 

questionnaire that was proved to be true and valid as a research instrument, it also used statistical 

methods relevant to the nature of the study, and produced a number of conclusions, the most 

significant of which are as follows: 

There are positive trends among the sample students regarding the extended day program: it is 

suited to their abilities and needs; they contribute to academic excellence; and it has a very 

effective method for memorization of the lessons because it presents the lesson in an appropriate 

format that meets their needs. Despite the positive results, (62 %) indicated that the extended day 

is exhausting, (52.2%) of them stated that they were forced by their parents to attend the 

extended day against their wishes, and that they do not have the right opportunity to discuss their 

problems with teachers. Furthermore, the study revealed that (57 %) turn to their parents to solve 

problems, while (34.1%) turn to friends, and this resulted in a need for (55.6%) to seek 

professional help. In light of these findings, many suggestions have been made. 

Keywords: Extended Day Program, Educational Achievement, Talented. 
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  :المقدمة. 1

ريادة صفة التميز وال كسبهاتوأساليب متنوعة نوعية ببرامج رفع معدالت التحصيل الدراسي  إلى عليميةتسعى المؤسسات الت     

 ألهدافهابرامج حقيق هذه الوحتى يتم ت ،ثرائيةاإلالممتدة وغيرها من البرامج  واأليامومن هذه البرامج المعسكرات والمخيمات 

تقصي طبيعة العالقة بين على ذلك تأتى هذه الدراسة ل وعطفاً  ،ايجابية نحوهإ تاتجاهايشكلوا والتالميذ معها عل تفاأن يال بد 

وتخفيف التربوية نتائج تفيد في توجيه الجهود  إلىالتوصل ثم  واتجاهات التالميذ نحوها افاعليتهمدى اليوم الممتد وبرامج 

وتساعدهم على تحقيق لتطوير برامج علمية تضمن للتالميذ التفوق رح توصيات طعلى التالميذ الممتحنين ومن ثم  الضغوط

 الحياة.المشاركة الفاعلة في من أجل النجاح 

 البحث:مشكلة . 1.1

خيرة والمنتقلة من مرحلة إلى للصفوف األخاصة الدراسي  حصيلزيادة نسبة التلمتنوعة مدارس برامج ن المالعديد تنظم 

 عليه، وهذايؤدى إلى زيادة الضغوط قد مما ة التلميذ على حساب راح هاعددتو هذه البرامجكثرة  الحظت الباحثة أخرى، وقد

تساؤالت الوأسفرت عن اليوم الممتد( )ب ولد التساؤالت لدى البحثة وقادها لبحث موضوع البرامج المعروفة في مدارس القبس 

 :تاليةال

 م الممتد؟ ما مدى تفاعل تالميذ الصف الثامن مع برنامج اليو -

  الدراسي؟هل يؤدى برنامج اليوم الممتد إلى زيادة معدالت التحصيل  -

 هل يختلف تفاعل التالميذ نحو اليوم الممتد تبعاً الختالف النوع والعمر؟ -

ط هل يساهم المجتمع المدرسي في مساعدة التلميذ على التعامل مع الضغوط النفسية وتخطي المشكالت التي تواجهه في محي -

 المدرسة؟

أهمية البحث:. 2.1  

 وهما: بعدين،تتمثل أهمية البحث في 

ومن لديهم، البُعد النظري ويكمن في بحث برامج اليوم الممتد المقدم للموهوبين في مدارس القبس وعالقته بالتفوق الدراسي  .1

برامج اليوم الممتد أو ربما ليس على مراجع أو دراسات سابقة تناولت الباحثة لم تتحصل االسهام في إثراء هذا الجانب  ثم

ذه ه علم الباحثة أن للموهوبين، وبحسبالبرامج المقدمة تقييم  تالمراجع العلمية التي تناول إلى ندرة عام. إضافةمعروفاً شكل 

 .تدائيةبالمدارس االب الدراسة األولى التي تناولت فحص برامج اليوم الممتد وعالقته بمتغيرات البحث في عينة الموهوبين هي

نفذي برامج الموهوبين معلمية تتسم بالصدق والثبات االحصائي بما يفيد الخروج بتوصيات يتجلى البُعد العملي في  .2

 بالمدارس.

 :بحثف الاهدأ. 1.1

 :التاليةتساؤالت العن  اتلتوصل إلى إجاباإلى  بحثال اهدف هذي

 تفاعل تالميذ الصف الثامن مع برنامج اليوم الممتد؟ ما مدى  -

  الدراسي؟ حصيلالتمعدالت إلى زيادة برنامج اليوم الممتد ؤدى هل ي -

 ختالف النوع والعمر؟تفاعل التالميذ نحو اليوم الممتد تبعاً الختلف ي هل -
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في محيط المشكالت التي تواجهه تخطي على التعامل مع الضغوط النفسية و ة التلميذالمدرسي في مساعدالمجتمع  همسايهل  -

 ؟المدرسة

  :البحثفروض . 1.1

 توجد اتجاهات موجبة نحو برنامج اليوم الممتد لدى تالميذ الصف الثامن في عينة الدراسة. .1

 .كاديمينجاز األإلوا حصيلالتيساهم في رفع معدالت . برامج اليوم الممتد 2

 لمتغير التحصيل الدراسي. في استجابة التالميذ تبعاً  توجد فروق ذات داللة. 3

 العمر.ق ذات داللة إحصائية في التفاعل مع اليوم الممتد في العينة تعزي للنوع/ توجد فرو .1

 .(الزمالء، والوالديناالجتماعي،  علم، الباحثالمممثلة في )المدرسي . توجد عالقة إيجابية بين تلميذ الصف الثامن والمجتمع 2

 :البحثحدود . 5.1

 في: البحثتتمثل حدود 

 الثامن.ين جرى تصنيفهم ضمن الموهوبين والمقيدون بالصف التالميذ الذ :البشرية الحدود-

 العربي. القسم-الخاصمؤسسة الخرطوم للتعليم  –مدارس القبس  الحدود المكانية: -

 م( 2111- 2111) الحدود الزمانية: -

 الموهوبين.اليوم الممتد وعالقته بالتحصيل الدراسي من وجهة نظر  :الحدود الموضوعية -

 :البحثمصطلحات . 1.1

   :Extended program. اليوم الممتد 1

غرض تحسين المستويات األكاديمية أو معالجة المشكالت أو تنفيذ يستمر ست ساعات في كل خميس ب أكاديمي-تربويبرنامج 

 .المفتوح المعسكريعرف أيضاً بأنشطة تربوية، 

ئياً بأنه الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في إجابته عن تعرفه الباحثة إجرالقياس فاعلية برنامج اليوم الدراسي الممتد 

 .لهستمارة المعدة الا

 . التحصيل الدراسي:2

 .(121، 2111الرفوع )دراسي. التحصيل الدراسي هو معدل الطالب التراكمي آلخر فصل 

ليها التالميذ في المواد الدراسية أما التعريف اإلجرائي للتحصيل الدراسي في البحث الحالي فهو الدرجة النهائية التي حصل ع

 والثبات.عالية من الصدق  درجةوعلى المقررة في االمتحان التجريبي وتسلم الباحثة بأن االمتحان التجريبي معياري 

 :. مدارس القبس3

ين موقعاً داخل ( بالخرطوم وتتمثل حالياً في أكثر من أربعة وثالث1111هي مؤسسة الخرطوم للتعليم الخاص، أنشئت في العام)

 وتشتمل على جميع المراحل من الحضانة وحتى الثانوي بقسميها العربي واإلنجليزي. الخرطوم،وخارج والية 

 بحسب تعريف مكتب التربية األمريكي أن الموهبة قدرة غير عادية في واحد من المجاالت التالي:  :الموهوبون .1

جاري، )نفسية. وقدرة حركية أو  بصرية،على التفكير االبداعي، قدرة عملية أو قدرة أكاديمية خاصة، قدرة  عامة،قدرة فكرية 

 ( وتعرفهم الباحثة إجرائياً بأنهم التالميذ الين جرى تصنيفهم ضمن الموهوبين بمدارس القبس.2112،21ريم
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 اإلطار النظري:. 2

لنجاح في كثير من يل الدراسي بوابة أساسية لالمهمة لدى معظم المجتمعات فالتحصمن المواضيع الدراسي التحصيل يعتبر     

وما اكتسبه من معرفة ومهارات مناحي الحياة وعلى مستوى الفرد نفسه إذ يعبر عن مستوى المعرفة التراكمية المتوافرة لديه 

ستقبلية كما ويسهم في قدرة أفضل على اختيارات وقرارات حياتية ممما يعزز فرص نجاحه في الحياة العملية واالجتماعية 

 بوعي.ومواجهة كثير من المشكالت وتجاوزها 

من المفاهيم التي رّكز عليها وذلك ألهميته في حياة التالميذ وقيمته يعتبر التحصيل الدراسي في مجال علم النفس التعليمي فإن 

المهتمين بالتربية في وقد وجد التحصيل الدراسي مكانة كبيرة واهتمام واضح عند  .(1، 2111 زينب، ،االجتماعية )القراي

 .(Willard، 317 ويالرد ،اوسالنجميع أنحاء العالم )

ل الدراسي على قدرات الفدر وسماته الشخصية كما وتعتبر األسرة وتعتبر البيئة المدرسية المادية والبشرية صييعتمد التح

 .لميذصقل شخصية ومهارات واتجاهات وميول وقدرات التالعوامل المؤثرة في والنفسية من 

واحد من البرامج التي تنفذها  التسمية(نفس نظام المعسكرات مع اختالف  الباحثة فهو وبحسب علم)اليوم الممتد يعتبر نظام 

ست ساعات يومية للدراسة المكثفة لقبل االختبارات ة محددأيام تجميع التالميذ في المدارس للمنافسة في االختبارات المرحلية ب

 أنشطة متنوعة وفترات راحة.   الرسمي تتخللهالدوام بعد نهاية للمنهج 

 المنهج المستخدم وأدواته: 

لقياس فاعلية اليوم الممتد  بيانوقامت ببناء است ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته للمشكلة التي بصدد دراستها

وعة من مثم عرضته على مج ،ئلة الثالثية لمرحلة األساسسواختارت أن يكون ثالثياً لمناسبة األأ  الدراسة،غطي أهداف بما ي

 التربويين بغرض التعديل واإلضافة حيث أكدوا صالحيتها لقياس ما وضعت له.المشرفين المحكمين و

المنهج الوصفي ال يقف عند حدود وصف الظاهرة وإنما يحللها ويفسرها ويقارن ويقيم للتوصل إلى تعميمات ذات معنى 

 .(112 ،2111حسن،)

استمارات البحث من أكثر أدوات جمع البيانات استخداماً وهي نموذج يضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من أجل  تعتبر

 . (1112،327 محمد،)موقف الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو 

، ، أحياناً االستجابات )دائماً في  ثالثياً  درجاً تعلى أسئلتها رجت خيارات اإلجابة من تسع عشرة عبارة تداستبيان الدراسة  تتكون

 ( في حالة الخيارات الموجبة.1، 2، 3بالدرجات )وتعبر عنها ( أبداً 

 :عينة الدراسة

( من %111( إناث وهم يمثلون )111( ذكور و)111)منهم ثامن ( تلميذاً وتلميذة بالصف ال232تألفت عينة الدراسة من ) 

 الممتد.األكاديمي برنامج اليوم  والمنتظمين فيين ضمن الموهوبين المصنف تالميذ الصف الثامن

(1جدول رقم )  

في الدراسة يوضح متغير النوع  

 11.1 11.1 11.1 111 ذكر 

أنثى   111 21.1 21.1 111.1 

  111.1 111.1 232 المجموع
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  (2جدول رقم )

في الدراسة يوضح متغير العمر  

   النسبة التكرار  العمر

11 2 1.1 1.1 1.1 

12 27 21.1 21.2 31.2 

13 122 22.2 21.1 11.2 

11 32 12.1 12.2 111.1 

  111.1 17.1 222 المجموع

   2.2 2 مفقودة

   111.1 232 المجموع

 

 :اإلحصائية اتالمعالج

 الحسابي، التباينلوسط ااستخدمت ( وSPSSتمت المعالجة لبيانات الدراسة بالحاسب اآللي وباستخدام الحزمة اإلحصائية )

 واحدة.ختبار )ت( لعينة ا ،االنحراف المعياري األحادي،

 :التاليلقياس ثبات االستبانة استخدمت معامالت ألفاكورنباخ للمقياس ككل كما هو موضح في الجدول 

 الثبات عد الفقرات المحور

 1.71 11 المقياس ككل

 

( وهي قيمة تشير إلى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الصدق 1.71ستبانة ككل)من الجدول السابق نجد قيمة ألفاكورنباخ لال

 والثبات وأن عباراتها مناسبة لتطبيقها على المبحوثين.

 بعددهم ثماالستبانة حكيم تودد التالميذ المتواجدين ضمن برنامج اليوم الممتد بجميع إجراءات البحث من حصر عقامت الباحثة 

األساتذة المسئولين في مدرسة البنين والبنات لالستئذان في توزيعها وتفضلوا مشكورين بالمشاركة في التوزيع والجمع اتصلت ب

 كما ناشدت الباحثة التالميذ بتوخي الصدق في اإلجابة عنها ألغراض البحث العلمي.

 :النتائج ومناقشتهاعرض 

 يوم الممتد لدى تالميذ الصف الثامن في عينة الدراسة.توجد اتجاهات موجبة نحو برنامج ال :الفرضية األولى

 كما موضح أدناه:)ت( لعينة واحدة  اختبارالفرض أعاله تم استخدم  الختبار

(1دول )ج  

اتجاهات الطالب نحو اليوم الممتديوضح   

حجممممممممم  المتغير

 العينة

 المتوسممممط

 النظري

الوسمممممممممط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجمممممممممممة 

 الحرية

يممممممممممممممممممممممة الق قيمة )ت(

 االحتمالية

 االستنتاج

دى الممتمد لم فاعلية اليموم 1.111 11.221 231 2.321 12.112 31 232اليممممممممممموم  
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 الطالب الممتد

( بانحراف 12.112) ( بينما بلغ الوسط الحسابي للعينة31المتوسط النظري لليوم الممتد بلغ ) أن السابقيتضح من الجدول 

 (1.11) ،(1.12)المعنوية ( وهي قيمة أقل من 1.111) القيمة االحتمالية لها( و11.27( وكانت قيمة "ت" )2.32) معياري

 .في عينة الدراسة الممتدالدراسي لذلك نقبل الفرض أعاله ونستنتج وجود اتجاهات موجبة نحو اليوم 

فرعية تجابات الباحثة ما توصلت إليه من اسوتورد  ،إضافة لالتجاهات الموجبة ظهرت عدة استجابات تؤكد هذه االتجاهات

 : ما يليكجاءت نحو اليوم الممتد المهمة 

  المتعة.. تحقيق جانب 1

 بالبرنامج.. برنامج اليوم الممتد يناسب الفئة المستهدفة 2

 .للمدرسة. برنامج اليوم الممتد عزز حب التالميذ 3

 . تلبي األنشطة الموجودة في برنامج اليوم الممتد احتياجات التالميذ.1

 :واألشكال التالية باإلحصائياتحة وهي موض

  :. تحقيق جانب المتعة1

  (1جدول )

يوضح مدى استمتاع التالميذ باليوم الممتد   

 النسبة المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار 

 11.3 11.3 11.3 21 ال

 17.1 37.1 37.1 12 أحياناً 

 111.1 22.2 22.2 122 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع

 

  :المستهدفة بالبرنامجئة الف برنامج اليوم الممتد يناسب.2

 (5جدول )

الممتحنين يوضح أن اليوم الممتد يناسب التالميذ  

 النسبة المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار 

 1.1 1.1 1.1 21 ال

 11.1 31.1 31.1 71 أحياناً 

 111.1 211 211 137 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع
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 التالميذ.يتضح أن برنامج اليوم الممتد يناسب معظم  بقالسا من التحليل والشكل

 :لمدرسةل عزز حب التالميذبرنامج اليوم الممتد . 3

(1جدول )  

يحبون المدرسة التالميذ يوضح أن برنامج اليوم الممتد جعل  

 قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 22.1 22.1 23 ال

 31.1 31.1 11 أحياناً 

 12.2 12.2 11 نعم

 111.1 111.1 232 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 :التالميذ احتياجاتتلبي األنشطة الموجودة في برنامج اليوم الممتد  . 1

(7جدول )  

ى تلبية اليوم الممتد الحتياجات التالميذيوضح مد  

تاالستجابا قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات  

 21.1 21.1 21.1 22 ال

 23.1 32.1 32.1 13 أحياناً 

 111.1 32.2 32.2 11 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع
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وبما أن التالميذ يحبون األنشطة اإلضافية داخل المدارس وينخرطون فيها توصي الباحثة بتنظيم البرامج على نحو متنوع 

مي الممتد وهو برنامج مدرسي وشامل ليختار التلميذ ما يتناسب ورغباته وقدراته، وبما أن الدراسة الحالية عن اليوم األكادي

القبس س كما هو معمول به حالياً بمدارس إجباري ترى الباحثة أن ينفذ وفقاً لمستويات التالميذ وحاجتهم التفضيلية في المواد ولي

  الساعات.وهو جمع الجميع في نظام واحد لكل المواد وبنفس 

 ت التحصيل الدراسي.اليوم الممتد يساهم في رفع معدال برامج :الثانيالفرض 

دة استنتاجات تؤكد شعور تلميذ الصف الثامن أن برنامج اليوم الممتد يبرز اهتمام المدرسة عحليل استجابات التالميذ أظهر ت

 ومنها: هتفوقه ونجاحضرورة ب

 األكاديمية.متابعة المدرسة لدرجات التلميذ .1

  .النجاحشعر التلميذ بالتحدي لتحقيق اليوم الممتد يُ .2

 التلميذ. يناسب قدراتوتقويم األداء باستمرار تقدم الدروس في اليوم الممتد 

 توضحها الجداول واألشكال التالية: ةوالنتائج السابق

 تتابع المدرسة درجاتي وتالحظ تفوقي:. 1

(8جدول )  

إدراك التالميذ بأن المدرسة تتابع درجاتهم وتالحظ تفوقهممدى يوضح   

لنسبةا التكرار االستجابات  المتراكمة قيمة النسبة 

 13.1 13.1 13.1 31 ال

 11.1 31.1 31.1 72 أحياناً 

 111.1 22.2 22.2 121 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع
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من خالل برامج  هذامالحظ ويمكن  ،تفوقه ةالحظمدرجاته و لسجلالمدرسة  متابعةبتلميذ الصف الثامن وعي الحظت الباحثة  

 ،فوقين ومعسكرات األوائل فضالً عما تالحظه الباحثة من انخراط المشرفين التربويين في تحليل نتائج التالميذ شهرياً تكريم المت

 الالزمة.ورصد المالحظات وعمل التوجيهات 

 حقيق النجاح:تيشعرني برنامج اليوم الممتد بالتحدي ل. 2

(9جدول )  

 برنامج اليوم الممتد يشعرهم بالتحدي

ةالمتراكم قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات  

 7.3 7.3 7.3 17 ال

 31.2 23.3 23.3 21 أحياناً 

 111.1 21.1 21.1 121 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 :ناسب قدراتيبشكل يتقدم الدروس في اليوم الممتد  . 3

(10جدول )  

 يوضح مدى تقديم الدروس في صورة مناسبة

كرارالت االستجابات  المتراكمة قيمة النسبة النسبة 

 11.3 11.3 11.3 21 ال

 13.2 33.2 33.2 77 أحياناً 

 111.1 22.2 22.2 131 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع
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للقيام يبدو أن طرائق التدريس في برنامج اليوم الممتد فعالة ومتطورة وأن المعلمين الذين يتم اختيارهم الشكل السابق  من قراءة

توصي الباحثة لذا  بمهمة التدريس في اليوم الممتد يتميزون بكفاءة عالية وهذا ما جعل التلميذ يؤكد أن ما يقدم مناسب لقدراته

 .لهذه المهمة عند اختيار المعلمينوضعها في االعتبار التالميذ و بمالحظة سمات

 يتم تقويم أدائي في اليوم الممتد:

  (11جدول )

في اليوم الممتداألداء التالميذ بتقويم  إلماميوضح   

 المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 22.1 22.1 22.1 21 ال

 12.1 21.1 21.1 22 أحياناً 

 111.1 23.1 23.1 122 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع

 

 

 

 

 

 

قواهم ورغبتهم في تحقيق النجاح  وأيقظ بالتحدي أن برنامج اليوم الممتد حرك شعورهم (11من الجدول رقم )خلصت الباحثة 

وهذا يتجلى في متابعة المستويات ورصد لهم وتقربها منهم واهتمامها بهم  ةنتج عن تقدير المدرسة لهم بتوفير الرعاية الالزم

  تلميذ.الدرجات لكل 

 الدراسي. توجد فروق ذات داللة في استجابة التالميذ تبعاً لمتغير التحصيل :الفرض الثالث

 :في الجدول التاليموضح هو م اختبار تحليل التباين األحادي كما االختبار الفرض أعاله تم استخد

(12جدول رقم )  

لقياس فروق االستجابة بناء على التحصيل الدراسي اختبار تحليل التباين األحادي  

االستنتاج عند 

مستوى معنوية 

(0.05) 

 القيمة

 المعنوية

بة قيمة النس

يةالفائ  

 م مجموع

 المربعات

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

 مصدر التباين

 ال توجد فروق في

اليوم الممتد لدي 

ير الطالب تبعا لمتغ

 التحصيل

 1.111  بين المجموعات 27.227 1 11.111 1.312 

 داخل المجموعات 7113.221 111 37.312  

 المجموع 7121.311 212   
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( لذلك 1.12) ( وهي قيمة أكبر من المعنوية1.12( وكانت القيمة االستداللية لها )1.312) يمة فيتضح من الجدول أعاله أن ق

نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لفعالية اليوم الممتد لدي الطالب تعزى لمتغير التحصيل أي ال توجد فروق ذات 

 التحصيل.ر لمتغي دالله إحصائية لفعالية اليوم الممتد لدي الطالب تبعاً 

من خالل تحليل أسئلة يجابياً مع اليوم الممتد وهم ومستوياتهم الدراسية تفاعلوا إوتستنتج الباحثة أن التالميذ بمختلف درجات

 :كما يليوهي مع برنامج اليوم الممتد  تفاعل التالميذلبية عن والسعدد من المؤشرات اإليجابية ظهرت االستبانة 

 لالستذكار.يدة . اليوم الممتد طريقة ج1

 اليوم الممتد التالميذ على تنظيم وقتهم. يساعد برنامج. لم 2

 .تلميذ الصف الثامن مدفوع من والديه لالنتظام في اليوم الممتد.3

 . اليوم الممتد يرهق تلميذ الصف الثامن.1

 :تلك المالحظاتتوضح الباحثة التحليل االحصائي التالية  وفي نتائج

 :د طريقة جيدة لالستذكاراليوم الممت. 1

(11جدول )  

 يوضح أن اليوم الممتد طريقة جيدة لالستذكار

 المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 12.1 12.1 12.1 21 ال

 31.1 22.3 22.3 21 أحياناً 

 111.1 21.2 21.2 113 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع

 

 

 

 

 

 

 على تنظيم وقتهم.التالميذ وم الممتد الي يساعد برنامج. لم 2

(11جدول )  

التالميذ تنظيم وقت علىساعدة برنامج اليوم الممتد دى مميوضح   

 المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 21.3 21.3 21.3 122 ال

 72.1 17.7 17.7 11 أحياناً 

 111.1 21.1 21.1 22 نعم
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  111.1 111.1 232 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 :تلميذ الصف الثامن مدفوع من والديه لالنتظام في اليوم الممتد .3

(15جدول )  

 يوضح رأي الوالدين في مشاركة ابنهم

 إلى والداييدفعني 

د برنامج اليوم الممت

 بالمدرسة

 المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 31.2 31.2 31.2 71 ال

 17.1 17.2 17.2 11 أحياناً 

 111.1 22.2 22.2 121 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

وتوضيح ما سيعود على  بالرغم من معرفة الوالدين لمصلحة ابنهما إال أن الباحثة تؤكد أهمية استشارته ومعرفة وجهة نظرة

 . 13األنعام  )وتلك حجتنا(لية التلميذ من فائدة بالحوار حتى ينضم للبرنامج عن وعي ورضا ويرغب في المشاركة بفاع

 .(2117)وقيع هللا، اإلقناع يحول سلوك األبناء إلى قناعات يمارسونها بال تناقض 

 . اليوم الممتد يرهق تلميذ الصف الثامن:1

( من التالميذ الممتحنين في %22اإلرهاق عدو الصحة وتلميذنا في الصف الثامن أحوج الناس للراحة، ومن المزعج أن يشعر )

عينة الدراسة باإلرهاق نتيجة اليوم الممتد، فعلى القائمين االهتداء بنظريات التعلم ومتطلبات السن العمرية وضرورة الراحة 

 .73 فعسرا( الكهوال ترهقني من امري )والنفسية الجسدية والذهنية 
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(11جدول )  

 يوضح الشعور باإلرهاق في اليوم الممتد

سبةقيمة الن النسبة التكرار االستجابات  المتراكمة 

 11.3 11.3 11.3 21 ال

 37.1 27.2 27.2 21 أحياناً 

 111.1 22.1 22.1 111 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

بجعل اليوم الممتد اختياري لمن يرغب أو تخفيف جدوله بحيث يغطى حاجة المسئولين من االستنتاجات السابقة تناشد الباحثة 

بين نهاية الدوام وبداية كافية سة للبرامج الممتدة في أوقات متفرقة إضافة لذلك إعطاء التلميذ فترة راحة التلميذ أو فتح المدر

 اليوم الممتد.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في التفاعل مع اليوم الممتد في العينة تعزي للنوع/ العمر الفرض الرابع:

 :عاله تم استخدم اختبار )ت(الختبار الفرض أ

(17ول )جد  

النوع الفروق فييوضح اختبار )ت( لعينتين مستقلتين لمعرفة   

مجموعتي  المتغير

 المقارنة

ةحجم العين الوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة ت

 الحرية

القيمة 

يةاالستدالل  

 االستنتاج

اليوم 

 الممتد 

-1.111 2.127 13.112 111 إناث ال توجد فروق في  1.221 231 

الممتد لدى  اليوم

  الطالب تعزى للنوع

 2.211 12.211 111 ذكور

 

( بينما بلغ المتوسط الحسابي 2.211( بانحراف معياري)12.211أن المتوسط الحسابي للذكور بلغ) السابقيتضح من الجدول 

كبر من أ( وهي قيمة 1.23( وكانت القيمة االستداللية لها )-1.111( وقيمة ت )2.127( بانحراف معياري )13.112لإلناث )

( لذلك تم رفض الفرض أعاله ونستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لفعالية اليوم الممتد لدي الطالب 1.12) المعنوية

 (.أنثي ذكر،تعزى للنوع )
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 األحادي.والختبار الفرض بالنسبة للعمر تم استخدم اختبار تحليل التباين 

(18جدول رقم )  

تبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعاً للعمريوضح نتائج اخ  

نمصدر التباي  

 

مجموع 

 المربعات

 

 درجة الحرية

 

 متوسط مجموع

 المربعات

 قيمة النسبة

 الفائية

ى االستنتاج عند مستو

(معنوية  0.05( 

بين 

 المجموعات
311.12 3 127.1 111. 

وم ال توجد فروق في الي

لعمرالممتد تبعا لمتغير ا  

خل دا

 المجموعات
.9831111 222 121.31 

  

    222 323.1121 المجموع

( 1.12( وهي قيمة أكبر من المعنوية )1.122( وكانت القيمة االستداللية لها )1.111) يتضح من الجدول أعاله أن قيمة ف

دي الطالب تعزى لمتغير لذلك تم رفض الفرض أعاله ونستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لفعالية اليوم الممتد ل

 .الممتدالدراسي الباحثة إلى أن العمر والنوع ليست ذات داللة في تفاعل التالميذ مع برنامج اليوم  العمر، وتخلص

االجتماعي،  المعلم، الباحث)ممثلة في  توجد عالقة إيجابية بين تلميذ الصف الثامن والمجتمع المدرسي الفرض الخامس:

 (.الزمالء، والوالدين

وأهمها مدى التواصل  ،بحث موضوع العالقات في هذه المرحلة ذو داللة تساعد في تحري مبدأ التكيف مع المجتمع المدرسي

  الممتحنين.بين المجتمع المدرسي ومساعدته في حل مشكالت التالميذ 

 :التاليةبحث العالقات عن هذه الفرضية ال بد من  إجابة إلىللوصول و

 هتفي حل مشكال هدوروالصف الثامن  بتلميذ عالقة المعلم

 مدى تواصل الباحث االجتماعي مع أسرته 

 الباحث االجتماعي بالمدرسة يساعد التالميذ على حل المشكالت 

  وزمالءه. الديهوو الصف الثامن تلميذمستوى العالقة بين 

 :بالمعلم الصف الثامن عالقة تلميذ. 1

(91جدول )  

ن بالمعلميوضح عالقة تلميذ الصف الثام  

تي عالق  

 بالمعلم جيدة

 المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 2.1 2.1 2.1 11 ال

 21.1 12.1 12.1 32 أحياناً 

 111.1 71.1 71.1 113 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع
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(20جدول )  

في حل مشكالته تلميذ في مساعدة الالمعلم دور يوضح   

 

ي معلم فيساعدني ال

 حل مشكالتي

 

 المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 13.2 13.2 13.2 111 ال

 71.1 27.2 27.2 21 أحياناً 

 111.1 21.1 21.1 27 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

الباحثة وتؤكد  ،بالرغم من جودة العالقة معه لطرح مشكالتهممع المعلم ال يجدون الفرصة يتضح أن التالميذ من القراءة السابقة 

على أهمية توفير زمن مناسب ليناقش تالميذ الصف الثامن مشكالتهم مع المعلم فذلك يساعدهم على التخلص منها والتفرغ 

 لدراستهم والتفوق فيها.

 :وبحثت عدة محاور وهي، بالباحث االجتماعيالصف الثامن عالقة تلميذ . 2

 :باحث االجتماعي مع أسرتهمدى تواصل ال  

يوضح تواصل الباحث االجتماعي بأسر تالميذ الصف الثامن( 21جدول )  

 المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 22.2 22.2 22.2 112 ال

 12.3 11.1 11.1 12 أحياناً 

 111.1 17.7 17.7 11 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع
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 :تالميذ على حل المشكالتالاالجتماعي بالمدرسة الباحث دة مدى مساع. 2

(22جدول )  

 يوضح مساعدة الباحث االجتماعي لتلميذ الصف الثامن في حل المشكالت

 المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 22.2 22.2 22.2 121 ال

 12.3 21.7 21.7 21 أحياناً 

 111.1 11.7 21.7 31 نعم

موعالمج  232 111.1 111.1  

 

 

 

 

 

 

وتعزو  مشكالتهمفي مساعدة تالميذ الصف الثامن على حل  االجتماعيدور الباحث ن قراءة التحليل السابق يالحظ تضاؤل م

دوران الباحثين في دوامة المشكالت الطارئة وفقدان بوصلة تنظيم الوقت وضعف  إلىلك النتيجة وفقاً لمالحظات الباحثة ت

لمساعدتهم في هذه المرحلة التي  أحوجيرهقهم ويقلل فاعليتهم في كسب ثقة التلميذ وتقبله وهو تخطيط الفاعل مما مهارة ال

  لديهم.المشكالت بمختلف مصادرها المعلومة والمجهولة فيها تتكالب عليهم 

مع التالميذ الموهوبين قة قياس عالقة الموهوبين بالبيئة المدرسية اتضح أن عالهدفت لوالتي ( 2112)عمر، وفي دراسة 

األخصائي  بينما نالت عالقة( %21.22) اللطيفوالتعامل بالرفق  تتسمامع المعلم والتي عالقتهم و (%21.71)نالت ئهم زمال

 (.%23.22االجتماعي بأسر الموهوبين بلغت )

 بوالديه:الصف الثامن  عالقة تلميذ. 3

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونلألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية 

 
      

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        123 

 ISSN: 2706-6495 

 

(12جدول )  

ديهيوضح عالقة تلميذ الصف الثامن بوال  

امن يلجأ تلميذ الصف الث

كلة لوالديه إذا صادفته مش  

 

 المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 21.3 21.3 21.3 17 ال

 12.2 22.1 22.1 21 أحياناً 

 111.1 27.1 27.1 131 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع

 

وهذا يدل على أن العالقة بينه ووالديه قائمة على الصراحة  ن مشكالتوالديه لحل ما يعتريه م إلىجيد لجوء التلميذ من ال

والحوار والتقبل ومن المهم في حل المشكالت اإلنصات الكامل وعدم المقاطعة والهجوم والتهديد، إضافة إلى االنتباه لحركات 

أضف  المشكلة،عد كثيراً في اإلمساك بزمام حتى يتم الحصول على التفاصيل الكاملة بالكلمات تسا وايماءاته التلميذ أثناء حديثه

الخطأ فرصة موقف تعليمي لتمليك مهارة حل المشكلة ومواجهتها وكيفية التعامل معها ف اإلى ذلك انتهاز المشكلة والخطأ ليكون

 للتعلم.

 

 

 

 

 

 

 :بزمالئه تلميذالعالقة  .2

(12جدول )  

عالقة تلميذ الصف الثامن بزمالئهيوضح   

 الممتديساهم اليوم 

ي في تقوية عالقت

 بزمالئي

 المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 1.1 1.1 1.1 23 ال

 21.1 11.2 11.2 33 أحياناً 

 111.1 72.1 72.1 172 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع
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(52جدول )  

في حل مشكالته  يوضح لجوء تلميذ الصف الثامن لزمالئه  

 صدقائيأناقش مع أ

من  يوجهنيما 

 مشكالت

 المتراكمة قيمة النسبة النسبة التكرار االستجابات

 21.1 21.1 21.1 22 ال

 22.1 31.1 31.1 71 أحياناً 

 111.1 31.1 31.1 11 نعم

  111.1 111.1 232 المجموع

 

 

 

 

 

 

يستخدمون كل الخيارات مما يستدعي ضرورة تقاربت وجهات النظر في التحدث عن المشكلة مع الزمالء وهذا يشير إلى أنهم 

 األصدقاء.التوجيه بكيفية اختيار 

 :بحثنتائج ال

 :النتائج التالية إلىلباحثة توصلت ا

وأنها تناسب قدراتهم وتلبي  . توجد اتجاهات موجبة نحو برنامج اليوم الممتد لدى تالميذ الصف الثامن في عينة الدراسة1

 للمدرسة.متعة وتزيد من دواعي حبهم احتياجاتهم وتحقق جانب ال

 درجاتتتابع مدرسة اتضح وعي التالميذ بأن الكما  نجاز الدراسيبرامج اليوم الممتد مدعاة للتفوق واإلتأكد فرضية أن . 2

في قدم ه تُ الدروس فيخاصة وأن  ،بالتحدي لتحقيق النجاحيشعرهم برنامج اليوم الممتد إلى أن  تفوقهم، إضافةوتالحظ  التالميذ

 .الممتدالدراسي في اليوم  هميتم تقويم أدائ (منهم إلى أنه% 23.1أشار ) قدراتهم، كماصورة تناسب 

اليوم الممتد طريقة وأن  الدراسي،لمتغير التحصيل  في استجابة التالميذ تبعاً  توجد فروق ذات داللةأظهرت الدراسة أنه ال  .3

عبر و رهقهميمنهم أن اليوم الممتد  %( 22وأفصح ) ،اليوم الممتد على تنظيم وقتهم يساعدهم برنامجلم ، ولكن جيدة لالستذكار

 .دون رغبتهم أو وعيهم بأهميتهفي اليوم الممتد  لديهم لالنتظاموامن  ونمدفوعبأنهم  ( منهم% 22.2)

ال يجد  تلميذ الصف الثامن إال أن ومعلمهعالقة ايجابية بين تلميذ الصف الثامن من وجود . بالرغم مما أفرزته نتائج الدراسة 1

 22.2إالً أن ) ،( منهم%17.7)بأسر الباحث االجتماعي على صلة واتضح أن  ،مع المعلمين همشكالتليناقش المناسبة فرصة ال

والديهم في حل  إلى يلجئونأن نسبة التالميذ الذين ، كما بينت الدراسة يحتاجون مساعدة الباحث االجتماعي بالمدرسة (%

 األصدقاء.إلى  يلجئون( % 31.1( إال أن نسبة )%27لمشكالت كانت )ا

أو العمر أو  لمتغير التحصيل إحصائية لفعالية اليوم الممتد لدي الطالب تبعاً  فروق ذات داللةلم تظهر في نتائج الدراسة أي . 2

 إيجابية.تهم أن اليوم الممتد يمثل رعاية واعتبر التالميذ بكل مستويا النوع
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 :البحث صياتتو

  :التوصيات التالية الباحثة قترحتة البحث السابقعلى ضوء نتائج 

 الممتدة من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور.األكاديمية األيام  برامجدراسة . 1

 .وأبعادها المختلفةاليوم الممتد بالمراحل الثانوية برنامج دراسة . 2

 ووضع بدائل تتالفي السلبيات المصاحبة لليوم الممتد.تالميذ لراسي او انخفاضه لقياس مدى ارتفاع معدالت التحصيل الد. 3

 الميول.والمجموعات المتناسقة في  الموادو لمستوياتبنظام االيوم الممتد دراسة . 1

د لتعميم ما يخلص أن يستند اليوم الممتد على أدبيات ومرجعيات تفيد الباحثين وأن يتم تقويم اليوم الممتكما توصي الباحثة ب. 2

 والثانوي.على مدارس األساس إليه من نتائج 

 

 والمراجع: المصادر

 القرآن الكريم 

 القاهرة   ،عالم الكتب ،ترجمة إبراهيم حافظ وآخرون ،تطور نمو األطفال ت(.. )د.ويالرد اوسالن، .1

سرة لدى طالب الصف التحصيل الدراسي وعالقته بالمستوى االجتماعي االقتصادي لأل م(.2111) .زينبالقراي،  .2

 .امدرمان اإلسالمية منشورة جامعةرسالة ماجستير غير  ،الثالث الثانوي األكاديمي بوالية الخرطوم

 .، العدد الثاني21المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية (.2111ز )أحمد عودة ،القرارعةو أحمد؛محمد  ،الرفوع .3

بحوث المعهد العربي للتدريب وال ،اإلصدار العاشر ،لبرنامج اإلحصائيا إلىدليلك  (.2113) .سعد زغلول ،بشير  .1

 .اإلحصائية، جمهورية العراق

  .، دمشق1ة عطوف محمود يس، طترجم ،تعليم الموهوبين والمتفوقين (.2112) .جاري وريم سيلفيا .2

رسالة  ،ة لدى األبناءالوالدي وعالقته بالتوافق االنفعالي وبعض سمات الشخصي التقبل (.2111) .هنادي ،حسن .2

 .جامعة أم درمان اإلسالمية ،ماجستير غير منشورة

 .الخرطوم ،تقويم أساليب رعاية الموهوبين بمدارس القبس، رسالة ماجستير (.2112) .تهاني حسن ،عمر .7

 .البحث االجتماعي دراسة في طرائق البحث وأساليبه، دار المعرفة الجامعية، القاهرة (.1112) .علي محمد ،محمد .1

 .1172ة الخليج، العدد لة زهرمج ،هكذا يسهم األهل في انحراف أوالدهم (.2117) .حيدر ،وقيع هللا .1
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  :الملحق

 بغرض بتعبئتهالرجاء التكرم  ،هذا االستبيان لقياس مدى فاعلية اليوم الممتد بالنسبة لك :/عزيزتي الطالبةعزيزي الطالب 

   البحث العلمي . 

 

 :آخر نتيجة التحصيل الدراسي          ...   /النوع...... ...رالعم :(القسم )أ

 

 :أما اإلجابة التي تناسبك √(القسم )ب(: ضع عالمة )

 أحيانا ال نعم العبارة 

    برنامج اليوم الممتد يناسبني. 1

    جعلني اليوم الممتد أحب المدرسة. 2

    تنظيم وقتي.ساعدني اليوم الممتد على  3

    برنامج اليوم الممتد طريقة جيدة لالستذكار. 1

    أستمتع بوجودي في اليوم الممتد. 2

    تقدم الدروس في اليوم الممتد في صورة تناسب قدراتي. 2

    يدفعني أبواي إلى برنامج اليوم الممتد بالمدرسة. 7

    احتياجاتي. تلبي األنشطة الموجودة في برنامج اليوم الممتد 1

    يشعرني برنامج اليوم الممتد بالتحدي لتحقيق النجاح 1

    يشعرني اليوم الممتد باإلرهاق 11

                                                                               تفوقي.  تابع المدرسة درجاتي وتالحظ  11

    بزمالئي.ة عالقتي يساهم اليوم الممتد في تقوي 12

    عالقتي بالمعلم في اليوم الممتد جيدة. 13

    مشكالت.أناقش مع أصدقائي ما يواجهني من  11

    المعلمين.أجد الفرصة ألناقش مشكالتي مع  12

    استعين باألخصائي االجتماعي بالمدرسة لحل مشكالتي. 12

    ألجأ لوالدي في حل مشكالتي. 17

    خصائي االجتماعي على صلة بأسرتي.األ 11

    يتم تقويم أدائي في اليوم الممتد. 11
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  الوضعية القوانين في واإللكتروني التقليدي التحكيم حكم إلزامية

Compulsoriness of Traditional and Electronic Arbitration in Positive Laws 
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 المملكة العربية السعودية، القصيم، كليات بريدة االهلية، الجنائي المساعد القانونأستاذ 
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 المملكة العربية السعودية، القصيم، كليات بريدة االهلية، ستاذ القانون التجاري المساعدأ

 

 مستخلص الدراسة 

 ىدمإلى لي لحظة صدور الحكم لوصول جاءت هذه الدراسة ببحث االحكام الموضوعية واالجرائية ألحكام التحكيم منذ االتفاق ا

األصل في األوضاع  ستمدتاين أ، ومن هذه االحكام إلزامية ىومد، طار التشريعي والقانوني لهالتحكيم ومعرفة اإل صحة حكم

السؤال محل دراسة البحث هل حكم التحكيم يعد حكما قضائيا ام حكم له حكم طبيعة ، وذلك من خالل القانونية التي اكتسبتها

هل يقتنع الخصوم به لمجرد صدوره ام يحتاج ، هل هذا الحكم ملزم ألطراف بمجرد صدوره ام يخضع إلجراءات خاصة خاصة؟

 ء؟الي الرجوع الي القضا

يم اإللكتروني والتحك لتحكيم التقليديتحليل النصوص القليلة المنظمة ل في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي تم استخدام

منها واتباع احكام لوائح التحكيم مع قواعد األنظمة األخرى لوقوف على األفضل منها والمقارنة بين األنظمة القانونية  لالستفادة

 .الصادرة المختلفة كاالتفاقيات وأنظمة التحكيم المختلفة واالعمال التشريعية الدولية وتحليل االحكام

باحث دراسته حكم التحكيم وختم ال إلزاميةو اإللكترونيالتقليدي والتحكيم وهي التحكيم  باحثمثالث إلى  قسم الباحث دراستهت تم

 دورص مجرد النزاع، نظر عن القضاء إرادة يبعد التحكيم حكم أنبأهم النتائج التي تم التوصل لها من خالل هذا الدراسة أبرزها: 

 طرافاأل من مقبولة التقاضي طرق من طريقة أصبح التحكيم ان من بالرغم عنة، الرجوع امر الخصوم يملك وال ملزم يعد الحكم

 الخصوم رضاء على مبني كونه من التحكيم حكم إلزامية تأتي أحكامه، إلزامية مدي حول وخالف منة تخوفا هنالك مازال االن

 .عنة التراجع لهم يحق وال

 .لتحكيما شرعية التحكيم، قرار اإللزامي، التحكيم اإللكتروني، التحكيم التقليدي، التحكيم التحكيم،الكلمات المفتاحية: 
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Compulsoriness of Traditional and Electronic Arbitration in Positive Laws 

 

Abstract 

This study came to examine the substantive and procedural provisions of arbitration rulings from 

the agreement to the moment of the issuance of the judgment in order to reach the validity of the 

arbitration ruling and to know the legislative and legal framework for it, and the extent of the 

mandatoryness of these provisions, and from where they derived the origin in the legal conditions 

that they acquired, through the question under study: Are The arbitration ruling is a judicial ruling 

or a ruling of a special nature? Is this ruling binding on parties as soon as it is issued, or is it subject 

to special procedures? Are the litigants convinced of it just by its issuance, or does it need to refer 

to the judiciary؟ 

The descriptive analytical approach was used in this study to analyze the few texts regulating 

traditional arbitration and electronic arbitration to take advantage of them and follow the 

provisions of the arbitration regulations with the rules of other systems to identify the best of them 

and compare between different legal systems such as agreements and different arbitration systems 

and international legislative acts and analyze the judgments issued. 

The researcher divided his study into three sections: traditional arbitration, electronic arbitration, 

and mandatory arbitration judgment. Curse, although arbitration has become a method of litigation 

accepted by the parties now, there is still fear of it and disagreement about the extent of its 

mandatory provisions. The arbitral award comes from the fact that it is based on the consent of the 

litigants and they have no right to withdraw from it. 

Keywords: Arbitration, Traditional arbitration, Electronic arbitration, Mandatory arbitration 

award, Arbitration award, Legality of arbitration 
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 مقدمة. 1

ان تم االعتراف بشرعيته من قبل إلى في مجال المنازعات  التحكيم يعد من اهم الظواهر القانونية المعاصرة التي اتسع نطاقها

لذا  ،تج عن هذه التجارة من إشكاالتينالتي أصبحت تعتمد علية في التجارة الدولية والداخلية وما ، الجماعات الدولية المختلفة

النظم والقوانين لما له من خصوصية في تحقيق العدالة التي تأتي من كونه نظام  ا بالتحكيم ووضعت لههاهتمت الدول جميع

ر الذي نتج عنة االم، األطراف المتمثلة في اختيارهم لهيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيق عليهماختياري اتفاقي مرتبط بإرادة 

 تضمنهيالذي يعد خروجا عن طريق التقاضي العادي لما اقبال متزايد بين المتعاقدين لحل منازعاتهم التجارية عن طريق التحكيم 

لبدائية ا المجتمعاتضرورة الحياة في  تهوهو نظام قديم اقتضالتقليدي كيم وقد عرف االفراد في المقام األول التح، من ضمانات

يز به وبالرغم مما يتم، مراكز متخصصة وقوانين خاصةه وانشئت لتمت االستعانة به دوليا في حل المنازعات  قبل المعاصرة و

السرعة وعدم ضياع الوقت في انتظار إلى  ةجافي مجال العقود والتجارة من الح العصر هلما يطلب بطيئااال ان هذا التحكيم ظل 

 هاتهم دون حوجفي حل منازع اإللكترونيعن طريق التحكيم  ة الحديثةاإللكترونياستخدام التقنيات إلى التفكير  هاتجلذا اإلجراءات 

وطني الدولي والواختيارهم لهذا الوضع يقتضي تطوير نظام قانوني يتناسب مع هذا الهدف وبفعل اصدر المشرع ، تواجدهمإلى 

احة العادية السمثل ما حدث في  اإللكترونيحة اوقد ظهرت في الساإللكتروني، قوانين تتالءم طبيعتها وخصوصيتها مع السوق 

 سستهأونظام التحكيم الذي ، والمحكمة االفتراضي، ة الدائمة كنظام القاضياإللكتروني التحكمية والهيئاتالعديد من المؤسسات 

لها قواعد  وضعت يوالتتتبع لمنظمة العالمية للملكية الفكرية  يالت اإللكترونيومحكمة التحكيم ، جمعية التحكيم االمريكية

شريعات ان هنالك قلة في التإلى وبالرغم من ذلك ، صدور الحكم فيهإلى وإجراءات لتنظيم عملية التحكيم من تقديم طلب التحكيم 

الية  ويلجاوطني يعد بمثابة البديل للقضاء ال قليدا او الكترونياوالتحكيم ان كان ت مستوى العالمعلى  ونياإللكترالتي تنظم التحكيم 

لكن هل االحكام التي تصدر تعد  بالرغم من ان هنالك خالفا فقهيا حولة وتصدر لهم االحكام منازعاتهماختيارا لحل  األطراف

حول هذا الموضوع لبيان  من هذا المنطلق جاءت الدراسةو؟  طرافألل إلزاميةام ذات طبيعة خاصة ام احكاما  قضائية احكاما

 .االحكامهذه  إلزاميةالتحكيم ومدي  ألحكامالشرعي والقانوني  اإلطارلتحكيم مع بيان  والموضوعية لحكماالحكام اإلجرائية 

 البحث:الهدف من . 1.1

ي فمن سهولة ويسر وسرعة  هلما تحقق، في شان التقاضي عليها ان مسالة التحكيم صارت في اآلونة األخيرة مسالة متعارف

مثل والتي ت، او التحكيم العادي اإللكترونيحل منازعاتهم سواء عن طريق التحكيم لاليها األطراف  لذا لجاء، اكتساب الحقوق

ضوع الية يعني التنازل عن الخ ءوباللجونوع خاص من القضاء  عتبار ان التحكيماب، االحكام التي تصدرإلى ارادتهم الحرة أساس 

ل النزاع بقبولهيئات التي تمارس التحكيم ة من الدولض يفوت هانإلى وكون التحكيم قضاء خاص هذا يقودنا ، للقضاء الوطني

ة ياألطر الشرعية والقانون ومعرفة، هذه االحكام إلزاميةوقد جاءت هذه الدراسة لمناقشة مدى ، بشأنهوإصدار احكام  هوالفصل في

 .لها

 أهمية الدراسة:. 2.1

شغلت ساحات التعامل القضائي في اآلونة  الهامة والتيموضوع التحكيم من الموضوعات  الي انأهمية هذه الدراسة نظرا  تأتي

لة يوس بحأصاإللكتروني، والذي هنالك ما يعرف بالتحكيم  أصبحوتطور التحكيم تبعا الي تطور العالم الحديث حيث ، األخيرة

 ،له مكانة خاصة وميول من قبل المتقاضين لما له من مميزات وأصبح من وسائل فض المنازعات حديثة
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الصعاب التي  ولكن تواجه بعض، ويتم عملية التحكيم بواسطة اتفاق التحكيم وهو شرط أساسي في التقاضي بالنسبة لمتخاصمين 

 الصعابهذه  يحتوض لذا حاول الباحثالفقهاء حولها  بينالتحكيم بنوعية حيث ما زال هنالك خالف  القانونية لحكمتتعلق بالطبيعة 

 في ترونياإللكوحكم التحكيم بدراسة األطر الشرعية والقانونية لتحكيم التقليدي  إلزاميةجاءت هذه الدراسة تتعلق بمدي حيث 

 التحكيم.حكم  إلزاميةمدي  الوضعية لبيانالقوانين 

  البحث:مشكلة  .1.1

الشرعية والقانونية لتحكيم باعتبار ان مازال هنالك احكام التحكيم من خالل دراسة األطر  إلزاميةتتناول الدراسة موضوع عن 

جانب إلى ه وخوف من تجربت نتقادايواجه معارضة بين  الذي اإللكترونيخالف حول الطبيعة القانونية لتحكيم وخصوصا التحكيم 

او التشريعات المختلفة حيث ال توجد  لفقها تجد الحظ االوفر في طرحها من جانب التحكيم التي لمان العديد من موضوعات 

 اال القليل كالتحكيم التجاري الدولي  اإللكترونيتشريعات عن التحكيم 

 البحث:منهج . 1.1

منها  لالستفادةتروني اإللكوالتحكيم  لتحكيم التقليديقد انتهج الباحث المنهج التحليلي الوصفي بتحليل النصوص القليلة المنظمة 

واتباع احكام لوائح التحكيم مع قواعد األنظمة األخرى لوقوف على األفضل منها والمقارنة بين األنظمة القانونية المختلفة 

 حكيم المختلفة واالعمال التشريعية الدولية وتحليل االحكام الصادرة كاالتفاقيات وأنظمة الت

  البحث:أسئلة . 5.1

إرادة األطراف التي تظهر من خالل اتفاق التحكيم او عقد التحكيم ويتولى المحكم الفصل في النزاع إلى ان حكم التحكيم يستند 

ا لكن السؤال محل دراسة البحث هل حكم التحكيم يعد حكما قضائي، بصفته قاضيا ويقتنع األطراف بهذا القضاء لتدخل ارادتهم فيه

هل يقتنع الخصوم به ، ملزم ألطراف بمجرد صدوره ام يخضع إلجراءات خاصةهل هذا الحكم  خاصة؟ة عله حكم طبيحكم ام 

 ؟ام يحتاج الي الرجوع الي القضاءلمجرد صدوره 

  السابقة:الدراسات  .2

يعة الشر التحكيم فيحكم  إلزاميةاحكام التحكيم لكنها اختلفت مع هذه الدراسة حيث تناول دراسة )توجد دراسات سابقة عن 

 نحسي يعلمحمد  -حكم التحكيم في القانون الدولي اإلسالمي د إلزاميةتمام عودة العساف ودراسة اخري عن مدي -د اإلسالمية(

جوانب مختلفة موضوع من لمتفردة لتناولها  هذه الدراسة جاءتن أ اال ت اخري عن عقد التحكيم وإجراءاتهالي جانب دراسا

بداءة  وهي تعد استكماال لما في القوانين الوضعية اإللكترونيالتقليدي واحكام التحكيم  إلزاميةمدي  الدراسة عن تحيث تحدث

 االخرين واضافة متواضعة الي مكتبة العلم 

 البحث:خطة 

 التحكيم التقليدي  األول:المبحث 

 التحكيم التقليدي األول: تعريفالمطلب 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

       
 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                       131 

 ISSN: 2706-6495 

 
 المطلب الثاني: تحديد مفهوم التحكيم التقليدي

 المطلب الثالث: مشروعية التحكيم التقليدي

  اإللكتروني الثاني: التحكيمالمبحث 

  اإللكترونيالتحكيم  األول: ماهيةالمطلب 

  اإللكترونيالمطلب الثاني: طبيعة التحكيم 

  اإللكترونيالتحكيم  قالرابع: تطبيالمطلب 

 في القانون الوضعي  اإللكترونيحكم التحكيم التقليدي و إلزامية الثالث:المبحث 

  والقانونية لتحكيمالمطلب االول: األطر الشرعية 

 حكم التحكيم التقليدي  الثاني:المطلب 

 اإللكترونيالتحكيم  الثالث: حكم المطلب

 

 التحكيم التقليدي: المبحث األول

 التقليديتعريف التحكيم  :المطلب األول

  :التحكيم لغةتعريف  :اوال

فهو حكم ، بينهم اي طلب منة ان يحكم بينهم هوحكمو، وفوض الحكم الية، حكما هاي جعل، والشيءهو مصدر حكمة في االمر 

  (391ص، 3891، )الرازيجعل الية الحكم فيه إذا ومحكم وحكمة في حالة تحكيما 

ر تفويض االم، البدء في الشي هفي اللغة يفيد اجرائ ( والتحكيم183ص، 3001، )إبراهيموالمحاكمة المخاصمة  هوحاكمة خاصم

 يده. وأطلق هالنظر في هجعل لإذا وحكم الخصمان فالن ، يده فيه أطلقإذا حالة  يويقال حكم زيد عمر ف، للغير

 - :شرعا التحكيم ثانيا: 

ان يعنى هذا  (شجر بينهم يحكموك فيمايومنون حتى  وربك الفال ) (56سورة النساء اية ) قال هللا تعالي في محكم تنزيله في

 بينهم  وقع شجارإذا بينهم  يجعلوك حكما فيما

أهلها ان يريدا اصالحا يوفق هللا بينهما  وحكما من من اهلةحكما  وان خفتم شقاق فابعثوا) (16تعالي سورة النساء اية ) وقال هللا

 .(عليما خبيرا هللا كان ان

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

       
 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                       132 

 ISSN: 2706-6495 

 
 - :اصطالحاالتحكيم  :ثالثا 

، 3883، )محمدر خاألأ اللفظ الدال علية مع قبول  هوركن حاكما يحكم بينهمابانة تولية الخصمين )في االصطالح الشرعي  عرف

 (1685بند، 3893، )أبو الحسنمن الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه بان يتخذ الخصمان رجال ) ( وعرف360ص

لقاضي اللفصل في خصومتهما بدال من برضاهما شخصا اخر حكما بينهما  هيجعالن في متنازعينبانة عقد بين طرفين )كما عرف 

 (163ص، 3001، مصطفي)

اص اشخ النزاع علىاالتفاق على طرح  بانة) القانون الفرنسي ضوء تعريف شراحالمصري على  وعرف لدى شراح القانون

 (1ص، 3885، )عبد الحميدليفصل وفية دون المحكمة المختصة معيين يسمون محكمين 

عام األصل الخروجا على  المنازعات وذلك الفصل فيبوالية  مزودونان التحكيم قضاء خاص تتواله افراد ) ذكروتعريف اخر 

  (30ص، 3889، هدي)سلطتها القضائية بها  الدولة تودان أداء العدالة من وظائف  وهو

، لحميدعبد االمختصة ) وفية دون المحكمةالنزاع على شخص معين او اشخاص معينين ليفصل  على طرحنة االتفاق اب)وعرف 

 (1ص، 3885

 لذا، حكيمالتاو هدف ، دور التحكيم مراحل التحكيم اوقاصرة ال تشمل على كل  متعددة لتحكيم لكنها انه توجد تعريفاتالمالحظ 

 ع يمتدالتحكيم واس الن نطاق، صعوبة لتحكيم فيهمحدد  مما يعنى ان وضع تعريف، انتقادات متعددةهذه التعريفات إلى وجهت 

ون الدولي كالقان متعلقة بأنواع القانون الجنائي او المدني او بأنواع النزاعات كالنزاع الجوانب متعلقةهذه ، جوانب كثيرةليشمل 

 .العام والخاص والقانون

 :التقليديالتحكيم  تحديد مفهوم :المطلب الثاني

او  ثالث شخصلى إالقبيلة او العشيرة  من افراد لجو المتنازعين هويقصد ب، ياو القبل العرفي القضاء لنظام يتبع نظام التحكيم نإ

او  ،التحكيمإلى بالجو  ا القضاء الرضاء التام من األطرافويسود هذ، الخالف ليحكموا من القبيلة او خارجها عدد من األشخاص

 ،المحاكمإلى  اللجوءوديا بين األطراف دون  النزاعات وهى طريقة لحل، ياختيار هو نظام في األصل ألنه، ينماختيار المحك

رض النزاع وع، بالمحكم المختار والرضاء على التحكيمابتداء من االتفاق  زعة التحكيمبمنا التام كما يسود هذا التحكيم الرضاء

 لى وظيفة منيقع ع حكما استثنائياويعد التحكيم ، هثم تنفيذ مرحلة اصدار الحكمإلى وصوال  هبواسطت ونظر النزاع، المحكمة على

 لألفرادوسمحت  الدولة عن سلطاتها عدالة تنازلت لكن، الدولة وسلطاتها هو من اختصاصالذي ، الدولة وهى القضاءوظائف 

االفراد في  حق من حقوق اصبح همما يعنى ان، هذا النزاع لحل سلطتهاعاديين خارج عن  ألشخاصباختيارهم  بحل منازعتهم

 االعتبارية والدول واألشخاص فراد والجماعاتعلى مستوى اال والتحكيم يكون، حل منازعتهم عن طريق محكمينإلى  اللجوء

القضاء وهو الجهة االصلية في فض  نظاممثل  بنظام التحكيم شبيهقانونية  وهنالك نظم تعاقدية تعاقدية او غير في مسائل

لخبرة التحكيم وا جانب نظامإلى ، مهمة محددة لتنفيذ اختيار شخص هفي يتم عقد رضائي عتبارهااوالوكالة بونظام ، المنازعات

وسيلة  هبارعتاب أيضا مع الصلح يتشابه و التحكيم، والمشورة والخبير ودورهم في ابداء الراي بين المحكم هذا النظام حيث يجمع

 ،المحكمةإلى اللجوء  لفض النزاع دون
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القديمة  ورالعص فكرة التحكيم منذ بدأتوقد  بعيدا عن القضاءمع التوفيق فان كل منهما من وسائل تسوية النزاع  يتشابهكما  

 اليهم يحتكمون حيث، بينهم النزاع أخريين لحل اشخاصإلى  بإرادتهم ولجأواالقوة  عنالناس  ليعندما تخ وتحديدا عصر القوة

للعدالة  المنازعات وتحقيق من وسائل فض وبالتالي هو وسيلة( 35ص، 3885، )احمدفي المنازعات  للفصل تدخلهم ويطلبون

بح تحكيم اص انإلى  اختيارا وتطور الية اللجوءقبل اإلسالم وكان  القبيلة القديمة حيث عرفت المجتمعات، منذ العصور القديمة

بل ق لدى كل القبائل ومعروف، والرومان والسومريين واليونان االغريق عرفةوقد ، في بعض األحيان الدولة تفرضهاجباريا 

 .اإلسالم

 :التقليدي مشروعية التحكيم :المطلب الثالث

، لك الفترةت ذمن مشروعيتهواقرو ، في حل خالفاتهم ومارسوه، وقبل اإلسالمقدم العصور أ من قبائل وعشائر التحكيم العرب عرف

األمثل  لالتحكيم هو الح وكان ،الخالفات ولم توجد لديهم سلطة قضائية لتحل، القوانين لسن تشريعيةسلطة  لديهم لم يكن ألنه

ب ومن اشهرهم عبد المطل والعدالة والزكاة بالفطنة واألمانة عرفواوالعشائر من  القبائل من كبار الرجال بالنسبة اليهم ومارسه

 بنت وهند لقمان أيضا النساء مثل سحر بنت ومارسته (361ص، 3890، )محمدوعمر بن الخطاب  رسول هللا جد هاشم بن

 يالداخل على المستوى هل يقانون تنظيم ووضعت بتحكيم المعاصرة نيالقوان وبعدها اهتمت مادة حكم(، 3856، )السيدالحسن 

يع وبعد الدول اكتفت بتشر، وخارجي لتحكيم داخلي القوانين نوعين من الذي اصدر الفرنسي المشرع ومثال لذلك، والخارجي

 قانون هوبعض الدول افردت ل (1ص، 3889، )عاشور االسبانالمكسيكي و كإنظام يوالخارج يالتحكيم الداخل واحد لتنظيم

مراكز دولية  هلوانشات  بالتحكيم هاماهتما منالدول  وذادتالمرافعات المدنية والتجارية  وانينقوبعضها جعلة من ، خاص

 ألحكاميويورك ن اتفاقيهمثل ، المنازعات عن طريق التحكيم في مجال تسوية، االتفاقيات الدولية واإلقليميةإلى وانضمت ، وإقليمية

واتفاقية ، 3899واتفاقية عمان للتحكيم التجاري لعام  3856 ياالجنب منازعات االستثمارل واشنطنواتفاقية ، 3869ين مالمحك

ونظم  خاصة بالتحكيم قوانين جانب ذلك قد اصدر عدد كبير من الدولإلى ، 3863 االحكام تنفيذ بشان العربية دولال جامعة

اري الدولي للتحكيم التج النموذجيالقانون  بأحكام في ذلك استعان وقد، وتونسمصر  مثل تحكمهالتي  والقواعد القانونية إجراءاته

حكيم للت النموذجي حكام القانونألم تأخذ ب ويوجد عدد من الدول، ة العامة لألمم المتحدةمعيالج هاعتمدتو األمم المتحدة هاعدتالذي 

لق بإرادة متعخاصا  يكون يمكن انوالتحكيم ، االمارات والتجارية مثل الجزائر وقطر المدنية بقوانين المرافعات حيث اكتفت، 

 ن يكونأو ا ،فيه التطبيق والقانون الواجب وتختار بإجراءاتهوتقبل  عنة ترضي التي هي ألنها، هفي مهم دور وتلعباألطراف 

السلطة العامة مثل التحكيم في منازعات العمل والتحكيم  من مفروضا التحكيم يكون وا الخاصة رغبة هفي تتضمن ملزم تحكيم

حدودا  وضعتهذه األنواع و تغطي كل نصوصعلى تحتوى القوانين التي الدول وضعت له  نفا كان نوع التحكيم وايالقضائي 

الموافق  3133 صدرالذي  ياليمنالتحكيم  قانون من (6نصت المادة ) والسعودي والعماني حيث اللبناني مثل القانون، فيها لتحكيم

رد و، والنكاح، وفسخ العقود، واللعان الحدود التحكيم في يجوز ال انه)بشان التحكيم  33رقم  يبالقرار الجمهور 3883س رما

 وما نصت علية(يجوز فيها الصلح ومتعلقة بالنظام العام والمسائل التي ال يبتنفيذ الجبر والمنازعات المتعلقة، القضاء ومخالفتهم

 االتفاق يصح وال التي ال يجوز فيها الصلح في المسائل التحكيم يقبل ال)ربية بقولها عفي المملكة ال التحكيم من نظام( 3)المادة 

 ةيالمادة األولى من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم في المملكة العربية السعود اورت كما (التصرف أهلية هممن ل على التحكيم اال

ء في وجاء ذلك متفقا مع ما جا (بين الزوجين واللعان جرائم الحدود)المسائل التي ال يتم الصلح بشأنها وهي  على سبيل الحصر

 ،السودانيمن قانون التحكيم  (1/ 1المادة )

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

       
 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                       134 

 ISSN: 2706-6495 

 
 3139لتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر في  (89/19السلطاني ) قانون التحكيم العماني الصادر بالمرسوماما  

انه ال يجوز التحكيم اال لشخص الطبيعي او االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وال يجوز )حيث نص على االتي  ،هجرية

حكيم مما يوكد ان مجاالت الت، هذا يعني ان هنالك مسائل ال يجوز فيها التحكيم (ال يجوز فيها الصلح التحكيم في المسائل التي

ل المتعلقة المسائكما ال يجوز التحكيم في ، بشرط عدم مخالفته لكتاب والسنةالخاص للعباد  ان التحكيم يجوز في الحقو، محددة

ولكل فرد فيه لذلك يجب اخضاعها للقضاء الوطني باعتباره صاحب ، ا لمجتمعالن الحق هنا متعلق بمصالح العلي، بالنظام العام

 ويمارس التحكيم وفقا لنظم وإجراءات محددة عن طريق جهة متخصصة فيه.  (391ص، 3005، )محمدالوالية 

  التحكيم : هيئةأوالا 

(من قانون التحكيم 31/ 33وجاء في المادة )، او عدد من المحكمين  محكمتتكون هي الجهة المختصة بممارسة إجراءات التحكيم و

عدد  علىلم يتم االتفاق إذا و، او عدد المحكمين بعدد فردى، م واحدكالسوداني ان تشكل هيئة التحكيم باتفاق األطراف من مح

لة جريمة مخفي  هاو سبق ادانت هر افالسهيجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجور علية او ش وال، المحكمين يكون عددهم ثالثة

طة في بحيث تكون له السلكاملة الذي يتولى مهمة التحكيم من يرغب في التحكيم وهو  هيعينالذي والمحكم هو الشخص ، بالشرف

الية  يفوضالذي  وهو (303ص، 3885، )احمد اتفاق التحكيمعلى فصل النزاع بدال من القاضي المختص بنظر النزاع بناء 

 همعناية الفصل في الخصومة قائمة بين أدلوه الخصوم الذين يتمتع بثقةالذي وهو الشخص ، المجربالرجل  وهو، في الشي الحكم

 تمالذي  يمارس دور القاضي ويفصل في النزاعالذي  والمحكم هو (353ص، 3891، )احمدانب المحكمةجمن  تهيئتهوقد يتم 

ة نجاحة يتوقف علية نجاح عملي الن في عملية التحكيم شخصوهو اهم ، او جماعة وقد يكون فرد، هلتولي دور المحكم في هاختيار

  .ما توافر فيه المطلوبإذا  (399ص، 3005، )محمد.التحكيم

 :شروط اختيار المحكم -أ 

، ادواالجته، والعلم، وسالمة الحواس، والعدالة والعقل، والبلوغ، اإلسالم وهي في المحكم يجب توافرها شرع شروطاالم اشترط

 يئةه بين معارضين ومؤيدين ويشترط القانون في ما وواليتها القضاء المراءة في التحكيم واختلفوا في وضع، الذكورةجانب إلى 

ذا البد ل، من التحكيم األشخاص المستفيدين مراعاة لمصالح وذلك ،ومحايدة، طيبة هلةؤم، و سمعة، خبرة ان تكون ذات التحكيم

 ومن ذوى االخالق، يكون المحكم مؤهال من ذوى الخبرة العالية في مجال التجارة الدولية أي انفي المحكم  الشروط همن توافر هذ

ي وضرورة توافر هذه الشروط ف، اتخاذ القرارات حت التأثير عندحتى ال يقع ت، وان يكون مستقال في الراي، والسمعة الحسنة

كن في ل، المتنازعينيرعي مصالح  يحت، لخبرة العاليةاإلى طبيعة المنازعات الدولية التي تحتاج  العتباراتالمحكم راجعة 

الغالب االعم مسالة اختيار المحكم بالشروط المطلوبة تكاد تكون محسومة الن مراكز التحكيم التجاري المؤسسي تحتفظ بقائمة 

  .لتحكيممن المحكمين المدربين من ذوي الخبرة والكفاءة وتراعي فيهم الشروط المطلوبة لعملية االعداد مسبقا 

 سلطات هيئة التحكيم: -ب

، هودواستدعاء الش بالخبراء، واالستعانة معاينة لمحل النزاع وسلطة اجراء، لهيئة التحكيم سلطة اصدار األوامر ألطراف النزاع

 ، وبداية الجلسات وترجمتها او رفضها األدلة قبول وسلطة، االستجواب طريقة اقوالهم وتحديد وسماع
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 حقوق االدعاءب االمر سواء تعلق النزاع اثناء تكفل حقوق المواطنين في ضمانات وقبل ذلك كلة بالحكم والنطق وقفل باب المرافعة

( 6) لمادةا اإلجراءات الفرصة كاملة لعرض قضيتهم وفقا لنص تتيح لكل الخصوم في جميع وان متساوية في معاملة او الدفاع

 التحكيم مركز ( من نظام33) المادة لما ورد في نص يحدده األطرافالذي  القانون وتطبق هيئة التحكيم، التجاري نظام التحكيم من

واجب ال القانون واختيار ............الخ(.النزاع في موضوع تطبيقه المحكمين على يجبالذي  القانون حرية تحديد لألطراف ان

الدولية  تجارةال لقانون الموضوعية لقواعد او ان يحدد وفقا، المنازعة في حل التقليدي المنهجإلى  تابعا من كونه ال يخرج التطبيق

تحديد  دمحالة ع التحكيم في إجراءات على كل الواجب التطبيق تحدد القانون التحكيم ولوائح قوانين معظم نجد ان ذلك جانبإلى 

 القانون الواجب التطبيق لتلك القواعد 

 :إجراءات التحكيم :ثانياا 

انينها نصوص قو في هذه اإلجراءات على تحديد حرصت القوانين وقد، التحكيم  خاصة في إدارة مسالة أهمية إجراءات التحكيم لها

على  وقفيت التحكيم نجاح الن، او هيئة الحكيم او المحكمين بالخصوم خاصة وهذه اإلجراءات قد تكون ،بها عملية التحكيم تنظمل

وتوقع ، تخدمهاواللغة التي يس، مكان التحكيم تحديد ويتم، التحكيم مركزإلى  الطلب بتقديم التحكيم تبدا إجراءاتو، إجراءاته سالمة

لكن ، ركز التحكيمم مقر بالدولة التي يوجد بها التحكيم طلب إجراءات وتتم، التي تقوم بعملية التحكيم الهيئة ثم تشكل، مصروفاته

للخصوم حرية  بل يترك، على ارضها اإلجرائية لدولة التي يجرى التحكيميلزم هيئة التحكيم بتطبيق القواعد  ال يوجد نص قانوني

 بعدها( وما 395ص، 3881، )احمدبالنص عليها بالعقد المالئمة اختيار إجراءات التحكيم

، العقد بنود ضمن مالتحكي شرط وجود التحكيم لقبول ويشترط، الخاصة بالنزاع المستندات كافة تجهيز يتم التحكيم ومع تقديم طلب

، عة نزعاتهملطبي القيام باختيار إجراءات التحكيم المالئمة للخصوم ويترك، ، األصلي تلحق بالعقد تحكيم مشارطة او عن طريق

 األطراف باالتفاق بينهم حسب طلب ة التحكيميئوتشكل ه (308ص، 3881، )إبراهيمفي العقد او اإلجراءات المنصوص عليها 

ة يئه تقوم حيث تقديم الطلب تتخذ بعدلتحكيم  اجراءاتولها في سبيل ذلك سلطات واسعة وهنالك  تفصل في النزاع من اجل ان

إجراءات  وتتم مذكرات وتقديم ،وقبول مستندات، شهود من سماع وإدارة الجلسات، النزاع وقائع وتحديد، الوثيقة بأعداد التحكيم

 إجراءات من الئحة (35)تكون سرية وفقا لنص المادة  وسماع الشهود الخاصة بالمرافعة الجلسات الن، تامة التحكيم في سرية

 يحول ال وبالرغم من ذلك ان الغياب، حضور الجلسات الجميع معة علىحرصا على الس، التجاري الخليجي  لدى المركز التحكيم

 االستعانة لألطراف وزكما يج يالخليج يالتجار لمركز من الئحة التحكيم (39) وفقا لما جاء في نص المادة دون مواصلة التحكيم

 .في غرفة التجارة الدولية بباريس التحكيم من نظام(36/3)المادة ه وهذا ما قررتاثناء إجراءات التحكيم بمحامي 

 اإللكترونيالتحكيم : الثانيالمبحث  

:اإللكترونيالتحكيم  األول: تعريفالمطلب   

لى إشبكة اتصاالت دولية بطريقة سمعية وبصرية ودون حاجة  عبر تتم إجراءاتهبانة هو الذي  بالمعنى الواسع عرف التحكيم 

وبالمعني الضيق يرى أصحاب هذا  (391ص، 3009، )إبراهيم معين مكان يف ينوالمحكم التواجد المادي ألطراف النزاع

 ،التكنولوجيا في إجراءاته ال يعتبر التحكيم الكتروني لمجرد استخدام االتجاه انه
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، 3008 ،)رجاءبطريقة الكترونية حتى نكون بصدد تحكيم الكتروني  محل التحكيم والمعامالت ان تتم الصفقات يجب وانما 

رونيا بحيث نازعات الكتاو اي وسيلة الكترونية لفض المعبر النت  هو كل تحكيم يتم اإللكترونيوبناء علية ان التحكيم  (33ص

 التحكيم مفهوم ان (300ص، 3009، )إبراهيم وتبليغه بطريقة الكترونيةالقرار  في إجراءاته وإصدار عرض النزاع والسير يتم

 ي طريقة االتفاقف عنة لكنة يختلف، خاص كأجراء الدولية المنازعات حسم يعمل علىالذي  يتشابه مع التحكيم التقليدي اإللكتروني

 .الحديثة االتصال النت ووسائل ىالتجارية التي تتم عل والصفقات التجاري على العمل

اإللكترونيماهية التحكيم  :المطلب الثاني  

بح حيث اص، والمعلومات التي ظهرت عبر االنترنت ووسائل التواصل األخرى في عصرنا الحالي ونتيجة لثورة االتصاالت

ي أصبحت الفكرية التالعلمي والنهضة  بسبب التقدم، االنترنت من اكثر الوسائل المتعارف عليها في التواصل ونقل المعلومات

، ةوالتصرفات القانوني التطور على المعامالت هذاوانعكس ، هحدود ل في هذا العصر حيث اصبح التواصل ال، تغذو المجتمعات

الكترونية  سائطو غائبين باستخدام اشخاص ة وهي" التي تتم بيناإللكترونياو العقود  اإللكترونيبالتعاقد  واصبح هنالك ما يعرف

 لواصبح من وسائ، المستوى المحلي والعالمي وبرامج معلوماتية " وهذا النوع بات منتشرا وله وزنة في التجارة على من أجهزة

وكانت ، ةاإللكتروني هذه العقود بين اطراف وجود خالفات ونزاعات من مريخلو األ وكالعادة ال، التجارة التي تتم عبر االنترنت

لجا  لذلك، يوهو ما لم يكن متوافرا في القضاء العاد، بصورة سريعة وبعبء اقل حل هذه المنازعاتإلى  األطراف هحوج

إلى  اللجوءوكان الحل في ، الخالف بواسطة االنترنت وهي حسمبها  أنشئت حل هذه النزاعات بمثل الطريقة التيإلى األطراف 

التجارية  مع طبيعة سبب النزاع وهو العالقات تتماشاه لحل النزاع طريقة حديثة اإللكترونييعتبر التحكيم  و اإللكترونيالتحكيم 

 اإللكترونيالعمل  تحسين بهدف تفي العديد من التوصيا اإللكترونيبالتحكيم  لذا نجد ان التشريعات الدولية اهتمت، عبر االنترنت

لنزاعات ا هوتحسم ب دوليا التالتجارة والمعام منشرا في مجال اإللكترونيباعتبار ان التحكيم ، من نزاعات رقمية هبما يحتوي

من أهمها المجالت التجارية دوليا ومحليا ، طرا على العالم باثرة في عدد كبير من المجاالتالذي التطور إلى دوليا وذلك راجعا 

 .التكنلوجيا في حل النزاعاتتستخدم ذات  انالطبيعي  ومن، حيث أصبحت وسيلة التجارة هي التكنولوجيا

اإللكترونيلتحكيم ا طبيعة :الثالثالمطلب   

ل التجاري في التعام التكنلوجياالذين قاموا باستخدام  بين الخصوم تثار المنازعات التي وسيلة لحسم هأهمية خاصة باعتبار هل

يقوم على  ألنه ألطرافه ملزم عقد رضائي اإللكتروني لكن هنالك خالف طبيعة التحكيم القانونية حيث يعتبر التحكيم، الخاص بهم

حقهم في  عن متنازلين في حسم منازعاتهم اإللكتروني باختيار التحكيم االنهم وبموجب اتفاقهم قامو، اإلرادة الخاص بهم سلطان

 حل النزاع بطريقة ودية خارجا عنإلى يهدف  ألنهذا طبيعة تعاقدية  اإللكترونيومن جانب اخر ان التحكيم ، القضاءإلى  اللجوء

حل ويحل م لألطراف اجباري وملزم باعتباره ان التحكيم ذو طابع قضائي وهنالك راي، قبوال بقضاء الخاصسلطات المحاكم 

ى راي وف، القضاء العادي كأحكاميعد عمال قضائيا وحائز على حجية االمر المقضي  هوحكم المحكم في، اإلجباري القضاء الدولة

خالصة و ،المحكم وبالتالي يعد األول عقد والثاني عمل قضائي لتحكيم وقضاءا يحتوى على اتفاق ألنهطبيعتين  واخر ان التحكيم ذ

قوم بدور ي هذا طبيعة قضائية الن المحكم في هرضائي تم بموجب اتفاق األطراف وان عمل هان بين االمر نرى ان التحكيم يجمع ما

مزايا  إللكترونياان لتحكيم و، التحكيم التقليدي ويتشابه في ذلك مع طبيعة طبيعة مختلطة يمتلك اذن هو، القاضي ويصدر االحكام

                 -:مزاياومن هذه الة اإللكترونيوتفعيلة بواسطة التجارة والعقود  ارتباطهإلى وذلك راجعا  عن التحكيم التقليدي هعديدة تميز
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                     .يسربدقة وسهولة و الحكم تتم صدورإلى و اإللكترونيالتحكيم  إجراءاتبداية  نذم هذا المجالفي  استخدام التكنلوجياان  -3

          .يلقضاء العادمع نفقات ا ان نفقات التحكيم بسيطة بالمقارنةإلى باإلضافة  -3

ات وقت من إجراء يأخذ أطولفي الوسائل البديلة عادة ما  ان التقاضيحيث  أيضا ينظر النزاع في وقت سريع وبسيط  -1

                      (15ص، 300، ذات اختصاصات قضائية مختلفة )إبراهيمطراف من مناطق أدما يتعلق االمر بالتحكيم خاصة عن

 يادةزإلى التجارة الدولية أدى  في عمليات ان التزايدو، تستلزم حضور األطراف التحكيم ال إجراءاتان إلى باإلضافة  -1

ع لقوانين مختلفة دالخالفات في الغالب تخ هوهذ (10ص، 3003، )أبوالهجاء اإللكترونيفات في مجال التجارة حجم خال

ف القانون يحدد األطرا اإللكترونيالتحكيم إلى  باللجوءلكن ، لنزاعا علىتطيق  التي تنازع القوانينإلى  ديؤي الذياالمر 

            لواجب التطبيقلة صعوبة القانون اوبالتالي تتجاوز مسا، والمحكمة المختصة التطبيق الواجب

المحكمة  مواجهةأيضا  ويجنب االطرافاألطراف تجنب المسالة الصعبة وغير موكدة النتائج  التحكيمحيث يساعد  -6

 وإمكانية القانون الواجب التطبيق، ةاإللكتروني فهم العقودالوطنية لصعوبة 

، التجارية والعالقات، العالقات التجارية واعتمادها على السمعة تطلبهفي نظر لما  هبسرعت اإللكترونيكما يمتاز التحكيم  -5

اتفاقية  وان وجود، نظر النزاع بسرعةإلى يودى الذي في تقديم مستندات األطراف االمر  إجراءاتهجانب سهولة إلى 

مساندتهم والوقوف و ينمالمحك احكام تساعد في تنفيذ 3869وتنفيذها لعام  المحكمين بأحكام باالعتراف نيويورك الخاصة

كمة مسالة تحديد المحإلى باإلضافة ، يكون غير معترف بها قد ة باعتبار ان هذه العقوداإللكتروني في شان العقودمعهم 

ة في اإللكترونيالتجارة  الخبرة الفنية الن أصحابإلى  ةجاالحإلى يودى الذي االمر  (99ص، 3005، )نبيلالمختصة 

 ةاإللكترونيللتجارة  التطور تعنى وتواكب، ذو خبرة فنية خاصة ومحل ثقة اشخاص عرض منازعتهم امامإلى  هحوج

ذات طابع  التجارة أصحاب بين تنشاالتي  الن النزاعات (6ص، 3005، )نبيلتجارةللالفني والقانوني  خاصة في المجال

، 3009، )إبراهيميالقاضي الوطنتتوافر لدى  الخبرات ال هوهذ، يتمتع بخبرات في هذا المجال شخصإلى تحتاج  فنى

في الغالب حال عمليا وفعاال ومقبول  سيكون اإللكترونيفي المجال  التي يصدرها المحكم المختص موان االحكا (363ص

، بعض الصعاب توجد لكن كبيرة امزاي قد حقق اإللكتروني وبالرغم من التحكيم (331ص، 3001، )الحجايا من الطرفيين

 -:ومن هذه الصعاب

في  ببان يتسالنزاع يمكن  األطراف في أحد الن انتقاص أهلية، هي مسالة البحث في االهلية القانونية لطرفي النزاع -3

 التحكيم  أطرافلذا البد من الكشف والتحقق عن هوية ، المنازعة التجاريةاتفاق التحكيم في  ابطال

مهدد باختراق من الخارج عن طريق  هيجعل الذي واالمرالكترونية  اإللكتروني يتم عبر اليةالتحكيم  انإلى  أضف -3

وهو ما يشكل تحديا مستمر لمتعاقدين وبالتالي يهدد ، يمكنهم من االطالع على خصوصية الغيرإلى المتطفلين االمر 

ة السرية لمعلومات األطراف اإللكترونيتحكيم لهم شروط النجاح لأن من أل (55ص، 3003، أبو الهجاء)خصوصيتهم 

 عليها.مايتها وعدم االطالع ححيث يعمل مركز التحكيم على 

ن يوجد قانو مرتبط بالتجارة الدولية حيث ال ذلك انهإلى أضف  خاص به عدم وجود نظام اإللكترونيالتحكيم  هيواج -1

يا الحجا)متعارضة المختلفة وها الوطنية النتجارة الدولية فهي محكومة بقوانيبخاص  يخاص على المستوى الدول

 (3ص، 3001، وطراودة
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يمكن الذي ر االم، الشكلية واالجرائية التي توجد عند التحكيم العادي الشروط ييستوف ال اإللكترونيان التحكيم ضف أ -1

 كيمن مراكز التحأجانب إلى اإللكتروني، عدم تنفيذ قرار المحكمين لعدم وجود تشريع خاص بالتحكيم إلى  ديؤين أ

وعدد ، لغويةال الثقافات بسبب اختالف لغوية ةعداخلق قإلى يودى الذي اإلنجليزية فقط في معامالتها االمر  اللغة تعتمد

 جانب صعوبةإلى  (JULIA HOMLE:IbIb,p.11) ثنائية للغة او متعدد اللغات قليل من هذه المراكز يوفر خدمة

اب وقلة امكانياتها وضعف الوعي الثقافي او أسب ألسباب تتعلق بطبيعة حياة هذه الدول في الدول غير المتقدمة التحكيم

 راجعة لخوف من الدخول في التجارب 

 لتحكيما الطرف لشروط قبولإلى وذلك راجعا  ،واضحا قبوال التحكيم المستند لشرط قبول ومن الصعوبات أيضا هي عدم -6

 كذلك الخوف من عدم المساواة بين، التفاوض تقبل ال ان هذه الشروطإلى اضف  الوطني القضاءإلى  اللجوءمن  هيحرم

كما  ،التجاوزإلى المحكمين  الن العالقات المالية لشركات المؤسسات قد تدفع المحكمينعدم نزاهة في الشك  ،األطراف

حيث يتم  ،انكار العدالةفي القانون الوطني الخاص بشخص المتنازع خشية من  القواعد عدم تطبيق هفي يخشي األطراف

 .ان يتم حل النزاع من خالل التحكيمإلى القضاء الوطني دون ضمان إلى اللجوء حرمان الطرف من 

  اإللكترونيتطبيق التحكيم  :المطلب الرابع

ويعد ، النترنتامنتجاتها تعرض للمستهلك عبر  وبالتالي، االنترنت شبكة ان كافة االعمال التجارية من انتاج وتسويق تتم عبر

، عقود تجارية وتعتبر، االعمال تتم بواسط النته وهذ، ذلك بمثابة خدمة للمستهلك بدال عن المشقة في الحصول على السلعة المعنية

د وعقو، الحد اطرفهااو يطلق عليها العقود المختلطة وهى عقود تجارية بالنسبة  Business to Business(B2Bويطلق عليها )

ان نطاق التحكيم  (10ص، 3009، )أسامةBusiness to Consumer( B2C) اختصارا ويطلق عليها، االخرمدنية لطرف 

 اإللكترونيحكيم الت تطبيقمما يعنى ان نطاق ، ةاإللكترونيتنشا عن عقود التجارة التي  ةاإللكتروني المنازعات كافة هو اإللكتروني

التحكيم  إلجراءاتوالتي تعد نطاق مكانيا له و  يواالساس غير التعاقد يالتعاقدة ذات األساس اإللكترونيينحصر في المنازعات 

فق األطراف لم يتإذا و، الحرية الكاملة في اختيار مكان التحكيم ألطرافوان المشرع ترك ، أهمية بالغة توثر على التحكيم نفسة هل

يعد المجال المناسب ذي ال اإللكترونياما التحكيم ، ة لتحكيم العامبالنسب المناسب التحكيم تعيين المكان هيئةتولت  على مكان التحكيم

 لمذكراتااو تبادل  األطراف ضرورة لحضور الدولية يتم عبر شبكة االنترنت حيث ال في فض المنازعات االفتراضيلتحكيم 

 .ضرورة لتحديد النطاق المكاني الن ذلك يتم اليا وبالتالي ال

الهيئة لى إم وبتقديم المدعي طلب التحكي، التحكيم هيئةفي وقت رفع الدعوى امام يبدا التحكيم  نأف الزمانياما فيما يتعلق بالنطاق 

 طلب المعلوماتباالتصال ل هومباشرة مهامالنزاع  لنظر متخصص محكم تعيين فيها من اللحظة التي يتم يبدا اإللكترونياما التحكيم 

ان لتقليدي ا يشترط في طلب التحكيمو ر النزاع خالل اثنان وسبعون ساعةعى علية وينظتاريخ تلغي الرد من المد وبدء العمل من

 وهى بينات تتعلق ،في الطلب  ويتعلق بالبينات الواجب توافرها، المتفق علية بين الطرفيين وان يقدم خالل الميعاد يكون مكتوبا

 في حالة التقديم اماللمدعى والمدعي علية وبينات أخرى تتعلق بموضوع الدعوى  والعنوان بطرفي الدعوى من حيث االسم

عب فيها إرادة تل بشروط معينة فقد أوضح برنامج المحكمة االفتراضية ان يتم التقديم (اإللكترونيموقع التحكيم ) اإللكتروني

، لذلك رنيك المعدألوالمتضرر لتقديم االدعاء ومل اوتبدا بزيارة الوقع بواسطة ، تنظيم اإلجراءات ومتابعتها دورا في األطراف

 ، موقع مركز التحكيم وتتبع كل الخطوات المطلوبة وتتم كافة اإلجراءات بطريقة الكترونية على
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م المدعي علية على الشبكة بعد استال القضية هفي تنشاالذي وتبدا إجراءات التحكيم من اليوم ، والمستنداتوفية ترسل كل البيانات 

 ددوفى الغالب اطراف التحكيم هي التي تح لتبادل المستندات لسرية المعلومات تشفيريويستخدم نظام ، التحكيم  دعوى بطل

ة لدوليالتجارة ا منازعات لكل وشاملة متعددة تطبيقات اإللكتروني عن طريق التحكيم تسوية المنازعات بداية اإلجراءات وجدت

والتي لها الدور  ((WIPOاالقتصادية هذه المسالة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية  تنظيماتال ة حيث تتولى بعضاإللكتروني

االتحاد  جانبلى إة حيث تنظم منازعات الملكية الفكرية والعالمة التجارية اإللكترونيالتحكيم الخاص بالتجارة  الفعال في تطوير

والمتعاملين معهم بتسوية  المعلومات خدمات يلمورد الدول األعضاء )تسمح بقولها (13/3000)رقم  المادة األوربي حيث نصت

األوربي  وطلب االتحاد (فض المنازعة يالمعلومات ف وفى جميع اإللكترونيفي العقد  التكنلوجية الوسائل منازعاتهم باستخدام

لتجارة ا حل المنازعات التجربة األولى في جانب انإلى ، المنازعات الكترونيا من الدول األعضاء تسهيل استخدام اليات تسوية

 القانون زكمر بواسطة 3885تتمثل في البرنامج القاضي االفتراضي وهى فكرة أمريكية منز باستخدام شبكة االنترنت  ةاإللكتروني

، والمعلوماتية لألبحاث والمركز العربي قانون القضاء ومعهد( AAAين األمريكيين )مجمعية المحك ودعمة نظام وامن المعلومات

ريال تتم في مونت تجانب المحكمة القضائية التي نشأإلى كل ذلك ، باألنترنتالمتعلقة  للمعامالتسريعة  والهدف من ذلك حلول

وأصدرت هذه المحكمة شهادات تصادق على المواقع ، صدور القرارإلى الكترونيا من طلب التسوية  فيها كافة اإلجراءات

 .ةاإللكترونيل بالتجارة ة التي تتعاماإللكتروني

 اإللكترونيالتقليدي والتحكيم  حكم التحكيم إلزاميةالثالث: المبحث 

 :عي والقانوني لتحكيميشرتال األول: اإلطارالمطلب  

 عدم لةعلى موضوع النزاع وفى حا لهم الحرية الكافية في تحديد القانون الواجب التطبيق اإللكتروني التحكيم ان اطراف خصومة

كيم فيه وتنص يقوم بالتحالذي لمحكم اختيار قواعد القانون الواجبة التطبيق على النزاع  يتعين اختيارهم لقواعد الواجبة لتطبيق

حكمة م التي تطبقها القانون قواعد الحرية في اختيار النزاع ألطراف يكون)على االتي ( من الئحة المحكمة القضائية36المادة )

زاع في الن ان تفصل للمحكمة ويجوز الذي تراه مناسب تطبق المحكمة القانون االتفاق عدم فى حالةو، في النزاع  الموضوع

ذي ال الوطني القانون تطبيق توجب ة التياإللكتروني( من الئحة المحكمة 3/39كما تنص المادة ) (بتطبيق قواعد العدل واالنصاف

في  واعد تكمليهق لها اإللكتروني مراكز التحكيم فان القانونية في القواعد وجد نقصإذا و، بالروابط األكثر وثوقا النزاع به يرتبط

 الالتجاري والدولي اليونستر بشان التحكيم للقانون النموذجيإلى مثل الرجوع ، في قواعد القانون العام النص وجود حالة عدم

وهي اتفاقيه دولية بشان االعتراف  من اتفاقية نيويورك( 36المادة ) وفقا لما جاء في نص، التجارية الدولية الغرفة او قواعد 3896

 و اختيارا على موضوع التحكيم التطبيق القانون الواجب وعند اختيار األحوال في جميع)تنفيذ احكام المحكمين حيث ذكرت انه

لى إ اللجوء انون محدد يمكنق علىاتفاق إرادة الطرفين  حالة عدم . مما يعني انه في(النظام العام يجب ان ال يخالف ذلك المحكم

 األنظمةو في اللوائح اإلجرائية المنصوص عليها القواعد او تطبق النزاع، التي تحكم الدولة او قانون التحكيم، دولة مقر قانون

 .(395ص، 3889، لهيئات التحكيم المنتظم )رمسيس
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 : حكم التحكيم التقليدي:الثانيالمطلب 

 مختصةوالقوانين الوطنية ال المؤسس التحكيم نظم ولوائحإلى وفقا  ذلك ويكون هيئة التحكيمحكم  إلصدار معينة إجراءات تتبع

 من ليةع والتوقيع، ضرورة كتابة الحكم وهي شكلية بظروف الحكم ويرتبط صدور، العربية واألجنبية في األنظمة للتحكيم

لمحكمين ل مسببا ويتضمن أسماء الحكم يكون نأو، وتسجليه ايداعه ويتم هامة بيانات يتضمن وان، ويكون بالغة العربية، المحكمين

 منطوق ومن ثم يصدر، يتحمل المصروفات يالذ صدوره وتحديد الطرف ومكان،وتاريخ الحكم ، األطراف وتوقعاتهم وأسماء

ما جاء الحكم وفقا ل واألعراف الجارية في نوع ،هيئة التحكيم ان تراعي عند فصلها لنزاع شروط العقد محل النزاع وعلى، الحكم

ان لمحكمين مراعاة تطبيق قواعد على ( والتي تنص 19/3)والتي تتفق مع المادة ي( من قانون التحكيم السودان13في المادة )

طبق هيئة لم يتم االتفاق تطبق قواعد تإذا و، اإلسالمية والنظام العام في البالد مع تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم

ان تراعي شروط العقد ومحل النزاع على ، تحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي تري انه اكثر اتصاال بموضوع النزاعال

ونوع المعامل والعادات المتبعة وماجري علية العمل في التعامل بين الطرفين من قانون ، وتأخذ في االعتبار األعراف الجارية

 منطوق من ميضع حدا لنزاع ويفه ان بمعنى، يكون قطعيا وعند صدور حكم التحكيمليه حكم وتسجال إيداع ثم يتم التحكيم السعودي

الن ، دورهقبل ص علية الخصوم اتفقإذا وال يجوز استئنافه ، العادية للطعن بطرق قابل اي غير، نهائيا يكون وشروطه وان الحكم

 من و صدرا، للقانون طبقا صدر من محكمين لم يتم تعينهمإذا  الحكمفي  يجوز الطعن لكن، في الحكم  دون الطعن الموافقة تحول

 ،كما يصبح الحكم ان يكون حائزا على حجية االمر المقضي شخص ليس له أهلية او صدر من، بعض من المحكمين دون اتفاق

، رهللخصوم بمجرد صدو يكون ملزما القوة التنفيذية بان يتضمن وان، المحاكم مرة أخرى بعد الفصل فيهإلى حيث ال يرفع 

، 3031، د)عبد الحميإجراءات هذا التنفيذ  او ان يعرقل، او يرفض تنفيذه، يتنصل منة ان وال يجوز لكل منهم، عليهم حجة ويصبح

 لحرةا اإلرادة ألنه يصدر بناء على، صدوره ويصبح حجة عليهم بمجرد الخصومإلى ملزم  ان حكم التحكيمإلى نخلص  (195ص

الي جانب ان حكم التحكيم يكون ملزم لخصوم ألنه ، ه اإلرادة تمنع القضاء العادي من نظر هذا النزاع مرة أخرىوهذ، للخصوم

حكيم تصدر الن احكام الت، األطراف وال يجوز الحد من ان يعتذر عن تنفيذهعلى يتمتع بالقوة التنفيذية بمجرد صدوره يصبح حجة 

 ويمنع ،التحكيم هذا االتفاق الذي يمنع تدخل القضاء في نظر النزاععلى عقد االتفاق إرادة األطراف التي وضعوها في على بناء 

 ل محليح هوان الخصوم ملزم يضاء اجبارقيعتبر  التحكيم النالقضاء الوطني المختص على كذلك األطراف من عرض النزاع 

بالتالي ، مدر في التحكياالحكم الصوالقضائية في الدولة  من السلطة رديصالذي  كالعمل قضائي عمل حكم المحكم باعتبار الدولة

واعد لق طبقا وان االحكام التي تصدر من المحكمة تعد اعماال قضائية سواء كانت صادرة، هفي يحوز على حجية االمر المقضي

 حكم التحكيم وان ميعاد بشرط ان ال ينقضي تشوبهمن األخطاء التي  هاحكام في تصحيح الحق هل المحكمو، او العدالة  القانون

هو  هذلتنفي المحكمة كتاب ىدل حكم التحكيم إيداع وان، والموضوع الشكل والمضمونناحية  من قضائيا يعتبر حكما المحكمة

 .همن تنفيذ ما يمنع وجود عدم الهدف منة يشكل اجراء

  :اإللكترونيحكم التحكيم  :الثالثالمطلب 

 إللكترونياوان المحكم في عملية التحكيم  ،صدور الحكمإلى من بداية التحكيم  وطني لقانون ال يخضع اإللكترونيان حكم التحكيم 

واعد من الق الن المحكم يختار ،يالمجتمع الدول واهداف تحقق مصالح وإنها، من المصالح قدر أكبرتحقق  قانونية قواعد يطبق

 ،بعد انتهاء اإلجراءات حكم التحكيم ويصدر، الضعيف وهو المستهلك الطرفوتحمى  القانونية التي تحقق
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، المخالف عضوال راي مع ذكر واألعضاء من الرئيس مع التوقيع باألغلبيةصدوره بموافقة  ويشترط ان يكون القرار كتابة ويكفي 

 النموذجيمن القانون  (3/13)المادة  وتستلزم، هصدر فيالذي والمكان ، ومنطوقة، وأسباب الحكم، االقوال والمستندات وملخص

م جميع وتت االنصاف قواعدإلى المحكمون ويصدر الحكم عادال ووفقا  ويوقعهالحكم كتابة  ان يصدر يالدول يالتجار للتحكيم

وذلك وفقا تروني، اإللكالحكم بواسطة البريد  ويتلقى األطراف، موقع القضيةفي  الحكم نشر تيركرويتولى الس، الكترونيا إجراءاته

عمليا وفعاال  في الغالب من المحكمة يعد حكما يصدرالذي الحكم  انو ةاإللكترونيمن الئحة المحكمة  (1/36)المادة  لنص

وسيادة  طرافلألبالنسبة  على إجراءات التحكيم تفاقاالجاء نتيجة  اإللكترونين حكم التحكيم ال، لألعضاء ومقبوال من الطرفين

قوانين ال من عدم تنظيم مشروعية التحكيم بالرغم في وضع مسالة واضحةعملية التحكيم هي  ان، الدولة المتمثلة في القضاء

جزئي في  يفصل بشكل كلي او والذي عن محكم بانة القرار الصادر اإللكترونيالتحكيم  ويعرف حكم اإللكتروني،التحكيم  ألحكام

لقرارات ااالنترنت وهو كافة  عبر شبكة يتمالذي الحكم  هان او يعني .في طلب المحدد النزاع بموضوع منازعة التحكيم المتصلة

فقا و التحكيم موضوع يف يصدرالذي في نطاق واحد وهو الحكم  عن هيئة التحكيم عبر شبكات االتصال سواء كانتالصادرة 

ونصت  ،ويشترط في الحكم ان يكون مكتوبا اتفق علية اطراف التحكيم في موضوع التحكيمالذي اإلجرائي والموضوعي  لقانون

 حيثنيويورك  من اتفاقية (1) د منظمة الملكية الفكرية والمادةمن قواع (61)والمادة سترالاليونمن قانون  (13) المادةلك ذعلى 

ادي الي االمر الذي  الكتابي يالعادهنا التوقيع  لتوقيعبا ويقصد لحكملالتوقيع  اشتراطإلى باإلضافة ، الكتابة الحكم في تاشترط

 يكون ماديا ال اإللكترونيان نظام التحكيم إلى بالمقارنة مع التحكيم التقليدي وذلك راجعا بشان الكتابة  مواجهة بعض الصعوبات

م يدوي في هذه التحكي هيئةلكن االمر الواقع ان تمت كتابة الحكم الصادر من ، افتراضيا عبر الشبكةنظام  ألنهكالتحكيم التقليدي 

التي تأخذ طابعا الكتروني في هذه الحال يمكن لألطراف التوقيع اليدوي  إجراءاتهخالف على ، الحالة يكون اخذ الصورة التقليدية

ذ في هذه الحالة نراجع الدولة التي يراد فيها تنفي اإللكتروني التحكيمصدر الحكم في موقع إذا لكن ، صورة الحكم المكتوبةعلى 

ة فهذا في حال توافر شروط معين، ة هذا يعني اعترافها بالحكماإللكترونيان كانت تعترف بحجية المستندات  اإللكترونيالحكم 

تنفيذ من توافر الشروط الالزمة لالعتراف و التأكديتم تلك النقطة وان إلى  االنتباهالمحكمين على لذا ، اعترافها بالحكمعدم يعني 

ا ة واعطت لهاإللكترونيبالمحررات اعترفت في اتفاقياتها الدولية المالحظ ان معظم الدول مع  (33ص، 3031، )رفعتحكمهم 

م تبعا لذلك مثل اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة باستخدا اإللكترونيالتحكيم  حجية المحررات التقليدية ومن ثم اقرت حجية حكم

 اإللكترونيون جانب اعتراف القوانين الخاصة بذلك كالقانإلى  3006 ة في العقود الدولية الصادرة عاماإللكترونيالخطابات 

ت بشان المعامال (3005 لسنة 3)والقانون االتحادي رقم  اإللكترونيالخاص بتنظيم التوقيع  ( 3001سنة  36رقم )المصري 

بحكم التحكيم المكتوب الكترونيا مثل الئحة  اإللكترونيالي جانب اعتراف مراكز التحكيم ( 9)في المادة  ةاإللكترونيوالتجارة 

اي اعطا  اإللكترونيالحكم على  التوقيع الكتابي مما يعني انه يمكن (3)فقرة  (36) ة الكندية في المادةاإللكترونيمحكمة الفضاء 

لك المادة ذعلى نصت اما بشان كتابة الحكم  .وهو ما اقرته منظمة الملكية الفكرية اإللكترونيالتوقيع الكتابي حجة في الحكم 

من قانون التحكيم السوداني حيث اشتراطا ان يكون الحكم مكتوبا وموقع  (11والمادة ) من قانون التحكيم السعودي (13/3/3)

 لصالحياتابالحق في القيام ببعض  الهيئةوتحتفظ  التداوالتيصدر بعد إتمام بخصوص اصدار الحكم فانه وعلية ومسببا ومؤرخا 

من  (13)تسبيب حسب نص المادة إلى توقع ظهور نقص او أي عيب او غموض يعوق الحكم يحتاج  ببسب في النزاع المعروض

( تسبيبهدم مالم يتفق الطرفان ع القراراصدار قرراها ان تسبب عند التحكيم  هيئةيجب على ) هينص على انالذي سترال اليونقانون 

 ،في التحكيم افلألطر كما تجعل المنظمة العالمية للملكية الفكرية الخيار، 
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سترال وبعدها يصبح منتجا اليون النموذجيمن القانون  (13)المادة  لتحكيم النهائي وفقا لما جاء فيبقرار ا وتنتهي حكم التحكيم 

 باي هطعن فييجوز ال اله باعتبار ان هب االمر المقضية التشريعات بحجي في معظم هومعترف ب، هوقابل لتنفيذ فور صدور ألثارة

ال يكون لحكم حجية اال في  ألنه اال ان هذه الحجية لم تعد حجية مطلقة وانما تحدد بنطاق التحكيم، من طرق الطعن المعروفة

يكون قرار التحكيم  صدر ان)على  القضائية المحكمةئحة المن  (36)من المسائل المتنازع عليها تنص المادة  فيهحدود ما فصل 

 لتحكيم على اخضاع النزاع يعتبر اتفاق األطراف)من ذات القانون  (5) كما نصت المادة باالستئناف هيجوز الطعن في نهائي وال

ي الية المؤتمرون ف ما أنتهيوهذا ، (نظام محكمة التحكيم الفضائيةم كمة القضائية تنازال منهم عن الطعن اما حالم لالئحة وفقا

من الئحة  (36)بان القاعدة المنصوص عليها في المادة  اإللكترونيبالتحكيم  تمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية فيما يتعلقؤم

 ،الحق في اكتساب حجية االمر المقضي على اعتبار ان هذه الحكم عنوان للحقيقة اإللكترونيالتحكيم  ألحكامالمحكمة الكندية تحفظ 

ام تكسب مثل غيرها من احك اإللكترونيالتحكيم  ة من نصوص في هذا الشأن لذا فان احكاماإللكتروني التنظيماتخلت علية و

د احكام لكن بالمقابل توج، اجراء اخرإلى التحكيم التقليدي باعتبارها احكام قضائية حجية االمر المقضي بعد صدورها دون حاجة 

لتحكيم التي تجرى وفقا الي الالئحة الموحدة لمنظمة االيكان المتعلقة تحكيم الكترونية ليس لها قوة االمر المقضي وهى احكام ا

على الصادر  اإللكترونيبفض المنازعات بين العالمات التجارية وأسماء المواقع الن هذه الالئحة تقرر تعليق تنفيذ حكم التحكيم 

ادر مما يعني ان حكم التحكيم الص، بالحكم إلعالنهم المحاكم الوطنية خالل عشرة أيام التاليةإلى عدم قيام احد الطرفين بالرجوع 

نية المحاكم الوطإلى  واللجوءتجاهل الحكم  لذين يمكنهمفي مواجهة اطراف الخصومة ال إلزاميةالالئحة ال يتمتع بقوة  هوفقا لهذ

ن التنفيذ ال، هتنفيذ ان تم نونيةقيمة قا له اإللكترونيان حكم التحكيم وخالصة االمر ، خالل مدة عشرة أيام تبدا من علمهم بالحكم

 ان االطار التشريعي لحكم التحكيم انه حكم نهائياوفي فض المنازعات  هيعد أساسي وهو المحور الالزم للحكم ويحقق مدى فاعليت

( 13وملزم ال طرافة وينفذ تلقائيا او بناء على طلب لمحكمة المختصة مرفق معه صورة الحكم األصلي وجاء ذلك في المادة )

( من القانون السعودي والتي جاء نصها صريحا وواضحا 63( من قانون التحكيم السوداني والمادة )19/18/10مقرونة مع المواد )

تنفيذ ال مواحكااالعتراض علية مما يعني عدم جواز  .بان حكم التحكيم يحوز على الحجية االمر المقضي به ويكون واجب النفاذ

 اما، لمحليةا إلجراءات التنفيذ العاديةإلى ان كذلك في هذه الحالة يخضع الحكم ان ك صدور في بلد التنفيذكان إذا حسب ما  تختلف

 تفاقيةالوفقا  اإللكتروني التي تنظم احكام التحكيم 3969 التفاقية نيويورك لعام عفانة يخضاجنبية  بلدان كان صدور الحكم من 

حكم  ر بتنفيذويصدر االم، انقضاء ميعاد رفع دعوى بطالن التحكيمبعد م كاتب المحكمة حكم التحكيم قل بإيداعويتم ذلك ، نيويورك

قواعد  هليس ل ترونياإللكلكن المالحظ ان تنفيذ حكم التحكيم  امر بتنفيذ إلصدار القاضي المختصإلى  التحكيم بعد تقديم العريضة

واعد التحكيم االمريكية وق اإللكترونية الفضاء محكيم التابعة لمحكتال بالرغم من ان قواعدمختلفة عن التنفيذ لحكم التحكيم التقليدي 

ان يتعهد األطراف بمجرد خضوعهم لقواعد هذه ()36/5)ادة محيث نصت فقط في ال التنفيذتنظيم إجراءات  جاءت تخلو من

ان يتم تنفيذ حكم التحكيم  (/أ13)ة كما نصت قواعد تحكيم الجمعية االمريكية في الماد (المحكمة بتنفيذ حكم التحكيم دون تأخير

 وفقا للطريقة التي يحددها القانون 

 :لنتائجا 

 :توصل الباحث الي النتائج االتية 

 ان حكم التحكيم يبعد إرادة القضاء عن نظر النزاع  -
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 مجرد صدور الحكم يعد ملزم وال يملك الخصوم امر الرجوع عنة  -

طريقة من طرق التقاضي مقبولة من األطراف االن مازال هنالك تخوفا منة وخالف حول مدي  أصبحالرغم من ان التحكيم ب -

 أحكامه  إلزامية

 رضاء الخصوم وال يحق لهم التراجع عنة  علىحكم التحكيم من كونه مبني  إلزاميةتأتي  -

ة إللكترونياتتشابه مع عملية التحكيم التقليدي في كل مراحل الخصومة االختالف يتجسد في الصفة  اإللكترونين عملية التحكيم أ -

لبيئة اطار تشريعي خاص يتناسب مع اإلى  اإللكترونيالي جانب خضوع التحكيم  اإللكترونيتتميز بها إجراءات التحكيم  يالت

 ة رونياإللكتوالعقود  اإللكترونية والتوقيع اإللكترونيارة مثل التج اإللكترونية التي نشاء فيها التحكيم اإللكتروني

د يكون في ق ألنهاالمر الذي يثير صعوبة بالغة  اإللكترونيمكان وجود الخادم إلى يتم وفقا  اإللكترونيتحديد مقر التحكيم ن إ -

 نزاعاتهم او باألطرافدولة ليس لها عالقة 

شبكة االنترنت  تتم عن طريق اإللكترونيوالتقليدي خالف ان التعامالت في التحكيم  اإللكترونييوجد خالف كامل بين التحكيم  ال -

  ألطرافدون مقابلة 

زاعات تحسم الن وأنها لألطرافدون مشقة  تتميز عملية التحكيم ككل بانها تنجز النزاعات في سرعة المطلوبة والوقت المحدد -

 بذات الطريقة التي تمت بها المعاملة 

 يجب ان يكون التحكيم متوافقا مع األطر الشرعية واألنظمة القانوني للتحكيم  -

علية  هو األساس الذي ينبني وان عقد االتفاق الخاص بالتحكيمن التحكيم نظام قضائي خاص واختياري يتم باتفاق األطراف أ -

 عملية التحكيم 

  .وعملية التحكيم وصدور قرار التحكيم علىهي االتفاق و تهمحاور ثابإلى  اإللكترونيويستند التحكيم التقليدي  -

 .به الدول اهتمتلذا من القضاء العادي  أفضلن لتحكيم مميزات إ -

 :التوصيات 

 مستوى مراكز التحكيم علىمراكز تحكيم  إلقامه هالتوج عنة لذا البد لدول من ألغنيواقع  اإللكترونيمر التحكيم أ أصبح -

أصبحت حوجم ماسة نسبة لتطور المعامالت التجارية واتجاها الكامل  ألنهاالن ، تطورها علىومن لديها المراكز تعمل ، المتقدمة

 وبالتالي يكون لديها الرغبة في حل منازعاتها الكتروني  اإللكترونينحو التعامل 

لتقليدي وتفاديها االفجوات التي تحدث في التحكيم وذلك لسد  اإللكترونيمن تجربة التحكيم التقليدي في تطوير التحكيم  ستفادةاال -

  اإللكترونيالتحكم  في

ولو لم تعترف دول األطراف بحجية المستندات  حتىالشاملة  ةة بحجياإللكترونياالحكام  علىاالعتراف لتوقيع الكتابي  -

 .ال يتضرر األطراف حتىة اإللكتروني
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مان ودور ذلك على سلطنة ع   فيتحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية 

 القرارات اإلدارية تخاذا

Achieving the core processes of knowledge management for the administrative leaders in 

the Sultanate of Oman and the role of this on the administrative decision-making 

 البلوشي جمعة بن درويشسلمان بن الباحث/ 

  المملكة المغربية ،وجدة، محمد األولجامعة  ،اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية ، طالب دكتوراه

Email: salmanmax2000@hotmail.com 

 

 الملخص:

سلطنة عمان  فيإلى قياس مدى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية  الحاليهدف البحث 

اة للبحث ، وتم تطبيق استبانة كأدالتحليلي الوصفيهذا البحث المنهج  فيودور ذلك علي اتخاذ القرارات اإلدارية، استخدم الباحث 

طنة عمان، سل فيللبحث  األصليوزارة العمل العمانية ممثلين عن المجتمع  فيعلى مجتمع البحث من القيادات اإلدارية  الميداني

أنثى( للمسميات الوظيفية )مدير عام ، مدير عام مساعد، مدير  22ذكر ،  621( قائد إداري )651طبقت هذه االستبانة على عدد )

ن أهم نتائج هذا البحث الميدانية هو تحقق توليد المعرفة وتخزين المعرفة بمستوى موافقة دائرة، ومدير دائرة مساعد( وكانت م

مرتفع بين مجتمع الدراسة الميدانية، وتحقق توزيع المعرفة وتطبيق المعرفة بمستوى موافقة متوسط، واتضح من ذلك أهمية 

دورها ص فيالقيادات اإلدارية إلدارية المتخذة من قبل هذه وتأثير تحقق هذه العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة على القرارات ا

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإن الباحث يوصي بتوعية القيادات اإلدارية بأهمية تحقق  بصورة عادلة وناجحة.

م، وحث القيادات اإلدارية في العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لما لها من أثر في دعم صنع واتخاذ القرارات اإلدارية له

المنظمات العمانية على التحول إلدارة المعرفة، والمبادرة بنشر ثقافة المعرفة في الهيئات العمانية الحكومية وغير الحكومية، كما 

ي معرفة فيوصي الباحث بتوفير شتى أنواع الدعم المادي والمعنوي إلدارة المعرفة داخل المنظمات العمانية، وإمداد إدارات ال

   المنظمات العمانية بكل ما هو حديث في هذا المجال.

 .اتخاذ القرارات اإلدارية، القيادات اإلدارية، إدارة المعرفة الكلمات المفتاحية:
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Achieving the core processes of knowledge management for the administrative leaders in 

the Sultanate of Oman and the role of this on the administrative decision-making 

 

Abstract: 

The research aims to measure the extent to which the core processes of knowledge 

management are achieved by the administrative leaders in the Sultanate of Oman and the effect of 

that in making the administrative decisions. A descriptive analytical method was utilized. A 

questionnaire was applied as a field research tool to the research community. The questionnaire 

was applied to (156) administrative leaders (129 males, 27 females) for the administrative leaders 

in the Omani Ministry of Labor, representatives of the original research community in the 

Sultanate of Oman (General Managers, General Managers assistant, Department Manager and 

Department Manager Assistant). One of the most significant results of this field research is, the 

achievement of knowledge creation and knowledge storage with a high level of acceptance among 

the field study community and the distribution of knowledge and the application of knowledge 

with an average acceptance level. Issuing it fairly and successfully. Considering the findings of 

the study, the researcher recommends that the administrative leaders should be educated on the 

importance of achieving the core processes of knowledge management as this process has an 

impact on supporting their administrative decision-making and encourage the administrative 

leaders in Omani organizations to switch to knowledge-management. The culture of knowledge 

shall be implemented, promoted, and used in the Omani organizations. The researcher also 

recommends providing support for knowledge-management within the Omani organizations and 

providing knowledge management departments in Omani organizations with all that is modern in 

this field.  

Keywords: Knowledge management, administrative leaders, administrative decision-making 
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 المقدمة:. 1

بحركة دائبة وتحوالت جذرية مست قطاعات عديدة من دول العالم وذلك بسبب الثورات التكنولوجية  الحاليتميز العصر 

الذى  رفيالمعأدت إلى تراكم كم كبير من المعلومات، وأصبح تقدم المجتمعات حول العالم يقاس بالكم  والتيالمعلوماتية الحادثة 

مات، ومع اتساع دائرة المعارف اتسعت معها دائرة الغموض، مما أجبر جعبة منظوماتها الفكرية ومدى تطويرها لهذه المنظو في

مواكبة التطور ومالحقة التغيرات، أجبرتها على تنظيم وإدارة والحفاظ على هذه المعلومات بهدف  فيترغب  التيالمنظمات 

 العديد من المجاالت والنشاطات.  فياسترجاعها واالستفادة منها 

 فيعملية اتخاذ القرارات اإلدارية لدى القيادات اإلدارية  هيفادة بالمعرفة والمعلومات ولعل من أهم األنشطة است

ظم المنظمة ويتطلب توظيف مع فيالمنظمات، حيث يمثل القرار اإلداري اختياراً لمجال أو نشاط معين، تقوم به القيادات اإلدارية 

لى أكبر عائد ممكن خالل فترة زمنية معينة، وهذا بحد ذاته يعنى بحوزة هذه المنظمة بغية الحصول ع التيالموجودات والموارد 

 المنظمات لتحقيق أهدافها.  فينجاحاً أو إخفاقاً 

ممارسة جميع وظائف وعمليات اإلدارة،  في( عن ذلك "أن تعاظم دور المعرفة وأهميتها 22، 2162لذا عبر )عليان، 

ا الشأن، وبدأت المؤسسات والمنظمات تهتم بشكل كبير بتطبيق فكر ومبادئ هذ فيوفى تحسين هذه الممارسات، بل وتحقيق التميز 

 اإلدارة بالمعرفة".

المنظمات من أهم أسباب نجاح وعدالة  فيوتعد العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة وتحققها لدى القيادات اإلدارية 

تحقق هذه العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى القيادات  القرارات اإلدارية المتخذة من قبل هذه القيادات، لذا يدرك الباحث أن

صنع واتخاذ قرارات إدارية مميزة وعادلة تخدم  فيسلطنة عمان يعد من أهم عوامل نجاح هذه القيادات اإلدارية  فياإلدارية 

 .العمانيتقدم للمجتمع وال واالزدهارالهيئات والمنظمات والمؤسسات الحكومية وتحقق الرخاء  فيخاصة  العمانيالمجتمع 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:. 1.1

ن سلطنة عما فياتخاذ القرارات اإلدارية تؤثر على الجهاز اإلداري  فيسلطنة عمان  فيإن ممارسات القيادات اإلدارية 

وعلى األداء للوحدات الحكومية وعملها والموارد البشرية العاملة بهذه الوحدات، حيث تعد هذه القرارات اإلدارية المتخذة نتاج 

ما تملكه القيادات اإلدارية من معلومات ومعرفة متوفرة لديهم وقت صنع هذه القرارات، وعلى قدر ارتفاع مستوى تحقق العمليات 

بر سلطنة عمان، على قدر ك فيدارة المعرفة من توليد المعرفة وتخزينها وتوزيعها وتطبيقها لدى القيادات اإلدارية الجوهرية إل

حجم المعلومات والمعرفة المتوفرة لهذه القيادات وقت صنع واتخاذ قراراتهم اإلدارية، بما يحقق قرارات إدارية صائبة وناجحة 

 مان.سلطنة ع فيالقرارات، كما تحقق األهداف اإلدارية والتنظيمية للهيئات الحكومية  تحقق الصالح العام للمستفيد من هذه

"ما تحقق العمليات الجوهرية  اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي: فيعلى ما سبق فإن اإلشكالية الرئيسية تكمن  وبناءً 

  تخاذ القرارات اإلدارية"؟سلطنة عمان ودور ذلك على ا فيإلدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية 

 ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

 ما األسس النظرية والفكرية إلدارة المعرفة؟  .6
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 ما مفهوم القيادات اإلدارية؟  .2

 ما اإلطار النظري التخاذ القرارات اإلدارية؟  .3

 سلطنة عمان؟  فيما الواقع العملي الراهن لمدى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية  .4

 سلطنة عمان؟ فيقد تزيد من تحقق العمليات الجوهرية لدى القيادات اإلدارية  التيما التوصيات  .5

 :أهمية الدراسة. 2.1

 : يليتظهر أهمية البحث الحالي فيما 

لدى القيادات اإلدارية لمحاولة رفع مستوى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لديهم، من أجل رفع مستوي  الوعيزيادة  .6

 قراراتهم اإلدارية وتحسينها. 

ومية الهيئات الحك فيإبراز أهمية تحقق مستوى مرتفع من العمليات الجوهرية للقيادات اإلدارية  فيقد يساعد هذا البحث  .2

بدوره يعود على تحسين األداء  والذيرفع كفاءة وفعالية القرارات اإلدارية المتخذة من قبل هذه القيادات العمانية بهدف 

 اإلداري بالهيئات الحكومية العمانية. 

لرفع مستوى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى قياداتهم  عمان،سلطنة  فيلفت نظر الهيئات الغير الحكومية  .3

 مستوى أداء هذه الهيئات إدارياً.  اإلدارية ورفع

مجال اإلدارة بالقيام بالمزيد من األبحاث لدعم تحقق العمليات الجوهرية للقيادات  فيمساعدة الباحثين والدارسين والمهتمين  .4

 اإلدارية بهدف تحسين مستوى القرارات اإلدارية المتخذة من قبل هذه القيادات. 

 :أهداف الدراسة. 3.1

 : يليإلى ما  الحالييهدف البحث 

 التعرف على األسس النظرية والفكرية إلدارة المعرفة.  .6

 التعرف على مفهوم القيادة اإلدارية والقيادات اإلدارية.  .2

 التعرف على اإلطار النظري التخاذ القرارات اإلدارية.  .3

 مان. سلطنة ع فيتحليل عملي ميداني للتعرف على مدى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية  .4

 التوصل إلى توصيات قد تزيد من تحقق العمليات الجوهرية لدى القيادات اإلدارية فى سلطنة عمان.  .5

 :حدود الدراسة. 4.1

  تتمثل حدود الدراسة الحالية فيما يأتي:

  سلطنة عمان.  فياقتصر هذا البحث على وزارة العمل  :المكانيالحد 

  م. 2121/2126 الجامعي الدراسيالعام  في: تم تطبيق هذا البحث الزمانيالحد 

 ام،عوزارة العمل العمانية )مدير  فيمن القيادات اإلدارية  الميدانيعلى عينة البحث  الحالي: اقتصر البحث الحد البشرى 

 مدير عام مساعد، مدير دائرة، مدير دائرة مساعد(. 
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  على التعرف على تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية  الحالي: اقتصر البحث الموضوعيالحد

 سلطنة عمان ودور ذلك على اتخاذ القرارات اإلدارية. في

 الدراسة: مصطلحات. 5.1

الوظائف المنوط القيام بها أعضاء فريق عمل إدارة المعرفة يعرفها الباحث إجرائياً بأنها ": المعرفةالعمليات الجوهرية إلدارة  .6

من توليد المعرفة واكتسابها، تنظيم المعرفة وتكويدها وتخزينها، نشر وتوزيع المعرفة وأخيراً تطبيقها وتوفير إمكانية 

 دعم نشاطاتهم المختلفة".   فين بالمنظمة الستخدام المعرفة وقت، وذلك بهدف خدمة األعضاء العاملي أي فياسترجاعها 

مناصب إدارية داخل عملهم يمتلكون صالحيات  فيهم األفراد المتواجدين يعرفها الباحث إجرائياً بأنهم ": القيادات اإلدارية .2

هذه الصالحيات قيادة المنظمة من شأن  والتيعمليات التخطيط أو التنظيم أو اتخاذ القرارات اإلدارية  فيأعلى من اآلخرين 

 أو المؤسسة إدارياً إلى تحقيق أهدافها". 

 يالقياد: يعرفها الباحث إجرائياً بأنها "مجموعة من اإلجراءات أو الخطوات أو النشاطات الصائبة يتخذها القرارات اإلدارية .3

 العام للمنظمة". اإلداري المسئول داخل المنظمة لتحقيق هدف ما أو حل مشكلة ما يهدف بها الصالح

 

 اإلطار النظري. 2

 النظرية والفكرية إلدارة المعرفةاألسس : المحور األول

 ، حيثالحاليعصرنا  فيمنظمات األعمال  فيتعد المعرفة رأس مال فكرى مدفون إلى أن يتم اكتشافه، وهذا ما حدث 

يرها منظماتها داخلياً وخارجياً وتطو فيالبحث عنها  فيتنبهت هذه المنظمات إلى أن هناك ثروة كبيرة غير ملموسة تمتلكها فبدأت 

  الستغاللها واستخدامها وإعالن تفوقها على مثيالتها من المنظمات األخرى.

:  ةالمعرف أوالا

  مفهوم المعرفة: .أ

( بأنها "تعنى الفهم ، اإلدراك، والتعلم، والمعرفة ترتبط بحالة أو واقع أو جانب أو مشكلة 1: 8، 2112عرفها )خلف، 

معينة واستناداً إلى البيانات والمعلومات المتوفرة عنها والمتصلة بها ولذلك فإن المعرفة ذات عالقة مباشرة بكل من البيانات 

ترتبط  يوالتتتيح الوصول إلى المعرفة، لذا يمكن اعتبارها االستخدام الكامل والمكثف للمعلومات والبيانات  التيوالمعلومات 

يق يتم الوصول إليها عن طر التيتوفر له اإلدراك والتصور والفهم من المعلومات  والتيبقدرات اإلنسان األصلية والمكتسبة 

 أو مجال معين أو مشكلة معينة". البيانات الخاصة بحالة معينة أو ظاهرة معينة

معلومات مفهومة قادرة  هي( بأنها "عبارة عن معالجة معلومات وتصورات ذهنية، فالمعرفة 22، 2115وعرفها )نجم، 

 على دعم الفعل فيما يكون الفعل والعمل تطبيقاً معاً."

 أهمية المعرفة: .ب

  النقاط التالية: في( أهمية المعرفة 63، 2166)الكبيسي،  حدد

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

       
 
 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                       151 

 ISSN: 2706-6495 

 

 مرونة المنظمات.  فيإسهام المعرفة  -

 إتاحة المعرفة المجال للمنظمة للتركيز على األقسام األكثر إبداعاً.  -

 حفزت المعرفة االبتكار واإلبداع بين أفراد وجماعات المنظمة.  -

 تحول المنظمات إلى مجتمعات معرفية.  فيإسهام المعرفة  -

 حد ذاتها سلعة يمكن للمنظمات بيعها واالستفادة منها.  فيالمعرفة تعد  -

 المعرفة اإلدارية ترشد مديري المنظمات إلى كيفية إدارة منظماتهم واتخاذ قراراتهم". -

الباحث "أن المعرفة تستمد أهميتها بجانب ما تم ذكره، بأنها تمد صانعي القرار من القيادات اإلدارية للمنظمات  ويرى

خاذ القرارات ات فيوأهداف المنظمة وكذلك لمساعدتهم  استراتيجيةنفس الوقت لتمكنهم من وضع  فيوبة والدقيقة بالمعرفة المطل

 اإلدارية الحاسمة الصائبة والعادلة". 

 أنواع المعرفة: .ج

 نفهاص، وقد يته الخاصة أو من مجال نشاط معيناختلفت تصنيفات الباحثين ألنواع المعرفة كل حسب منظوره أو رؤ

 : يلي( إلى "أربعة أنواع كما 31، 2115)روبرت، 

 التاريخ مثالً.  فيتعنى معرفة الحقائق والوقائع مثل معرفة معركة  :Know – Whatمعرفة ماذا  .6

 تعنى المهارة والقدرة على أداء عمل ما.  :Know – Howمعرفة كيف  .2

 تعنى معرفة األساسيات والقوانين وهذا النوع يتطلب فهماً أعمق للعالقات البينية.             :Know – Whyمعرفة لماذا  .3

 تعنى من يعرف ماذا، أو من يعرف كيف يتم تأدية ماذا."  :Know – Whoمعرفة من  .4

 : كما يلي( أن أغلب الباحثين صنفوا المعرفة وفقاً للمدخل الثنائي 24، 2166، الكبيسي) كما أشار

تعتمد على الخبرة الشخصية والقواعد االستداللية والحدس  التيالمعرفة  هيو (:Trait knowledgeضمنية )المعرفة ال .6

 والحكم الشخصي. 

يمكن ترميزها وكتابتها ونقلها إلى  التيالمعرفة الرسمية والمنظمة  وهي(: Explicit Knowledgeظاهرة )المعرفة ال .2

 اآلخرين."

 مصادر المعرفة:  .د

 وجود مصدرين من أجل الحصول على المعرفة واكتسابها وهما: ( 42، 2111بين )ماركيواردت، 

درها يعتبر األفراد مص التي: حيث تعد المعرفة الضمنية أحد أهم المصادر الداخلية الكتساب المعرفة المصادر الداخلية .6

 األساسي باعتبارهم صناع المعرفة. 

 المصادر الخارجية يمكن للمنظمة الحصول على المعرفة منها:  : هناك العديد منالمصادر الخارجية .2

 بالمنظمات األخرى.  االقتداء -

 المؤتمرات.  فيالمشاركة  -

 متابعة الصحف والمجالت والوسائل السمعية والبصرية.  -
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 منافسين.جمع المعلومات عن العمالء والموردين وال -

  المعرفة: إدارة ثانياا 

 مفهوم إدارة المعرفة:  .أ

( في تعريفها إلدارة المعرفة بأنها "عملية جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها 416، 2115هاررود،  )مكتبة سردت

حوزة المنظمة، وخاصة المعلومات المعروفة لألفراد )المعرفة الضمنية(، وأيضاً المستودع  في التيواختزانها واستغاللها، تلك 

فة الصريحة( وتعتمد العملية على االختزان واإلتاحة اإللكترونية وتعنى إدارة المعرفة العام للمعلومات والبيانات المعروفة )المعر

 بتنمية الموارد البشرية وتنمية المعلومات وإنشاء وخلق المعرفة".

والجدير بالذكر أنه ال يوجد تعريف واحد معين يمكن االتفاق عليه إلدارة المعرفة، حيث تم سياق كل التعريفات حسب 

 ية محددة لمن ساقها ومعظمها تركزت على وصف عمليات إدارة المعرفة. نظر ورؤ

  :المعرفةأهمية إدارة  .ب

آراء الكتاب، بحيث ال يمكن اإلجماع على نقاط محددة تظهر أهمية إدارة المعرفة كنقاط  بينتباينت أهمية إدارة المعرفة 

 متفق عليها. 

 النقاط اآلتية:  فيل أهمية إدارة المعرفة ( أنه "يمكن إجما43: 42، 2166حيث رأى )الكبيسي، 

 تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداتها الداخلية لتوليد اإليرادات الجديدة.  -

 اتجاه تحقيق أهدافها.  فيتعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة  -

 المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه.  يباألداء المنظمالمنظمة لالحتفاظ تعزز قدرة  -

 تتيح إدارة المعرفة للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة، وتوثيق المتوافر منها وتطويرها والمشاركة بها وتطبيقها وتقييمها.  -

المعرفة المتولدة عنها  تعد إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعلة الستثمار رأسمالها الفكري من خالل جعل الوصول إلى -

 بالنسبة لألشخاص اآلخرين المحتاجين إليها عملية سهلة وممكنة." 

  المعرفـة:أهداف إدارة  .ج

، 2163همشري، ) ، ويرىع وطبيعة مجال عمل إدارة المعرفةتتنوع وتختلف أهداف إدارة المعرفة باختالف وتنو

 تميز المؤسسة وريادتها كالتالي:( أن "أهداف إدارة المعرفة من منظور تحقيق 663: 662

 توفير المعرفة للمؤسسة بشكل دائم. -

 االرتقاء باألداء المنظمي المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه. -

 االرتقاء بعملية صنع القرار المؤسسي واتخاذه. -

 تواجهها المؤسسة. التيإيجاد حلول إبداعية للمشكالت  -

 المؤسسة.  فيتجذير ثقافة التعليم  -

 المنظمة. فيتجذير ثقافة اإلبداع واالبتكار  -
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 إيجاد القيمة لألعمال. -

 االرتقاء بدرجة رضا الزبائن." -

 مبادئ إدارة المعرفة:  .د

( 381: 385، 2161، والمليجي، يرى )ضحاوي، وتمد على فهم مبادئ إدارة المعرفةإن نجاح تطبيق إدارة المعرفة يع

 : يليتتلخص فيما  المعرفة،هناك مبادئ إلدارة  أن

 محددة.  استراتيجيةاالعتماد على  -

 النظر إلى إدارة المعرفة كنظام.  -

 تكامل إدارة المعرفة مع النظم األخرى.  -

 تحديد نطاق العمل. -

 البحث عن مصادر المعرفة الداخلية والخارجية." -

موحدة تتكامل مع النظم  استراتيجية إدارة تعد نظاماً فعاالً يعتمد على هييرى الباحث أن إدارة المعرفة بمبادئها و

 تعمل بها. التيالبيئة التنظيمية  فياإلدارية األخرى 

 عمليات إدارة المعرفة:  .ه

قدمها العلماء والباحثون، تأكد للباحث أنه ال يوجد اتفاق بينهم  التيعلى األدبيات السابقة عن إدارة المعرفة  االطالعبعد 

 : التاليمجال إدارة المعرفة على عدد عمليات إدارة المعرفة وال على ترتيبها، نذكر منها  في

أن توليد المعرفة يعنى إبداع المعرفة عند عدد من الكتاب، ويتم ذلك من خالل مشاركة  الباحث يرىتوليد المعرفة:  .1

وممارسات جديدة هذا ويساهم توليد  قضايا فيفرق العمل وجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد 

 :يليالمعرفة فيما 

 تعريف المشكالت وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكاريه مستمرة.  -

 اإلنجاز وتحقيق مكانة سوقية عالية.  فيتزود المنظمات بالقدرة على التفوق  -

 تزود المنظمات بخطوط عمل جديدة ونقل الممارسات الفضلى.  -

 توظيف المواهب واالحتفاظ بها فيتطوير مهارات المهنيين ومساعدة اإلدارة  -

( وفهرستها Classifyingيقصد بتخزين المعرفة هو حفظها بعد مرورها بمرحلة تصنيف المعرفة )تخزين المعرفة:  .2

لعب دوراً مهماً ( "أن تكنولوجيا المعلومات ت43، 2162(. وقال )العلى، Mapping( ورسمها )Indexingأو تبويبها )

 تحسين توسيع الذاكرة التنظيمية واسترجاع المعلومات والمعرفة المخزنة".  في

 يقصد بتوزيع المعرفة سلسلة من العمليات التالية: توزيع المعرفة:  .3

 ( Distributing)التوزيع والنشر  -

 ( Sharingالمشاركة ) -

 ( Flow)التدفق  -
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 ( Transfer)النقل  -

 ( Movingالتحريك ) -

االستخدام واإلفادة من المعرفة،  في( "أن تطبيق المعرفة يتمثل 246، 2112الهادي،  عبد)ويرى تطبيق المعرفة:  .4

فنجاح المنظمات بات ال يعتمد على امتالكها للمعرفة فقط، لكن األهم هو االستخدام لهذه المعرفة بالشكل األفضل، 

 وتتطلب هذه العملية التطبيق والتجريب للمعارف المتوفرة وتعميقها بين العاملين."

 القيادات اإلدارية الثاني:المحور 

 :  ريف القيادةتعأوالا

المنظمات تهدف إلى تحسين األداء العام بالمنظمة وتطوير دائم ومستمر  فيتعد القيادة نوع من أنواع التنظيم اإلداري 

 إدارة المنظمات. فيلمواردها البشرية لمجابهة التغييرات المتسارعة ومواجهة التحديات المستمرة 

يتم من خاللها التأثير على سلوك األفراد والجماعات وذلك من  التيالعملية  هي( بأنها " 685، 6114وعرفها )سالم، 

 أجل دفعهم للعمل برغبة واضحة لتحقيق أهداف محددة". 

  اإلداريأنماط القائد ثانياا: 

تختلف أنماط القائد اإلداري من شخص آلخر، وبالتالي يختلف أسلوب القائد فى اتخاذه للقرارات اإلدارية، ونمط تعامله 

 اإلداري مع مرؤوسيه. 

السلوك المتكرر المعتمد من قبل القائد عند تعامله مع أن المقصود بالنمط القيادي هو " (224، 2115وذكر )العميان، 

كر أن والجدير بالذ، شكل نمطاً يميزه عن بقية القادة"كسب تعاونهم وإقناعهم بتحقيق األهداف والذي ياآلخرين حتى يستطيع 

 : يليأنماط القائد اإلداري تتعدد، نذكر منها ما 

 نمط القيادة األوتوقراطية )الدكتاتورية(. -

 نمط القيادة الديمقراطية.  -

 . التسيبيةنمط القيادة  -

 نمط القيادة المنطقية.  -

 ديثةمهارات القيادة اإلدارية الحثالثاا: 

 قيادته اإلدارية لتحقيق أهدافه، نذكر منها ما يلي: فييقصد بها قدرة أو مهارة القائد اإلداري والتي يتبعها 

القائد التحويلي قادر ( أن "43، 2111يم، قال عنها )حر :Transformational leadershipالقيادة التحويلية  .6

ألفراد وتحفيزهم استثارة ا فيترتبط بتطوير الموظفين وهذا النوع يساهم  التيمرؤوسيه ويهتم بالقضايا  فيعلى التأثير 

 لبذل جهد مضاعف والسعي نحو تحقيق أهداف الجماعة".
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 االستراتيجية( بأن "مصطلح القيادة 22، 2163قالت عنها )أقطي، : Strategic Leadership االستراتيجيةالقيادة  .2

إلى  تراتيجيةاالسوتشير القيادة  االستراتيجيةهو صياغة  االستراتيجي، وأهم دور للقائد االستراتيجيةإلدارة انبثق من ا

 اآلخرين وتحقيق االستقرار طويل المدى بالمؤسسة والمحافظة على الوقت واالستقرار المالي". فيالقدرة على التأثير 

أن القائد التبادلي يجب أن يمتلك مهارات اتصال عالية يرى الباحث : Reciprocal Leadershipالقيادة التبادلية  .3

نقاط  نقاط قوته للتغطية علىأساليب الحوار لنجاح عملية إقناع المرؤوسين، كما يجب عليه معرفة توظيف  فيوالتحكم 

 .ضعفه

 اتخاذ القرارات اإلدارية الثالث:المحور 

 :  مفهوم اتخاذ القرارأوالا

( أن "عملية اتخاذ القرار 622، 2111حيث أسرد )القصبي، ، إعطاء مفهوم موحد التخاذ القرار اختلف الباحثون في

هي أسلوب معرفي لمعالجة المشكالت والمواقف عن طريق توفير المعلومات الكافية، الختيار البديل األنسب من البدائل المتاحة 

 في سبيل تحقيق الهدف".

 مراحل اتخاذ القرارثانياا: 

 : يليآراء العلماء والباحثين في مسألة تحديد عدد معين لمراحل اتخاذ القرار، حيث يمكن تلخيصها كما اختلفت 

( عن هذه المرحلة بأن " تعيين أولوية كل مشكلة له أهمية خاصة؛ إذ أنه 621، 2162: ذكر )عباس، تحديد المشكلة .6

 أصبحت في مرتبة ثانوية لمشكلة أخري". ليس من المعقول أن تسعي المؤسسة لحل مشكلة لم يعد لها وجود أو

المعلومات الناقصة  علىمتخذ القرار التعرف  على( أنه "626، 2115: أوضح )بلوط، جمع المعلومات عن المشكلة .2

درجة المخاطرة التي ينطوي عليها القرار، وقد يتطلب األمر قدراً من التوقع والتخمين  علىحتى يساعده ذلك في الوقوف 

 رص وسرعة التصرف".بمراعاة الح

( "أن تنمية بدائل الحل تحتاج غالباً إلى قدر كبير من التفكير اإلبداعي 658، 2111، )المغربي: ذكر تحديد البدائل .3

 واالبتكار للوصول إلى عدد أكبر من الحلول تمهيداً الختيار البديل األفضل من بينها".

رحلة اتخاذ القرار، حيث يتم ترتيب االختيارات البديلة لحل المشكلة م هي: تعتبر هذه المرحلة فعلياً اختيار الحل المناسب .4

وترتيبها حسب األهمية وبيان نتائج كل اختيار في تحقيق األهداف المنشودة، ثم يتم اختيار الحل األنسب من بين هذه 

 البدائل.

 الطريقة واإلجراءات. 3

 :منهج الدراسة. 1.3

" كمنهجاً بوصفه أنسب المناهج لموضوع البحث من حيث التحليلي الوصفيهذا البحث على "المنهج  فياعتمد الباحث 

الواقع ومن حيث اعتماده على جمع البيانات وتحليلها وتصنيفها ومعالجتها  فيوصفه وتحديده للظروف والعالقات السائدة 

 . الحاليالستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات تخدم موضوع البحث 
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تم الحصول عليها من أداة البحث الميدانية العديد من البرامج الحاسوبية  التيتحليل البيانات  فيكما استخدم الباحث 

تتيح تحليل البيانات والعالقات والحصول منها على نتائج ميدانية للبحث مثل " اختبار ألفا كرونباخ  والتيواإلحصائية المناسبة 

Cronbachs Alpha اختبار التباين األحادي ومقياس ليكرت الثالثي وAnova." 

  :مجتمع الدراسة. 2.3

مدراء و ،ساعدينمدراء العموم المو ،وزارة العمل الشاغلين لوظائف )مدراء العموم ييمثل مجتمع الدراسة موظف

 موظفاً. (268)عددهم مدراء الدوائر المساعدين( والبالغ و ،الدوائر

 :عينة الدراسة. 3.3

( قائداً إدارياً، 651وزارة العمل العمانية، حيث بلغ عدد عينة البحث ) فيعلى القيادات اإلدارية  الميدانيتم تطبيق البحث 

 : يليبياناتهم الوظيفية كما 

 ( 5مدير عام عدد ) -

 (1مدير عام مساعد عدد ) -

 (81مدير دائرة ) -

 (15مدير دائرة مساعد ) -

 :أداة الدراسة. 4.3

استبانة" كأداة للحصول على البيانات الالزمة، تم تصميمها وإعدادها للبحث " الميدانياإلطار  فيكما استخدم الباحث 

 وذلك بهدف الميدانيللبحث  األصليوزارة العمل العمانية ممثلين للمجتمع  فيوتوجيهها إلى مجموعة من القيادات اإلدارية 

 دى هذه القيادات.التعرف على مدى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة ل

 :الداخلي االتساقصدق 

( بين كل محاور االستبانة األربعة حيث كانت جميع معامالت االرتباط Personتم حساب معامل االرتباط بيرسون )

(، وعليه فإن جميع األبعاد متسقة داخلياً، مما يثبت صدق االتساق الداخلي لمحاور 1.16دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

 االستبانة األربعة.

 :ثبات األداء

أظهر أن معامل الثبات  والذي( لقياس مدى ثبات االستبيان، Cronbach Alphaتم استخدام اختبار ألفا كرونباخ )

 بدرجة عالية من الثبات. تتمتع(، مما يدل على أن االستبيان 1.145اإلجمالي لمحاور االستبانة األربعة بلغ )

   :عرض النتائج وتحليلها. 4

 تحليل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور البحث: 

  :يليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور البحث الميداني األربعة، كما  التالييوضح الجدول  
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور البحث1جدول )

 نعم إلى حد ما ال المحور ن
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 1.32 2.12 %22.6 %22.8 %5.6 توليد المعرفة 6

 مرتفع 1.32 2.31 %41.2 %42.4 %61.1 تخزين المعرفة 2

 متوسط 1.48 2.14 %21.5 %51.8 %22.2 توزيع المعرفة 3

 متوسط 1.56 6.15 %21.8 %53.2 %21.1 تطبيق المعرفة 4

 

الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور البحث األربعة قد تراوحت بين يتضح من 

( بمستوى موافقة عالي جداً للمحور األول )توليد 2.12( بمستوى موافقة متوسط للمحور الرابع )تطبيق المعرفة( و )6.15)

 المعرفة(.

 المعرفة(:  )توليدالمحور األول 

( بمستوى موافقة مرتفع، ويرجع ذلك إلى ما 1.32( وانحراف معياري )2.12حصل هذا المحور على متوسط حسابي كلى بلغ )

 : يلي

 تشجيع الوزارة لتحديث المعرفة المتوفرة بها وتنميتها.  -

  عملهم اإلداري. فيالعمل  فياستفادة القيادات اإلدارية من التجارب المتراكمة ألنفسهم ولزمالئهم  -

 تأييد القيادات اإلدارية الستمرارية تطوير المهارات وتنمية القدرات المعرفية.  -

 تشجيع القيادات اإلدارية لتحويل المعرفة من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي.  -

 مجال المعرفة.  فيتشجيع القيادات اإلدارية الستقطاب الكفاءات البشرية  -

 اكتساب القيادات اإلدارية للمعرفة من مصادر مختلفة داخل الوزارة وخارجها.  -

 المحور الثاني )تخزين المعرفة(: 

( بمستوى موافقة مرتفع، ويرجع ذلك إلى ما 1.32( وانحراف معياري )2.31حصل هذا المحور على متوسط حسابي كلى بلغ )

 : يلي

 ما يتعلق بتخزين المعرفة.تشجيع القيادات اإلدارية للعمل الجماعي في -

 تشجيع القيادات اإلدارية لقيام الوزارة دائماً على تحديث مخزونها المعرفي.  -

 اعتماد القيادات اإلدارية على الحوار والتدريب المستمر لحفظ المعرفة.  -

 م اإلداري. عمله فياحتفاظ القيادات اإلدارية بمخزون معرفي من آراء العاملين تحت قيادتهم واالستفادة منها  -

 تخزين المعرفة.  فياعتماد القيادات اإلدارية على تطبيق تكنولوجيا المعلومات  -

 تخزين المعرفة.  فيبعض األحيان باألرشيف والمستندات الورقية  فياستعانة القيادات اإلدارية  -
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 المعرفة(:  )توزيعالمحور الثالث 

( بمستوى موافقة متوسط، ويرجع ذلك إلى 1.48( وانحراف معياري )2.14حصل هذا المحور على متوسط حسابي كلى بلغ )

 : يليما 

 ضعف دعوة الوزارة لخبراء من خارج الوزارة لنشر المعرفة بين القيادات اإلدارية.  -

 ضعف حرص الوزارة على نشر التقرير الصادرة من جهات محايدة.  -

 الوزارة لنشرات ومطبوعات مختلفة لنشر المعرفة بين القيادات اإلدارية. ضعف إصدار  -

 متوسط عقد الوزارة بصفة مستمرة الجتماعات وندوات لمشاركة المعرفة بين القيادات اإلدارية.  -

 متوسط تشجيع الوزارة لتوزيع المعرفة بين القيادات اإلدارية أنفسهم.  -

 متوسط استخدام الوزارة للوسائل التكنولوجية الحديثة المتعددة لتوزيع المعرفة بين القيادات اإلدارية.  -

 المعرفة(:  )تطبيقالمحور الرابع 

ذلك إلى  متوسط، ويرجع( بمستوى موافقة 1.56( وانحراف معياري )6.15حصل هذا المحور على متوسط حسابي كلى بلغ )

  يلي:ما 

 لكترونية محدثة. إارة لمكتبة ضعف توفير الوز -

 ضعف تواصل الوزارة مع خبراء لتدريب القيادات اإلدارية على تطبيق المعرفة.  -

 ضعف توفير لوزارة للمتطلبات المادية الكافية لتطبيق المعرفة.  -

 متوسط توفير الوزارة للمتطلبات البشرية الالزمة لتطبيق المعرفة.  -

 الزمة والمستمرة على تطبيق المعرفة. متوسط قيام الوزارة بالتعديالت ال -

 حل المشكالت اإلدارية. فيمتوسط تشجيع الوزارة على توظيف المعرفة  -

 :التوصيات. 2.4

 : يليتوصل إليها البحث، فإن الباحث يوصى بما  التيضوء النتائج  في

دعم صنع واتخاذ القرارات  فيتوعية القيادات اإلدارية بأهمية تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لما له من أثر  –

 اإلدارية لهم. 

 المنظمات العمانية على التحول إلدارة المعرفة.  فيحث القيادات اإلدارية  –

 الهيئات العمانية الحكومية وغير الحكومية.  فينشر ثقافة المعرفة  –

 هذا المجال.  فيالمنظمات العمانية بكل ما هو حديث  فيإمداد إدارات المعرفة  –
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 :المراجعقائمة 

 أوالا: المراجع العربية

وراه ائرية، رسالة دكتالمعرفة: دراسة حالة فنادق جز في( أثر القيادة االستراتيجية على التشارك 2163أقطي، جوهرة ) .6

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد خيضر، الجزائر. غير منشورة

دار النهضة العربية، بيروت،  ،(6)ط.إدارة المؤسسات،  في( المبادئ واالتجاهات الحديثة 2115بلوط، حسن إبراهيم ) .2

 لبنان. 

 منظمات األعمال، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.  في( سلوك األفراد والجماعات 2111حريم، حسين ) .3

 الكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عمان، األردن.  ( اقتصاد المعرفة، جدار2112فليح حسن ) خلف، .4

 ، األردن. األردني، مركز الكتب (4)ط. الحديثة،( المفاهيم اإلدارية 6114سالم، فؤاد الشيخ ) .5

(، 6ط.مجتمع المعرفة، ) في( توجهات اإلدارة التربوية الفعالة 2161، رضا إبراهيم )والمليجيمحمد،  بيومي، يضحاو .1

 القاهرة. ،العربيدار الفكر 

( تأثير أنماط القيادة اإلدارية على عملية صنع قرارات التغيير، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات 2162عباس، على ) .2

 (. 6) دد(، ع21) لداالقتصادية واإلدارية، مجـ

 قاهرة.( مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية، ال2112) فتحي، محمد الهاديعبد  .8

( دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 3ط.( المدخل إلى إدارة المعرفة، )2162العلى، عبد الستار، وآخرون ) .1

 األردن.

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.(2)ط.( إدارة المعرفة، 2162مصطفى ) ربحيعليان،  .61

 منظمات األعمال، دار وائل للنشر، األردن.  في التنظيمي( السلوك 2115العميان، محمود سلمان ) .66

 ( أسس إدارة الموارد البشرية، دار المريخ، الرياض، السعودية. 2111، عبد السالم )القصبي .62

 القاهرة. اإلدارية،(، منشورات المنظمة العربية للتنمية 4ط.( إدارة المعرفة، )2166، صالح الدين )الكبيسي .63

، المكتبة العصرية (6)ط.األصول العلمية والتوجهات المستقبلية،  اإلدارة،( 2111)عبد الحميد عبد الفتاح  المغربي، .64

 مصر.  المنصورة،للنشر والتوزيع، 

 ( إدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 2115نجم، عبود ) .65

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، (6)ط.( إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة، 2163، عمر أحمد )همشري .61

 األردن. 
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 جودة الحياة لدى مرضى الصرععلى  كتئابواالالقلق تأثير 

The Impact of Depression and Anxiety on Quality of Life in Epilepsy Patients 
 

                     داليا خالد كعكيإعداد الباحثة/ 

المملكة العربية السعودية، طالبة ماجستير، قسم علم النفس، جامعة الملك عبد العزيز  

Email: Dkaki0003@stu.kau.edu.sa 

 

                           إيمان علي المحمدي        الدكتورة/    

، المملكة العربية السعوديةعضو هيئة تدريس، قسم علم النفس، جامعة الملك عبد العزيز  

Email: ealmhamdi@kau.edu.sa 

    

 ص ستخلالم

لدى عينة من مرضى الصرع في مستشفيات مدينة جدة،  القلق واالكتئاب وجودة الحياةهدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى 

ياة، والفروق في مستوى جودة الحياة على أساس القلق وجودة الح االكتئاب وجودة الحياة، وبين مستوى والعالقة بين مستوى

طبقت و الوصفي،ومتغير االكتئاب، ومتغير القلق. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة المنهج  إناث(،-)ذكورمتغير الجنس

اً. ( فرد061) بلغ عددهم لسعوديين المصابين باضطراب الصرعالدراسة على عينة عشوائية من األفراد السعوديين وغير ا

استخدمت الدراسة استبانة األسئلة الديموغرافية، استبيان القلق المعمم، استبيان صحة المريض، مقياس جودة الحياة مع مرض 

وجود عالقة ارتباطية بعادها الفرعية لدى مرضي الصرع مع انخفاض مستوى جودة الحياة بأ، وتوصلت الدراسة إلى الصرع

من التباين في مستوى  %6..6أن مستوى االكتئاب يفسر المختلفة، وأتضححياة بأبعادها عكسية بين مستوى االكتئاب وجودة ال

جودة الحياة بأبعادها المختلفة. كذلك وجود عالقة ارتباطية عكسية بين مستوى القلق وجودة الحياة بأبعادها المختلفة كما أتضح 

 مع عدم وجود فروق دالة إحصائيا بينبعادها المختلفة، من التباين في مستوى جودة الحياة بأ %41.5أن مستوى القلق يفسر 

 عزىتُ ، بينما توجد فروق إناث(-)ذكورتُعزى لمتغير الجنس متوسط الدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة وجميع أبعاده الفرعية 

القلق  يتأثير كبير لمتغيرمما يدل على  1.60ثر مع حجم أ متغير القلقل تُعزىوجود فروق و ،1.60ثر مع حجم أ لمتغير االكتئاب

 . الحياة مستوى جودة واالكتئاب على

 .الحياةجودة  االكتئاب، القلق، الصرع، :المفتاحيةالكلمات 
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The Impact of Depression and Anxiety on Quality of Life in Epilepsy Patients 

 

Abstract: 

The study aimed to reveal the level  of anxiety, depression and quality of life among a sample of 

epilepsy patients in hospitals in Jeddah, the relationship between the level of depression and quality 

of life, the relationship between the level of anxiety and quality of life, and the differences in the 

level of quality of life on the basis of the gender  variable, depression variable, and anxiety variable. 

the study used the descriptive approach, the study was applied to a random sample of Saudi and 

non-Saudi individuals with epilepsy disorder, and their number was (160) individuals. The study 

used a questionnaire of demographic, generalized anxiety questionnaire, patient health 

questionnaire, Quality of Life in Epilepsy-31.While there are differences attributed to the 

depression variable with an effect size of 0.43, and there are differences attributed to the anxiety 

variable with an effect size of 0.42, which indicates a significant effect of the anxiety and 

depression variable on the level of quality of life.  

Keywords: Epilepsy, Depression, Anxiety, Quality of life 

 

 الدراسة:مقدمة . 1

يعتبر القلق عامل مشترك مع أنواع كثيرة من االضطرابات النفسية، حيث أن إصابة الشخص بالقلق خطر يهدد أمنه وسالمته        

من السكان واغلب المصابين به من فئة النساء  1%من سكان المجتمع بدون سابق إنذار، ويصيب  5%النفسية، فهو يصيب نحو 

كما أن مظاهر الحياة الحديثة لم تسهم كثيرا في تحقيق مستويات مرتفعة من مؤشرات الصحة النفسية والسعادة، لدى السكان في 

 (2007أكثر الدول تقدما وتحضرا مثل الواليات المتحدة األمريكية. )الرومي،

هو  فرد ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن االكتئابأما االكتئاب فيعتبر أيضا أحد أخطر األمراض النفسية التي قد تصيب ال       

(. واالكتئاب نوع من االضطرابات Hofmann et al., 2017أحد أكثر االضطرابات تكلفة وشيوًعا في جميع أنحاء العالم )

 & Mosarrezaiiاألخرى )النفسية التي ينتج عنها اضطرابات في المزاج، والذي عادة ما يتزامن مع األمراض المزمنة 

Kargar,2018) 

( أن االضطرابات االنفعالية مثل القلق و االكتئاب تمثل عبئا على موازنة الصحة بالواليات Kraines et al.,2018وتذكر)       

 ،%.066المتحدة األمريكية بسبب ارتفاع نسبة شيوعها في المجتمع األمريكي التي تصل إلى 
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لذا تعتبر االضطرابات االنفعالية  ،سنة 66-.0ذين يمثلون زهرة اإلنتاج من األعمار وما تسببه من شبه شلل في حياة األفراد ال 

ولعل أحد الوسائل في أسلوب التعامل مع هذه االضطرابات  ،أحد االهتمامات والتحديات الكبيرة في الواليات المتحدة األمريكية

 ر من النظريات عليها وهي أنماط سوء التوافق االجتماعي تلكهو تحديد العوامل ذات التأثير المباشر في إنتاجها والتي اتفقت كثي

 التي تعتبر البيئة الحاضنة لالضطرابات االنفعالية. 

( أن األثار الناجمة عن القلق كثيرة منها التوهم وأثار في الوظائف الجسمية و االستهتار بالحياة والتردد 0100ذكر )الختاتنة،       

دائم االنشغال و البحث في داخل نفسه بدال من مواجهة العالم ومحاولة التكيف  عضال فهوبمرض وهذه معاناة الشخص المصاب 

ائم بالتوتر تجعل من الفرد يشعر بإحساس د ،معه فيخيل له أن العالم بأسره يشكل حرب ضده، فالتغييرات التي تصحب القلق كثيرة

فالفرد الذي يعاني من مشاعر القلق وعدم األمان والتعب  ،وعدم االستقرار واضطراب في النوم وعدم الرغبة في عمل شيء

 مجهول السبب يظهر لديه القلق العصابي الذي يشعر فيه بحالة ثابتة تقريبا من الخوف و الترقب والقلق .

تعمير  فيأما عن جودة الحياة فأصبحت مطلبًا في عالمنا اليوم للحياة بصورة جيدة تساعد الفرد على بذل أقصى طاقاته        

األرض، وتوفر للشباب خصوًصا المجال النفسي المناسب ونظرة الرضا عن الحياة التي تمكنهم من تفجير طاقاتهم ومواهبهم 

الحياة باهتمام ملحوظ في العلوم الطبية  نوعيةوإبداعاتهم وتحقيق متطلباتهم الخاصة وبناء مجتمعهم، وقد اكتسب معنى 

اسية، ومؤخرا في مجال علم النفس، ولقد تعددت استخدامات معنى النوعية بصورة واسعة خالل واالجتماعية واالقتصادية والسي

 (.0100السنوات األخيرة في جميع المجاالت )المالكي، 

وقد ترتبط جودة الحياة بما يعانيه الفرد من أعراض االكتئاب كما أن الشعور بجودة الحياة قد يجعل الفرد أكثر قدرة على       

ة أعراض االكتئاب فاإلنسان الذي يكتشف لحياته معنى أقدر على تحمل الضغوطات الموجودة بحياته وعلى العكس من مواجه

ذلك الشخص الذي ال يشعر بجودة الحياة والذي يعد أكثر عرضة لالكتئاب بل ومحاوالت االنتحار حتى لو كانت حاجاته األخرى 

ى وأن الذين أقدموا عل ،االنتحار كانت عالية بين الطالب في بعض الجامعاتمشبعة، فقد لوحظ على سبيل المثال أن معدالت 

االنتحار في معظمهم كانوا من أسر ميسورة وعالقتهم االجتماعية جيدة وتحصيلهم األكاديمي جيد ولكنهم على الرغم من ذلك ال 

 (.0100يشعرون بجودة الحياة )المالكي، 

كتئاب من غيرهم ويعتبر مرض الصرع من األمراض العصبية المزمنة األكثر ويعتبر مرضى الصرع أكثر عرضة لال      

منهم في الدول النامية؛ ويمكن التعرف على الصرع عن  % 01مليون شخص حول العالم، ويعيش  1.انتشارا حيث يصيب 

ائية على للشحنات الكهرب طريق التكرر المستمر للنوبات المفاجئة والحادة ذات المنشأ العصبي والتي تعبر عن تفريغ مفرط

 (.010مستوى الخاليا العصبية؛ وهذا أمر متفق عليه من الناحية الطبية )بغالية، 

بأن معدالت  MosKarrezaii & Kargar ,2018)وفيما يتعلق بحدوث حاالت االكتئاب لمرضى الصرع تؤكد دراسة )       

ديين، وذلك بسبب االكتئاب الذي يعانون منه نتيجة حاالت الصرع االنتحار كانت عالية لمرضى الصرع، مقارنة باألشخاص العا

( أن االكتئاب النفسي شائع لمرضى الصرع، وأن األشخاص الذين Seminario et al. ,2009والتشنجات الدائمة. كما أشار )

 ن االرتباط الملحوظ بينيعانون من مشاكل نفسية وعقلية وعائلية هم أكثر عرضه لمثل هذه الحاالت المعاكسة. وعلى الرغم م

هذين المرضين، إال أن تشخيص االكتئاب، حتى في حاالت مرضى الصرع الذين يخضعون عادة للرعاية الطبية، هو أقل بكثير 

 (.Fuller-Thomson & Brennenstuhl , 2009من االنتشار الفعلي لهذا المرض في مجتمع مصابي الصرع )
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الصرع قد يكون أقل من األشخاص العاديين بسبب العديد من العوامل فوجود عالقة بين  ومستوى جودة الحياة لدى مرضى       

الوصم االجتماعي وانخفاض تقدير الذات والدعم االجتماعي وضعف التواصل االجتماعي لدى مرضى الصرع يؤثر على 

ة الحياة لدى مرضى الصرع، كذلك شعورهم بجودة الحياة، كما أن اإلحساس بالتعب واالكتئاب لهما تأثير على انخفاض جود

اضطرابات القلق ترتبط بانخفاض مستوى جودة الحياة، وينتج القلق بسبب حدوث إثارة لردود أفعال نفسية، والنتيجة انخفاض في 

تقدير الذات والشعور بالوصم والرفض االجتماعي، وينتج عن هذا االضطراب زيادة في تكرار النوبات الصرعية )بدوي، 

0100.) 

(، كذلك أكدت 0100وقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية تحقيق جودة الحياة لمرضى الصرع ومنها دراسة بدوي )       

 & Spielmans) و Spielmans et al. ,2013)العديد من الدراسات على العالقة بين االكتئاب وجودة الحياة، حيث أشار )

Gerwig ,2014) سن في أعراض االكتئاب عند تلقي العالج، إال أن المرضى لم يظهروا تحسن إلى أنه على الرغم من التح

الشعور بالسعادة وضبط و( إلى أن مفهوم الذات 0100ملحوظ في كل من الرفاهية وجودة الحياة.كما أشارت دراسة درويش )

 يؤثر على شعورهم بجودة الحياة.التوافق والكفاءة االجتماعية يأتي بدرجة أقل بين مرضى الصرع مقارنة باألصحاء وهذا قد 

من خالل ما سبق تبرز الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى ردمها حيث تتمثل في القصور في تناول تأثير ف       

األعراض النفسية على جودة الحياة بشكل عام، ونقص معالجة تأثير األعراض النفسية على جودة الحياة لدى مرضى الصرع، 

 ك فإن الدراسة الحالية تستهدف بحث هذا األثر مع التركيز على األعراض النفسية لالكتئاب. ولذل

مية في كما تبرز األه-بحد علم الباحثة-وبذلك فإن الدراسة الحالية تسعى إلى معالجة نقطة بحثية جديدة لم يسبق تناولها       

يات كبيرة تتعلق باالكتئاب، وعلى الرغم من ذلك سعت العديد من التركيز على فئة مرضى الصرع حيث تعاني هذه الفئة من تحد

الدراسات لبحث العالقة بين الصرع واالكتئاب، أو قياس مستوى االكتئاب لدى مرضى الصرع، وكذلك دراسة مستوى جودة 

دى هذه الفئة دة الحياة لالحياة لدى مرضى الصرع، بينما لم يتم التركيز على تأثير األعراض النفسية للقلق واالكتئاب على جو

 الهامة، والتي تمثل عدد ال بأس به.

 الدراسة:مشكلة . 1.1

هناك مجموعة من المظاهر التي يتمتع بها األفراد الذين يشعرون بجودة الحياة، وتتمثل هذه الخصائص في شعور الفرد        

، واستمتاعه بهذا التقدير، كما أن هؤالء األشخاص يتميزون بجودة الحياة واستمتاعه بحبه للحياة ذاتها، والتمتع بالتقدير الذاتي

بالشعور بالرضا عن كافة جوانب حياتهم  ويتمتعون بتقبل الذات، كما تتملكهم مشاعر إيجابية نحو ذواتهم ونحو اآلخرين الذين 

املون لى ما يفقدونه، ويتعيعيشون حولهم، ويحرصون على تحقيق هناهم الشخصي ورفاهيتهم الذاتية، ويتجاوزن مرحلة الندم ع

 (.0102بواقعية كبيرة وفاعلية مع المشكالت، ويتبنون أهدافاً تتسق مع الحياة التي يعيشونها ويستمتعون بها )أمحمد، 

( على ما يعكسه االكتئاب من اضطراب في العالقات والمهارات االجتماعية لألفراد، 01، ص0992كما يؤكد )الربيعة،        

( Anderson, 2001,p.96ره بدرجة كبيرة بفقدان الثقة بالنفس، وكذلك بالشعور بالوحدة النفسية. ويقرر أندرسون )ونالحظ تأثي

أن الشخص المكتئب يفقد عالقاته بالمحيطين به فهو ال يستطيع التعبير عن نفسه، ويفتقد لمصادر المساندة االجتماعية، إلى جانب 

 السلبية عن نفسه ومستقبله، مهارات التحصيل لديه، وتكوين األفكارنظرته الالتوافقية لذاته، والضعف في 
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( أن المكتئبين أقل فعالية في تنظيم الذات، كذلك يؤدي Bandura,1991,p.249ويميل للعزلة االجتماعية. ويرى باندورا ) 

 االكتئاب إلى انخفاض الثقة بالنفس، وفقدان ضبط الذات.

لديهم مستوى جودة الحياة يعانون من الكثير من المشكالت ومنها ضعف مستوى تقدير الذات،  بينما األفراد الذين ينخفض       

وما يترتب عليه من انخفاض مفهوم الذات واإلحساس بعدم الكفاءة أو الجدارة الشخصية، باإلضافة إلى انخفاض مستوى فاعلية 

والتشاؤم عالوة على المؤشرات الفيسيولوجية التي تدل على  الذات وما يتبعها من الشعور باالكتئاب وانخفاض مستوى أداء الفرد

 (.0100االكتئاب والقلق والتي تجعل الفرد غير قادر على الشعور بجودة الحياة )الخفاجي وجاسم، 

 النفس،في مجاالت علم  Quality of lifeوقد حظيت السنوات األخيرة بتسليط الضوء على دراسة تعريف نوعية الحياة        

كل ما يرتبط به؛ مثل االستحسان عن الحياة، والسعادة، ومعنى الحياة، من خالل علم النفس اإليجابي، الذي يدرس الجوانب و

الفرد بهما إلى الرفاهية، كما تعددت استخدامات مفهوم الجودة في كافة المجاالت؛ منها  والعامة ليصلاإليجابية في الحياة الخاصة 

التعليمية، الجودة األسرية وغيرها من المجاالت وأصبحت الجودة هدفاً ألي برنامج من برامج الخدمات  الجودة الحياتية، والجودة

 (.Sakız et al., 2015المقدمة للفرد. )

وعلى المستوى الوطني تهتم المملكة العربية السعودية بتحسين جودة حياة كافة فئات المواطنين وتؤكد على ذلك في رؤية        

وكذلك في البرامج المنبثقة عن الرؤية، ويالحظ هذا االهتمام في المجاالت المختلفة التعليمية واالجتماعية والمهنية  0101المملكة 

والصحية، حيث تهتم المملكة بتوفير المعايير الصحية للحياة بإتاحة وسائل ومرافق الترفيه، واالرتقاء بالمعايير الصحية وتحسين 

 واالرتقاء بالجوانب االجتماعية في حياة المواطنين. جودة المنظومة التعليمية،

يسمى برنامج جودة الحياة يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد واألسرة عن طريق  0101ويوجد برنامج مستقل في رؤية المملكة        

الرياضية الثقافية والترفيهية وتمهيد البيئة الداعمة وتقديم اقتراحات مطورة تشجع مشاركة المواطن والمقيم والزائر في األنشطة 

 (.0101والسياحية واألنماط األخرى المالئمة التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد واألسرة )رؤية المملكة 

وفي حال ضعف االهتمام بجودة الحياة لدى مرضى الصرع فإن األثار السلبية تكون كبيرة على الفرد ذاته وعلى المجتمع        

دة الحياة ينعكس على الحياة االجتماعية للفرد سواء في عالقته بأسرته أو أصدقائه أو المجتمع أو قدرته على إقامة فاإلحساس بجو

 (.0102عالقات اجتماعية في األساس، كما تنعكس جودة الحياة على إنتاجية الفرد، وعلى صحته النفسية )أمحمد، 

يعاني منها مرضى الصرع والتي قد تؤثر على جودة حياتهم إلى أن هناك وعلى الرغم من بحث العديد من العوامل التي        

التي تناولت األعراض النفسية للقلق واالكتئاب وجودة الحياة لدى مرضى الصرع، حيث -بحد علم الباحثة–ضعف في الدراسات 

 لصرع.ته بجودة الحياة لدى مرضى اتوجد قلة في الدراسات العربية واألجنبية التي سعت إلى الكشف عن القلق واالكتئاب وعالق

 الدراسة: أسئلة. 2.1

 بناًء على ما عرض في مشكلة الدراسة، يمكن صياغة التساؤالت التالية:

 ما مستوى القلق عند عينة المرضى المصابين بالصرع في مستشفيات مدينه جدة؟ -0

 ما مستوى االكتئاب عند عينة من مرضى الصرع في مستشفيات مدينه جدة؟ -0
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 توى نوعية الحياة عند عينة المرضى المصابين بالصرع بمستشفيات مدينه جدة؟ما مس -0

 عند عينة من المرضى المصابين بالصرع؟ ونوعية الحياةما العالقة بين مستوى االكتئاب  -6

 عند عينة من المرضى المصابين بالصرع؟ ونوعية الحياةما العالقة بين مستوى القلق  -.

 إناث(؟ -مستوى نوعية الحياة تعزي لمتغير الجنس )ذكورهل توجد فروق دالة إحصائيا في  -6

 هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى نوعية الحياة تعزي لمتغير االكتئاب؟ -2

 هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى نوعية الحياة تعزي لمتغير القلق؟ -0
 

 الدراسة:أهداف . 3.1

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 

 .عند عينة من مرضى الصرع في مستشفيات مدينة جدةالكشف عن مستوى القلق  -0

 .الكشف عن مستوى االكتئاب عند عينة من مرضى الصرع في مستشفيات مدينة جدة -0

 الكشف عن مستوى نوعية الحياة لدى عينة من مرضى الصرع بمستشفيات مدينة جدة. -0

 المصابين بالصرع.    عند عينة من المرضى ونوعية الحياةالكشف عن العالقة بين مستوى االكتئاب  -6

 عند عينة من المرضى المصابين بالصرع.   ونوعية الحياةالكشف عن العالقة بين مستوى القلق  -.

 إناث(. –الكشف عن الفروق في مستوى نوعية الحياة، عند عينة من مرضى الصرع تعزي لمتغير الجنس )ذكور  -6

 الصرع تعزي لمتغير االكتئاب. الكشف عن الفروق في مستوى نوعية الحياة، عند عينة من مرضى -2

 الكشف عن الفروق في مستوى نوعية الحياة، عند عينة من مرضى الصرع تعزي لمتغير القلق. -0
 

 الدراسة:أهمية . 4.1

 األهمية النظرية:. 1.4.1

وعية يت نتأتي أهمية هذه الدراسة في االهتمام المتزايد محليا وعالميا بنوعية الحياة لدى عموم أفراد المجتمع، فقد حظ -0

الحياة وقياسها وجهود تحسينها باهتمام كبير في السنوات األخيرة، حيث أدرجتها حكومة المملكة العربية السعودية ضمن 

 (.    0101برنامج رؤية المملكة )

كما تبرز أهمية الدراسة من الفئة التي تجرى عليها الدراسة حيث يتزايد أعداد مرضى الصرع في ظل الظروف    -0

 التي تؤثر على حياة األفراد وخصوصا في ظل الوضع الراهن مع جائحة كورونا.    الضاغطة

تكتسب هذه الدراسة أهميتها النظرية كذلك من محاولة بحث العالقة بين القلق واالكتئاب ونوعية الحياة حيث لم تتعرض    -0

 لها الكثير من الدراسات على المستوى المحلي والعالمي.
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  يقية:التطباألهمية . 2.4.1

الكشف عن العالقة بين مستوى القلق واالكتئاب وعالقتهما بنوعية الحياة لدى مرضى الصرع لمساعدتهم ومن حولهم   -0

 في فهم ما يمرون به ووضع آليات للتعامل مع هذه األعراض.

 إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب حياة مريض الصرع، وكيف يؤثر اضطراب القلق واالكتئاب على صحته -0

النفسية وجودة حياته وحياة من حوله. حيث أن أهمية جودة حياة مريض الصرع هي أمر مهم الن تمتع الفرد بجودة 

 حياة من شأنه زيادة قدرته على التقدم، واإلنتاج، والعطاء.

من خالل  ةاالستفادة من نتائج الدراسة في الكشف عن العالقة بين األعراض النفسية للقلق واالكتئاب وبين جودة الحيا -0

تقديم االقتراحات والتوصيات للجهات ذات العالقة، والتي من الممكن أن تسهم في التخطيط والتوجيه إلعداد برنامج 

 يستهدف تحسين مستوى جودة الحياة لدى مرضى الصرع.
 

 الدراسة:محددات . 5.1

 ترتكز محددات الدراسة الحالية على:

 ة بالقلق واالكتئاب وجودة الحياة لدى مرضى الصرع.  الحدود الموضوعية: اهتمت الدراسة الحالي -0

 الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة على فئة من مرضى الصرع بمستشفيات مدينة جدة.    -0

 الحدود المكانية: طبقت الدراسة في مستشفيات مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.   -0

 م(.   0100نوفمبر من عام  01أكتوبر إلى  .)الحدود الزمانية: طبقت الدراسة في الفترة بين  -6

 الدراسة:مصطلحات . 6.1

 :Anxietyالقلق 

بشكل عام إلى مجموعة من االضطرابات النفسية؛ والتي تتميز بمشاعر القلق واالنزعاج والخوف، بما  يشير اضطراب القلق " 

 (OCD)قلق االجتماعي، والوسواس القهريواضطراب الهلع، والرهاب، واضطراب ال ،(GAD)في ذلك اضطراب القلق العام

 .(Wittchen, 2002) ويمكن أن تتراوح األعراض من خفيفة إلى شديدة ،(PTSD)واضطراب ما بعد الصدمة

. ويقاس بالنتيجة التي  (Wittchen, 2002)للقلق  تتبنى الباحثة التعريف السابقويعرف القلق العام في هذه الدراسة إجرائيا: 

ارك في فئة الدراسة من خالل إجابته على بنود استبيان اضطراب القلق المعمم المستخدم في الدراسة الحالية حصل عليها المش

Generalized Anxiety Disorder (GAD-7) (Spitzer RL et al., 2006). 

  : DEPRESSIONاالكتئاب 

ور الحزن والتشاؤم وفقد االهتمام والالمباالة والشعيعرف االكتئاب بأنه "خبرات شعورية وجدانية مؤشراتها شعور الفرد بالتعب و

باإلحباط وعدم الرضا عن الذات وإيذائها والتردد وعدم البت في األمور وفقدان الشهية وبطء في التجاوب مع المحيط وعدم القدرة 

 (.60، 0100على بذل أي جهد". )علي، 
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(. ويقاس بالنتيجة التي 60، 0100تعريف السابق لالكتئاب )علي، تتبنى الباحثة الإجرائيا: ويعرف االكتئاب في هذه الدراسة 

 Patientحصل عليها المشارك في فئة الدراسة من خالل إجابته على بنود استبيان صحة المريض المستخدم في الدراسة الحالية 

Health Questionnaire (PHQ-9) (Kroenke, K et al., 2001). 

 :QUALITY OF LIFEالحياة جودة 

هي رؤية األنسان لمكانته في الحياة في أطار النظم الثقافية والقيم المعاش فيها وفي كل ما يتعلق بأهدافه وتوقعاته ومعايره 

 (.Kim , 2014واهتماماته )

  :EPILEPSYالصرع 

"مجموعة النوبات الصرعية بأنها  International League Against epilepsyعّرفت المنظمة العالمية لمكافحة الصرع 

المظاهر اإلكلينيكية التي تحدث نتيجة تفريغات كهربائية شاذة في المخ، هذه المظاهر اإلكلينيكية تحدث فجأة وتشتمل على 

 .(029، 0100اضطرابات في الوعي واإلحساس والحركة". )بدوي، 

(. Kim،  2014السابق لنوعية الحياة )تتبنى الباحثة التعريف  إجرائيا:وتعرف جودة الحياة للمصابين بالصرع في هذه الدراسة 

بالنتيجة التي حصل عليها المشارك في فئة الدراسة من خالل إجابته على بنود مقياس نوعية الحياة المتناول في الدراسة الحالية 

QUALITY OF LIFE IN EPILEPSY (Arabic Validation of QOLIE 31 ). (Elsharkawy, 2015) 

  السابقة:الدراسات . 2

 لقد تم تصنيف هذه الدراسات وفقا للمتغيرات التي تناولتها الدراسة على النحو التالي:

 .دراسات تناولت القلق واالكتئاب، وعالقتها بمتغيرات أخرى .0

 دراسات تناولت جودة الحياة أو أحد أبعادها، وعالقتها بمتغيرات أخرى. .0

  ت أخرى:، وعالقتها بمتغيراواالكتئابدراسات تناولت القلق  :أوالا 

هدفت إلى التعرف علي أبرز الضغوط النفسية لدي مرضي الصرع، وما إذا كانت هذه الضغوط النفسية  (2010دراسة )المالك، 

( مريضاً 066تختلف باختالف جنس المريض وعمره ومستواه التعليمي وتاريخ اإلصابة بالمرض. وتكونت عينة الدراسة من )

المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام مقياس الضغوط النفسية الذي أعدته  علىعتماد اال بالصرع. تمتم تشخيص إصابتهم 

قد و الباحثة والمكون من أربعة مجاالت )الضغوط االجتماعية، الضغوط الفسيولوجية، الضغوط المعرفية، الضغوط االنفعالية(،

ت في المجال االنفعالي وبدرجة كبيرة، حيث احتل هذا أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز الضغوط النفسية لدي مرضي الصرع كان

المجال الرتبة األولى، ويمكن أن تعزي ذلك إلي األثار الجانبية لبعض األدوية، يضاف إلي ذلك مشاعر االنفعاالت النفسية 

ويات التعليم اض مستالمختلفة، والناتجة عن اإلصابة بالصرع، مثل الحزن والعصبية واإلحساس باليأس والنقص، والتفاهة وانخف

وارتفاع مستويات االكتئاب والقلق واإلقدام على االنتحار، باإلضافة الشعور المرضي بأنهم مضطهدون بسبب نظرة المجتمع 

 تجاههم، وجاءت الضغوط المعرفية في المرتبة الثالثة بفارق غير بسيط عن الضغوط الفسيولوجية، 
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يرجع ذلك إلى أن نسبة عالية من المرضي يخفون مرضهم عن المجتمع من  األخيرة وقدكما جاء المجال االجتماعي في الرتبة 

( تعزي لمتغير الجنس على األداء بشكل عام وعلى جميع a=0.05حولهم. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا )

 المجاالت ماعدا المجال االجتماعي وجاءت لصالح اإلناث.

هدفت لبحث العالقة بين الصرع واالضطراب النفسي )االكتئاب والقلق( والعوامل التي  (Desoky & Sadek, 2017)دراسة 

-00شخًصا يعانون من الصرع مجهول السبب، تتراوح أعمارهم بين  61تؤثر على هذه العالقة. وقد أُجريت هذه الدراسة على 

استخدام استبيان "هاملتون" لالكتئاب والقلق. وتم مصر. واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، كما تم -عاًما، بمدينة قنا 1.

التحقيق في المتغيِّرات السريرية المختلفة لالرتباط مع أدوات القياس النفسي؛ بما في ذلك العمر في بداية ومدة الصرع، ونوع 

 مخطط كهربية الدماغ.وتكرار النوبات، ونوع وعدد األدوية المضادة للصرع، والتاريخ العائلي لالكتئاب أو القلق، ونتائج 

وأظهرت النتائج أن االكتئاب والقلق واضطراب جودة الحياة أظهروا زيادة ملحوظة في التردد لدى المرضى بدالً من المجموعة 

الضابطة. بحيث يعتبر العمر في البداية من أكثر العوامل تأثيراً، ويليه مدة الصرع، وتكرار النوبات، وعدد األدوية، والتاريخ 

لي لالكتئاب أو القلق، كل هذه المتغيرات ثبت أنها مرتبطة باالكتئاب والقلق بين مرضى الصرع. وقد أظهرت مدة الصرع العائ

 وتواتر النوبات عالقة سلبية مع نوعية الحياة.

بالصرع  نهدفت الدراسة إلى تقييم مدى انتشار االكتئاب والعوامل التي ترتبط به بين األشخاص المصابي (Ayele, 2018)دراسة

مريض مصاب بمرض الصرع، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  600في المنطقة الوسطى بأثيوبيا، وتمثلت العينة في 

التحليلي كما استخدمت االستبيان كأداة لجمع البيانات والمقابلة أيضا وجها لوجه، و توصلت للعديد من النتائج التي توضحت في 

، كما بينت أن العوامل المرتبطة باالكتئاب % 60.0كتئاب بين المصابين بمرض الصرع بنسبة اإلشارة إلى انتشار مرض اال

، كما بينت وجود انتشار كبير لالكتئاب %.9وأن وصمة العار المرتبطة بهذا المرض بلغ نسبتها  ،%.9لدى األنثى تصل إلى 

اض االكتئاب عند األشخاص الذين يعانون من مرض بين مرضى الصرع، وأن االكتشاف المبكر والعالج يساهم في تقليل أعر

 الصرع.

إلى تحديد ما إذا كانت هناك اختالفات في حدوث وتأثير عوامل القلق واالكتئاب بين الرجال  هدفت (Liu et al., 2020)دراسة 

والنساء المصابين بالصرع في مستشفى في شمال غرب الصين. واشتملت عينة الدراسة على األشخاص المصابين بالصرع البالغ 

ف الذاتي ومقياس التصني الذاتي،مقياس القلق للتقييم  في. أكملتالكيالمنهج  علىاعتمد البحث  (،.6، أنثى 90)ذكور  0.0عددهم 

. أوضحت النتيجة عدم وجود فروق بين الجنسين بالنسبة النتشار (QOLIE-31)والنسخة الصينية من جودة الحياة  ،لالكتئاب

ة صاحبة لألمراض النفسيالقلق واالكتئاب لدى األشخاص المصابين بالصرع. ومع ذلك، كانت العوامل المعتدلة لألمراض الم

مختلفة بشكل كبير بين الرجال والنساء: فالذكور المصابون بالصرع مع القلق كانوا أكثر عرضة للتأثر بنوعية النوم، بينما 

 ارتبطت أعراض القلق لدى النساء المصابات بالصرع ارتباطًا وثيقًا بتكرار النوبات.

ماعية مؤشرات مهمة لالكتئاب لدى الذكور المصابين بالصرع ولكن ليس لدى كما كانت سنوات التعليم ونوعية الحياة االجت 

النساء المصابات بالصرع. كان المتنبِّئ المهم والشائع للقلق وأعراض االكتئاب لدى األشخاص المصابين بالصرع هو طاقة / 

 التعب جودة الحياة، حيث كان المرضى الذكور أكثر تأثراً.

إلى دراسة الفروق بين مرضي صرع شقي المخ األيمن واأليسر في صعوبات التعلم، والتحقق  هدفت (2021دراسة ) معوض،

 من صحة الفرض القائل بعدم وجود فروق بين مرضى الصرع واألصحاء في كل من االكتئاب واألرق، 
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وصفية المقارنة، اعتبرت الدراسة من البحوث ال ،مريضاً من مرضي الصرع الجزئي )البؤري(6.وقد أجريت الدراسة علي  

وقد استخدمت الباحثة عدد من األدوات حيث اعتمدت علي استمارة دراسة الحالة )من إعداد الباحثة(، اختبار المفردات من مقياس 

بلفيو، واختبار الفرز العصبي السريع، واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها وجود ارتفاع في متوسطات أعراض االكتئاب -وكسلر

ى المصابين بالصرع بالمقارنة مع األصحاء وفي نفس االتجاه وجود ارتفاع في متوسطات مؤشرات القلق واألرق لدى المرض

 وعدم جودة النوم لدى المرضى المصابين بالصرع ولكن لم تصل إلى حد الداللة المعنية.

هدفت هذه الدراسة لفحص العالقات بين المتغيرات النفسية واالجتماعية  (Batchelor & Taylor, 2021)دراسة 

)استراتيجيات المواجهة ومصادر الدعم االجتماعي( ونتائج الصحة العقلية لدى الشباب المصابين بالصرع، وتحديد ما إذا كانت 

ديموغرافية التحكم في العوامل االجتماعية والهذه المتغيرات النفسية واالجتماعية تتنبأ بشكل مستقل بنتائج الصحة العقلية، بعد 

من الشباب المصابين بالصرع، واعتماداً على الدراسات الوصفية التحليلية.  066والصرع. شمل المشاركون في الدراسة 

تيجيات ااستخدمت الدراسة استبياناً تم توزيعه عبر اإلنترنت، والذي يقيس العوامل االجتماعية والديموغرافية والصرع، واستر

المواجهة ومصادر الدعم االجتماعي وأعراض الصحة العقلية الحالية )القلق واالكتئاب واالنتحار(. توصلت الدراسة أن التأقلم 

الذي يركز على التجنب كان مرتبطًا بشكل إيجابي مع أعراض القلق واالكتئاب واالنتحار بينما التأقلم المرّكز على المشكلة 

على المعنى مرتبطين سلبًا مع أعراض القلق واالكتئاب واالنتحار. ويرتبط الدعم االجتماعي من العائلة  والتعامل مع التركيز

واألصدقاء والشخص المميز ارتباطًا سلبيًا بنتائج الصحة العقلية. وباستخدام تحليالت االنحدار المتعدد أدى االستخدام األكبر 

بشكل مستقل إلى توقع ظهور أعراض أعلى للقلق واالكتئاب واالنتحار. تنبأ  الستراتيجيات المواجهة التي تركز على التهرب

الدعم األكبر من األصدقاء بشكل مستقل بانخفاض القلق واالكتئاب بشكل ملحوظ، في حين تنبأ الدعم األكبر من األسرة بشكل 

 مستقل بانخفاض االنتحار بشكل ملحوظ.

 وعالقتها بمتغيرات أخرى: أبعادها،دراسات تناولت جودة الحياة أو أحد  :ثانياا 

كان الهدف من هذه الدراسة هو التحقيق في تأثير جراحة الصرع على االكتئاب والقلق وجودة  (Smith et al., 2018) دراسة

، وبلغ حجم عينة 0106و  0110الحياة  في السكان من األصل الالتيني، حيث خضعوا لعملية جراحية في الدماغ بين عامي 

 ،أكملوا تقييًما نفسيًا عصبيًا قبل الجراحة وبعد الجراحة، وذلك بناء علي المنهج الوصفي التحليلي ،مريضا بالصرع 26ة  الدراس

حيث اعتمدت الدراسة في جمع البيانات علي تحليل تصنيفات قائمة بيك لالكتئاب النسخة الثانية قبل الجراحة و سنة واحدة بعد 

للعينة  tو مقياس جودة الحياة للصرع . كمقاييس نتائج ما بعد الجراحة. كما تم استخدام اختبارات  ،بالجراحة، و قائمة بيك لالكتئا

المقترنة أحادية الطرف لتقييم ما إذا كانت النتائج قد تحسنت بعد الجراحة. وتم استخدام التصنيفات المحددة لمستوى الشدة لالكتئاب 

 لمتوسط، أو الشديد( لتحليل التغيرات في حدوث االكتئاب والقلق.والقلق )أي الحد األدنى، أو الخفيف، أو ا

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه تمت مالحظة التحسينات المتوسطة إلى الكبيرة على قائمة بيك لالكتئاب النسخة الثانية  

ع اب والمقاييس الفرعية لجودة الحياة للصرومعظم األبعاد الفرعية لجودة الحياة للصرع، مع تأثير أقل على قائمة بيك لالكتئ

المتبقية وذلك بعد الجراحة لمدة عام واحد. وتبين انخفاض مستويات االكتئاب والقلق بشكل ملحوظ بعد الجراحة لمدة عام. كانت 

 تحسينات االكتئاب والقلق وجودة الحياة قوية وغير متأثرة بالجنس أو مستويات التعليم أو الجراحة.

كان الغرض من هذه الدراسة هو مقارنة االكتئاب وجودة الحياة بين المرضى الذين يعانون  (Siarava et al., 2019) دراسة

من الصرع والضوابط الصحية، وتقييم العوامل ذات الصلة المحتملة باالكتئاب وجودة الحياة لدي المرضى الذين يعانون من 
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سة سبعين مريضا يعانون من الصرع وسبعين حالة ضابطة. وقد اعتمدت الصرع في شمال غرب اليونان. وتضمنت عينة الدرا

الدراسة على المنهج شبه التجريبي، كما تم استخدام استبيان صحة المريض لتقييم شدة االكتئاب، واستبيان منظمة الصحة العالمية 

انت ثار الجانبية لألدوية المضادة للصرع. كلجودة الحياة الصحية لتقدير جودة الحياة، واستبيان ملف األحداث الضارة لتقييم اآل

درجة استبيان صحة المريض أعلى في المرضى مقارنةً بمجموعة التحكم، وأعلى قليالً مما تم اإلبالغ عنه في مرضى الصرع. 

ة الحياة دارتبط استبيان صحة المريض بشكل كبير بنتيجة استبيان األحداث الضارة لألدوية. وكان لدى المرضى جودة أقل في جو

مقارنة بالعينة الضابطة. وارتبط مستوى التعليم ودرجات استبيان األحداث الضارة واستبيان صحة المريض بجودة الحياة، وكانت 

 الدرجتان األخيرتان من أقوى المتنبئين بجودة الحياة.

كان هدف هذه الدراسة هو تحديد مدى انتشار اضطرابات النوم لدى األشخاص المصابين  (Gutter et al., 2019)دراسة 

مريضا  000بالصرع الذين عولجوا في مستشفيات المقاطعات، وكذلك تأثير ذلك على جودة الحياة. وبلغ عدد المشاركين ن = 

خاصة المطابقة للعمر والجنس. واعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي. أكملت كلتا المجموعتين أربعة وفق الضوابط ال

استبيانات )مقياس جرونينجن( لجودة النوم، ومقياس دراسة النتائج الطبية والنوم، وقائمة تشخيص النوم، ومقياس إبوورث للنوم 

( لقياس جودة الحياة. وقد SF-36عنصًرا. مسح ) 06لصحة القصير المكون من لقياس نومهم على مدار فترات مختلفة، ومقياس ا

تمت مقارنة معدل انتشار اضطرابات النوم والنتائج على مقياس جودة الحياة بين المجموعتين. وتوصل البحث إلى أن جودة النوم، 

مجموعة الصرع أكثر من المجموعة الضابطة. في  ٪ 1.التي تم قياسها بواسطة قائمة تشخيص النوم، في النطاق المرضي بنسبة 

تم تأكيد ذلك من قبل مقياس جرونينجن لجودة النوم، ومقياس دراسة النتائج الطبية والنوم. وقد عانى األشخاص المصابون بالصرع 

ر حة القصيمن النعاس المفرط أثناء النهار أكثر من المجموعة الضابطة. وشوهدت أدنى الدرجات في جميع مجاالت مقياس الص

SF-36 .تقريبًا في األشخاص المصابين بالصرع واضطرابات النوم المرتبطة به 

 000هدفت لتقييم جودة الحياة ومحدداتها عند مرضى الصرع بإثيوبيا، وبلغت عينة الدراسة  (Muche et al., 2020)دراسة 

تم االعتماد علي  المنهج الوصفي التحليلي كأساس للدراسة، وقد تم الرجوع إلي المخطَّطات الطبية للمرضى ألخذ مريضا و

البيانات، وتم ترتيب مقابالت مع المرضى باستخدام تنسيق استخراج البيانات .وقد تم استخدام استبيان مقياس جودة الحياة للصرع 

( كان 01.  وقد أظهرت النتائج أن متوسط درجة استبيان مقياس جودة الحياة للصرع )( لتقييم نوعيَّة حياة مرضى الصرع01)

( من المشاركين بنوعية حياة جيدة، وارتبطت البطالة ووجود حاالت مرضية مشتركة ٪6.0.مريضاً )096(، تمتع .09.0)

يئة. وتوصي الدراسة بضرورة االهتمام بتدهور نوعية الحياة. كما أن ما يقرب من نصف المشاركين كان لديهم نوعية حياة رد

 بالمرضى الذين يعانون من االعتالل المشترك واألمية والبطالة اهتماًما خاًصا من أجل تحسين نوعية حياتهم.

كان الهدف من الدراسة هو تقييم أعراض االكتئاب والصعوبات في تنظيم العواطف لدى  (Tombini et al., 2020) دراسة

مريضاً  001المصابين بالصرع وعالقتها بجودة الحياة ومشاعر الوصم لدى المرضى. تضمنت عينة الدراسة  األشخاص البالغين

مصابين بالصرع، وقد تم ذلك اعتمادا على المنهج الوصفي. حيث اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على استبيان بيك لالكتئاب 

قياس تنظيم العاطفة تم تعيينها لتقييم أعراض االكتئاب )والصعوبات في الثاني، كما اعتمد على الترجمة اإليطالية لصعوبات م

تنظيم العواطف. كما استوفى المرضي أيًضا النسخة اإليطالية من مقياس وصمة العار للصرع، والذي سمح بالقياس الكمي إلدراك 

لتقييم كل من وصمة  (31)للصرع وصمة العار من قِبل مجموعة المرضى، وكذلك مقياس وصمة العار ومقياس جودة الحياة 

 العار وجودة الحياة. 
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وارتبطت نتائج استبيان بيك لالكتئاب الثاني ومقياس تنظيم العاطفة بالتفاصيل السريرية لألشخاص المصابين بالصرع، باإلضافة 

التدريجي المتعدد  ( ومقياس وصمة العار للصرع. كما تم تطبيق تحليل االنحدار00إلى درجات مقياس جودة الحياة للصرع )

لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أعراض االكتئاب والصعوبات في تنظيم العواطف لدى هؤالء المرضى. وقد أظهرت 

أظهرت درجة  ٪ 02.0من األشخاص البالغين المصابين بالصرع أثبتت لديهم أعراض االكتئاب، منها  ٪ 01النتائج أن حوالي 

، مما يشير إلى أن أعراض االكتئاب معتدلة إلى شديدة. العديد من العوامل المتعلقة 09الثاني أعلى من استبيان بيك لالكتئاب 

بالصرع )تكرار النوبات، عدد األدوية المضادة للصرع، األثار الجانبية لألدوية، وكذلك الصعوبات في تنظيم العواطف وجودة 

كنتائج جديدة، تبين أن العوامل الرئيسية التي تؤثر على أعراض االكتئاب  الحياة / إدراك وصمة العار، نتج عنها ارتباط كبير.

في حالة األشخاص البالغين المصابين بالصرع هي الصعوبات في تنظيم العواطف وجودة الحياة وإدراك وصمة العار، كما تم 

 ( ومقياس وصمة العار.00تقييمها من خالل درجات مقياس جودة الحياة للصرع )

معرفة العوامل المؤثرة في مستوى القلق االجتماعي لدى المرضى المصابين هدفت هذه الدراسة إلى  (Lu et al., 2021)دراسة 

مريضا  060.شكلت عينة الدراسة ومعرفة العالقة بين القلق على جودة الحياة لدى المرضى في شمال شرق الصين ،بالصرع

مقياس و ،يانات على مقياس جودة الحياة في الصرعو اعتمدت في جمع الب ،مصاب بالصرع، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

و استبيان صحة المريض . وقد أظهرت النتائج أن درجة جودة الحياة مرتبطة بالقلق  ،ومقياس الرهاب االجتماعي ،القلق التفاعلي

لقلق ا التفاعلي بشكل عكسي مع درجات الرهاب االجتماعي في المرضى المصابين بالصرع أيضا يوجد ارتباط عكسي بين

 وجوده الحيا ة، ويتطلب األمر إجراء دراسات مستقبلية بأحجام عينات كبيرة لتؤكد النتائج التي تم التوصل إليها.

 السابقة:تعليق على الدراسات 

وفقاً لما جاء في عرض الدراسات السابقة، فقد اتفقت الدراسات السابقة في هدف مشترك؛ حيث سعت إلى فحص إما جودة الحياة 

التي جمعت بين   (Smith et al., 2018)دةً وإما مع متغيِّر مثل االكتئاب فقط أو القلق فقط لدى مرضى الصرع، دراسةمنفر

المتغيرات الثالثة، ولكنها أيضا تختلف عن الدراسة الحالية في أنها ركزت على تأثير جراحة الصرع على االكتئاب والقلق وجودة 

 .في السكان من أصل التيني الحياة

هذا ويأتي االختالف عن الدراسات السابقة، في تناولها الثالث متغيرات معا؛ حيث تهدف إلى ما يلي؛ الكشف عن مستوى القلق 

الحياة لدى فئة من المرضى المصابين بالصرع بمستشفيات مدينة جدة، التعرف على طبيعة العالقة بين مستوى  واالكتئاب ونوعية

عند عينة من المصابين بالصرع، والكشف عن الفروق في مستوى  ونوعية الحياةالقلق  وبين مستوى ،ونوعية الحياةاالكتئاب 

 إناث(،-جودة الحياة عند عينة من مرضى الصرع تُعزى لمتغير الجنس)ذكور

 الكشف عن الفروق في مستوى جودة الحياة، عند عينة من مرضى الصرع تعزى لمتغير االكتئاب، وأخيراَ الكشف عن الفروق 

 .في مستوى جودة الحياة، عند عينة من مرضى الصرع تُعزى لمتغير القلق

اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في تناولها عينة من مرضى الصرع. فقد تم إجراء هذه الدراسة على عينة من  

، ثيوبيا، مصر، اليونان، إيطاليا، أمريكامرضى الصرع في المملكة العربية السعودية، حيث أن الدراسات السابقة ركزت على إ

 وبريطانيا، والصين. 
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استخدمت الدراسات السابقة جميعاً أداة االستبانة لجمع البيانات. وقد تنوعت االستبيانات المستخدمة في الدارسات السابقة فقد 

لتقييم جودة الحياة،  لمنظمة الصحة العالمية وجودة الحياة شملت على عدد من االستبيانات منها استبيان "هاملتون" لالكتئاب والقلق

واستبيان ملف األحداث الضارة لتقييم اآلثار الضارة لألدوية المضادة للصرع، استبيان بيك لالكتئاب الثاني، النسخة الصينية من 

التي  Tombini et al) (2020 ,.، واستبيان اضطراب القلق العام )النسخة الصينية(. إضافة إلى دراسة (31)جودة الحياة

التي استخدمت مقياس القلق للتقييم الذاتي، مقياس التصنيف   (Liu et al., 2020)استخدمت مقياس تنظيم العاطفة، ودراسة

التي اعتمدت على مقياس "جرونينجن" لجودة النوم، ومقياس دراسة النتائج   (Gutter et al., 2019)الذاتي لالكتئاب، ودراسة

بلفيو، -( والتي اعتمدت على اختبار المفردات من مقياس وكسلر0100اس إبوورث للنوم، ودراسة )معوض،الطبية والنوم، ومقي

 تماعي.ومقياس الرهاب االج ،مقياس القلق التفاعلياعتمدت على   (Lu et al., 2021)ودراسة ،واختبار الفرز العصبي السريع

 ,.Siarava et al)(، ودراسة Gutter et al., 2019وظفت الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي باستثناء دراسة )

( التي استخدمت المنهج التجريبي. ويأتي Desoky & Sadek, 2017استخدمت المنهج شبه التجريبي، ودراسة ) التي 2019 (

 على المنهج الوصفي بشقيه االرتباطي والمقارن بعكس الدراسات السابقة. اإلختالف في أن الدراسة الحالية ركزت

 الدراسة:منهج 

 واالرتباطي لمناسبته مع طبيعة هذه الدراسة. -( بجانبيه المقارن 0100تناولت الباحثة المنهج الوصفي)درويش،

 :مجتمع وعينة الدراسة

ين المصابين باضطراب الصرع بمستشفيات مدينة جدة تبلغ أعمارهم تم جمع عينة عشوائية من األفراد السعوديين وغير السعودي

(، عن طريق 00.02ع =   ؛ 00.06( عام )س= 26( إلى )06(، تراوحت أعمارهم من )061( سنة وأكثر وعددهم )ن= 06)

لكترونيا قة المشاركين إإنشاء استبانة إلكترونية وإرسالها للمشاركين عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة. كما تم أخذ مواف

 (0إناث . جدول ) 00 –ذكر   20قبل بدئهم باإلجابة على االستبانة. وتم تقسيم العينة الكلية إلى عينة فرعية حسب متغير الجنس: 

 (160رافية لعينة الدراسة )ن = غالخصائص الديمو (:1جدول )

 % ن النوع المتغير

 الجنس
 ذكر

 أنثى

20 

00 

6..1 

...1 

 ةالجنسي
 سعودي 

 غير سعودي

019 

.0 

60.0 

00.9 

 المهنة

 طالب

 موظف

 غير موظف

00 

60 

00 

00.0 

0..6 

.1.6 

الحالة 

 االجتماعية

 أعزب

 متزوج

 منفصل

90 

.2 

0 

.6.9 

0..6 

..1 
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 ..0 6 أرمل

المستوى 

 التعليمي

 أقل من الثانوية العامة

 الثانوية العامة

 شهادة جامعية )البكالوريوس(

 دكتوراه( –ا )ماجستير شهادة دراسات علي

.6 

.0 

69 

. 

00.0 

00.. 

01.6 

0.0 

 

 الدراسة:أدوات 

، استبيان صحة المريض Generalized Anxiety Disorder Assessment (GAD-7)تشمل استبيان القلق المعمم   

Patient Health Questionnaire (PHQ-9)(1.0، مقياس جودة الحياة مع الصرع )النسخة  Quality of Life in 

Epilepsy (QOLIE-31). 

 الديموغرافية:استبانة األسئلة  أوال:

 .المستوى التعليمي، العمر االجتماعية، الحالة المهنة، الجنسية، الجنس،وتضم أسئلة عن 

 Generalized Anxiety Disorder Assessment (GAD-7المعمم )استبيان القلق  ثانيا:

يق عن طر ،ويعتبر أداة فحص )للتقرير الذاتي( تقيس شدة أعراض القلق (Spitzer RL et al. , 0116وضع هذا المقياس )

حيث تستفسر العبارات عن درجة انزعاج المريض من خالل  ،تقييم الحالة الصحية للمريض خالل األسبوعين الماضيين

أو  ،ختلفةالقلق كثيرا بشأن أشياء م أو ،أو عدم القدرة على التوقف أو التحكم في القلق ،الشعور بالتوتر أو القلق أو العصبية

و االنزعاج أو االنفعال بسهولة والشعور بالخوف  ،أو الشعور بالقلق لدرجة يصعب الجلوس ،مواجهة صعوبة في االسترخاء

= ال على 1)( عبارات، تتم اإلجابة عليه من خالل مقياس ليكرت الرباعي حيث 2كما لو أن شيئًا ما قد يحدث. مكون من )

 00إلى  1تتراوح إجمالي درجات االستبيان من  ،تقريبا(= كل يوم 0 ،= أكثر من نصف األيام0 ،= عدة أيام0 ،القاألط

 6-1)يتم احتساب مجموع الدرجات عن طريق جمع الدرجات لـجميع العبارات، حيث تفسر الدرجة الكلية لالستبيان  درجة.

 .شديد(قلق  00-.0 ،سطقلق متو 06-01 ،قلق خفيف 9-. ،حد أدنى من القلق

بمساعدة مختص في اللغة اإلنجليزية ثم عرض الصورة العربية  (Borsa et al .  ,0100تمت ترجمة المقياس للغة العربية )

 على أستاذة في علم النفس لتحكيمه من حيث الصياغة اللغوية وبدائل اإلجابة العتماده في الدراسة الحالية.

 Patient Health Questionnaire (PHQ-9)استبيان صحة المريض  ثالثا:

ويتكون من تسعة عبارات تقيس أعراض االكتئاب المقابلة للمعايير  (Kroenke, K et al., 2001)وضع هذا المقياس 

= عدة 0= ال على األطالق، 1التشخيصية الضطراب االكتئاب. تتم اإلجابة عليه من خالل مقياس ليكرت الرباعي حيث )

درجة. يتم احتساب  02إلى  0= كل يوم تقريبا(، تتراوح إجمالي درجات االستبيان من 0من نصف األيام،  = أكثر0أيام، 

حد أدنى من  6-1مجموع الدرجات عن طريق جمع الدرجات لـجميع العبارات، حيث تفسر الدرجة الكلية لالستبيان )

 اكتئاب شديد(. 02-01ن المعتدل والشديد، اكتئاب بي 09-.0اكتئاب معتدل،  06-01اكتئاب خفيف،  9-.االكتئاب، 
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بمساعدة مختص في اللغة اإلنجليزية ثم عرض الصورة العربية  (Borsa et al . , 0100تمت ترجمة المقياس للغة العربية )

 على أستاذة في علم النفس لتحكيمه من حيث الصياغة اللغوية وبدائل اإلجابة العتماده في الدراسة الحالية.

 Quality of Life in Epilepsy (QOLIE-31)(  1.0ياس جودة الحياة مع مرض الصرع )النسخةرابعا: مق

(، وقام بالترجمة والتعديل للغة العربية US English version 1.0 copyright 1993, RAND) وضع هذا المقياس

 (.0موضحة في جدول )( عبارة موزعة على سبعة أبعاد 01(، يتكون المقياس من ).010)الشرقاوي،

 جودة الحياة مع مرض الصرع  وعبارات مقياسيوضح أبعاد  (:2جدول )

 العبارة البعد العبارة البعد

 جودة الحياة العامة

(Overall Quality of live- OQLIE) 

0 

 المشاعر واالنفعاالت

(Emotional Well-Being-EWB ) 

0 

06 6 

 قلق النوبات

(Seizure Worry-SW ) 

00 . 

00 2 

00 9 

00 

 والطاقةالتعب 

 (Energy/Fatigue-EF ) 

0 

0. 6 

 الوظائف المعرفية

(Cognitive Function - CF) 

00 0 

0. 01 

06 

 تأثيرات األدوية 

(Medication Effects - ME) 

06 

02 09 

00 01 

06 

 الوظائف االجتماعية

(Social Function – SF) 

00  

09 

01 

02 

00 

 

وينتج عن هذا المقياس سبع درجات فرعية لكل بعد، باإلضافة إلى الدرجة الكلية للمقياس. بحيث تكون بدائل اإلجابة كالتالي: 

 (0جدول )

(1.0 ةبدائل اإلجابة على مقياس جودة الحياة مع مرض الصرع )النسخ (:3جدول )  

 االستجابات البعد
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 Overall Quality of)العامة جودة الحياة 

live- OQLI) 0 0 0 6 . 6 

 العبارة

1 ( 01رقم االستجابة مضروب في  ) 

14 100 75 50 25 0 - 

 ( Seizure Worry-SWقلق النوبات )
0 0 0 6 . 6 

 العبارة

11 0 20 40 60 80 100 

21 0 33.3 66.7 100 - - 

22 0 50 100 - - - 

23 0 33.3 66.7 100 - - 

25 100 75 50 25 0 - 

-Emotional Wellالمشاعر واالنفعاالت )

Being-EWB ) 0 0 0 6 . 6 

 العبارة

3 0 20 40 60 80 100 

4 0 20 40 60 80 100 

5 100 80 60 60 20 0 

7 0 20 40 60 80 100 

9 100 80 60 40 20 0 

 ( Energy/Fatigue-EFالتعب و الطاقة )
0 0 0 6 . 6 

 العبارة

2 100 80 60 40 20 0 

6 100 80 60 40 20 0 

8 0 20 40 60 80 100 

10 0 20 40 60 80 100 

 – Cognitive Function)المعرفية الوظائف 

CF) 1 2 3 4 5 6 

 العبارة

12 0 20 40 60 80 100 
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15 0 33.3 66.7 100 - - 

16 0 20 40 60 80 100 

17 0 20 40 60 80 100 

18 0 20 40 60 80 100 

26 100 75 50 25 0 - 

 – Medication Effects) تأثيرات األدوية

ME) 1 0 0 6 . 6 

 العبارة

24 0 33.3 66.7 100 - - 

29 100 75 50 25 0 - 

30 100 75 50 25 0 - 

 – Social Function) الوظائف االجتماعية

SF) 1 0 0 6 . 6 

 العبارة

13 0 20 40 60 80 100 

19 0 25 50 75 100 - 

20 0 25 50 75 100 - 

27 100 75 50 25 0 - 

28 100 75 50 25 0 - 

13 0 20 40 60 80 100 

درجة، وتعكس الدرجة المرتفعة للمقياس عن مستوى مرتفع من جودة الحياة،  011إلى  0تتراوح إجمالي درجات المقياس من 

 تعكس مستوى منخفض من جودة حياة الشخص المصاب باضطراب الصرع.  أما الدرجة المنخفضة

 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة

 Generalized Anxiety Disorder Assessment (GAD-(7استبيان القلق المعمم    أوال:

 ألفا كرونباخ  باستخدامالثبات  -

  (.α=  1.90ثبات ) وأظهر معاملال: تم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لالستبيان كام

 االتساق الداخلي  -

 (  6تم التحقق من االتساق الداخلي من خالل معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية لالستبيان. )جدول  
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 والدرجة الكلية( يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة 4جدول )

(160= )ن لالستبيان.  

 Generalized Anxiety Disorderيان القلق المعمم   استب

Assessment (GAD-7) 

 العبارة ر

*1.00  0 

*1.02  0 

*1.0.  0 

*1.22  6 

*1.00  . 

*1.20  6 

*1.01  2 

 1.10*جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 

 

 (1.02 – 1.20لالستبيان وقد تراوحت بين ) ( معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية6يبين جدول رقم )

 Patient Health Questionnaire (PHQ-(9استبيان صحة المريض  ثانيا:

 ألفا كرونباخ  باستخدامالثبات  -

 (.α=  .1.0ثبات ) وأظهر معاملتم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لالستبيان كامال: 

 االتساق الداخلي   -

 (. جدولق منه من خالل معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية لالستبيان. )تم التحق  

 والدرجة الكلية( يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة 5جدول )

(160= )ن لالستبيان.  

 Patient Health Questionnaire (PHQ-9)استبيان صحة المريض 

 العبارة ر

1.60* 1 

1.26* 2 

.661 * 3 

1.20* 4 

1.6.* 5 
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1.20* 6 

1.20* 7 

1.6.* 8 

1..6* 9 

 1.10عند مستوى  إحصائيا* دال     

 (1.20 – 6..1تراوحت بين )لالستبيان وقد  والدرجة الكلية( معامالت االرتباط بين كل عبارة .يبين جدول رقم )

 Quality of Life in Epilepsy (QOLIE-31) ( 1.0مقياس كيفية الحياة مع مرض الصرع )النسخة ثالثا:

 ألفا كرونباخ  باستخدامالثبات  -

 (  6)جدولتم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لكل األبعاد الفرعية والمقياس كامال: 

( 160= )ن( يوضح معامالت الثبات لكل العناصر و المقياس كامل 6جدول )  

 أبعاد المقياس عدد العبارات ألفا كرونباخ

 (Overall Quality of liveجودة الحياة العامة ) 0 1.62

 ( Seizure Worry-SWقلق النوبات ) . 1.02

1.2. . 
-Emotional Well-Beingالمشاعر واالنفعاالت )

EWB ) 

 ( Energy/Fatigue-EFالتعب و الطاقة ) 6 1.26

 (Cognitive Function – CFالوظائف المعرفية ) 6 1.06

 (Medication Effects – MEيرات األدوية )تأث 0 1.22

 (Social Function – SFالوظائف االجتماعية ) . 1.60

 الدرجة الكلية للمقياس 01 1.90

 

( مما يثبت أن المقياس يتمتع 1.90(، والمقياس كامال )1.02-1.62( تراوح معامالت الثبات لألبعاد بين )6ويبين جدول رقم )

 بمعامالت ثبات جيدة.

 التساق الداخلي ا -

(، كذلك حساب معامالت 2تم التحقق منه عن طريق حساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه. )جدول

 والنتيجة العامة(، وحساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة 0للمقياس )جدول  والنتيجة العامةاالرتباط بين كل درجة بعد 

 (.9ول للمقياس )جد

 (1.09 – 1.66( يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة والبعد الذي تنمي عليه وقد تراوحت بين )2جدول رقم )
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 (.1.0 – 1.66وقد تراوحت بين )للمقياس  والنتيجة العامةبعد  درجة ( يبين معامالت ارتباط بيرسون بين كل0جدول رقم )

 

 (.1.20 – .1.0) بين تراوحت وقد للمقياس الكلية والدرجة عبارة كل بين بيرسون ارتباط معامالت إلى يشير( 9) رقم جدول

 

 

 

( يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليه.7) جدول  

 Quality of Life in Epilepsy (QOLIE-31)( 1.0 مقياس كيفية الحياة مع مرض الصرع )النسخة

الوظائف 

 SFاالجتماعية 

 تأثيرات األدوية

ME 

الوظائف 

 المعرفية

CF 

 والطاقةالتعب 

EF 

المشاعر 

 واالنفعاالت

EWB 

 قلق النوبات

SW 

جودة الحياة 

 العامة

OQLI 

 العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر

*1.6. 13 *1.22 24 *1.22 12 *1.20 2 *1..6 3 *1.00 11 *1.0. 1 

*1.60 19 *1.06 29 *1.06 15 *1.26 6 *1.20 4 *1.00 21 *1.09 14 

*1.66 20 *1.02 30 *1.02 16 *1.20 8 *1.20 5 *1.22 22   

*1.22 27   *1.22 17 *1.29 10 *1.20 7 *1.0. 23   

*1.22 28   *1.06 18   *1.26 9 *1.26 25   

    *1.02 26         

 1.10*جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 

 .( يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس كامال8) جدول

الوظائف 

 جتماعيةاال

SF 

تأثيرات 

 ويةاألد

ME 

الوظائف 

 المعرفية

CF 

التعب 

 والطاقة

EF 

المشاعر 

 واالنفعاالت

EWB 

قلق 

 النوبات

SW 

جودة الحياة 

العامة 

OQLI 

 

*1.00  *1.66  *1.0.  *1.2.  *1.01  *1.20  *1.62  

مقياس كيفية الحياة مع 

مرض الصرع 

 ( 1.0)النسخة

Quality of Life in 

Epilepsy (QOLIE-

31) 

 1.10*جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 
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 اإلحصائية:األساليب 

 ( لتطبيق األساليب اإلحصائية التالية:SPSS 20استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي )

 المتوسطات، االنحرافات المعيارية.(: للحصول على النسب المئوية، Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي ) -

(: لبحث العالقة بين المتغيرات وتحديد اتجاهها Pearson’s Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -

 وقوتها، ولحساب االتساق الداخلي ألدوات الدراسة.

مفردات عينة الدارسة (: للتأكد من جود فروق دالة إحصائيا بين Independent Samples T-Testاختبار )ت( ) -

 تجاه المقاييس المستخدمة.

 (: للتحقق من ثبات األدوات المستخدمة.Cronbach’s alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -

 (: لتحديد الفروق بين المجموعات المستقلة في متغيرات الدراسة.One Way Anovaتحليل التباين األحادي ) -

 داللة اإلحصائية بين المتوسطات والعالقة بين المتغيرات.(: للتحقق من الEffect sizeحساب حجم األثر ) -

 مناقشة النتائج وتفسيرها:

سؤال أجابت الباحثة على الالتساؤل األول: ما مستوى القلق عند عينة المرضى المصابين بالصرع في مستشفيات مدينه جدة؟ 

 العينة.  من خالل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى القلق ألفراد

لدرجات  المعياري واالنحرافوتشير النتائج بشكل عام إلى مستوى قلق خفيف بين عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط 

  (.90..؛ ع = 2.96استبيان القلق المعمم )س= 

( 160يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة و الدرجة الكلية للمقياس .) ن = .(9) جدول  

 Quality of Life in Epilepsy (QOLIE-31)( 0.1 مقياس كيفية الحياة مع مرض الصرع )النسخة

 العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر

1..1 0..  1.69 02.  1.60 9.  1.60 0.  

1.21 06.  1.20 00.  1.60 01.  1..0 0.  

1.20 02.  1.06 09.  1..6 00.  1.61 0.  

1.60 00.  1.0. 01.  1..6 00.  1..9 6.  

1..0 09.  1.61 00.  1.60 00.  1.60 ..  

1.62 01.  1.69 00.  1.61 06.  1..0 6.  

  1..0 00.  1.60 0..  1.60 2.  

  1.66 06.  1.66 06.  1..6 0.  

1.10* دال إحصائيا عند مستوى   
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ة الدراسة، ينحيث أشارت النتائج بشكل عام لمستوى قلق خفيف بين ع توزيع العينة حسب مستوى القلق. (01جدول )ويوضح 

وعلى الرغم من ذلك فقد أوضح توزيع عينة الدراسة حسب مستوى القلق إلى أنه ما يزيد عن ثلث عينة الدراسة يعانون من 

 أعراض قلق متوسطة أو أعراض قلق شديدة وتدل هذه النتائج على ارتفاع مستويات القلق بين مرضى الصرع.

 

 

 

 

 

 

( 0100ودراسة )معوض،  ،(Desoky & Sadek, 2017) إلى اتفاق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة( 01تشير النتائج في جدول )

 اع متوسطات مؤشرات القلق لدى مرضي الصرع.والتي أشارت إلى ارتف

 أجابت الباحثة على السؤال منالتساؤل الثاني: ما مستوى االكتئاب لدى عينة من مرضى الصرع في مستشفيات مدينه جدة؟ 

 خالل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى االكتئاب ألفراد العينة. 

وى اكتئاب خفيف بين عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط و االنحراف المعياري لدرجات وتشير النتائج بشكل عام إلى مست 

 . ( 6.60؛ ع = 0.60استبيان صحة المريض )س= 

حيث أشارت النتائج بشكل عام إلى مستوى اكتئاب خفيف بين عينة  توزيع العينة حسب مستوى االكتئاب. (00جدول )ويوضح 

يع العينة حسب مستوى االكتئاب إلى أن نسبة المشاركين التي تتراوح أعراض االكتئاب لديهم الدراسة. ورغم ذلك أوضح توز

 من عينة الدراسة مما يدل على ارتفاع مستويات االكتئاب بين مرضى الصرع. 00.9بين معتدل إلى شديد بلغت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(Ayele, 2018)( ودراسة 0100مع دراسة )معوض، ( إلى اتفاق نتائج الدراسة الحالية 00تشير النتائج في جدول )

 

 (160)ن=قلق( توزيع عينة الدراسة حسب مستوى ال10جدول )

 النسبة المئوية العدد مستوى القلق

 6..0 2. الحد األدنى من القلق

 00.0 66 قلق خفيف

 ..02 00 قلق متوسط

 00.0 09 قلق شديد

 (160)ن=( توزيع عينة الدراسة حسب مستوى االكتئاب11جدول )

دالعد مستوى االكتئاب  النسبة المئوية 

 00.0 .6 الحد األدنى من االكتئاب

 01.1 60 اكتئاب خفيف

 06.9 60 اكتئاب معتدل

 ..2 00 اكتئاب بين المعتدل والشديد

 ..2 00 اكتئاب شديد
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ة على أجابت الباحثالتساؤل الثالث: ما مستوى نوعية الحياة عند عينة المرضى المصابين بالصرع بمستشفيات مدينه جدة؟ 

السؤال من خالل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى نوعية الحياة بأبعادها المختلفة ألفراد العينة. جدول 

(00) 

( إلى انخفاض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى نوعية الحياة بأبعادها المختلفة 00وتبين النتائج في جدول )

عند مرضي الصرع. وبمقارنة درجات المشاركين على األبعاد المختلفة لمقياس جودة الحياة نالحظ ارتفاع متوسط درجات 

مة، والوظائف االجتماعية، ويلي ذلك أبعاد التعب والطاقة، والوظائف المشاركين ألبعاد المشـــاعر واالنفعاالت، جودة الحياة العا

المعرفية، مع انخفاض متوسط درجات أبعاد تأثيرات األدوية، وقلق النوبات مقارنة بباقي أبعاد مقياس جودة الحياة. وتدل هذه 

ة أبعاد التعب وقلق النوبات ويليه في المرتبة الثانيالنتائج على أنه في المرتبة األولى للتأثير على جودة الحياة يأتي تأثير األدوية 

والطاقة، والوظائف المعرفية، فيما كانت أبعاد المشـــاعر واالنفعاالت، جودة الحياة العامة، والوظائف االجتماعية هي األقل تأثيرا 

 على جودة حياة مرضى الصرع.

(160الحياة لدى عينة من مرضى الصرع )ن= ألبعاد جودة واالنحرافات المعيارية( المتوسطات 12جدول )  

 االنحراف المعياري المتوسط البعد / الدرجة الكلية

 30.47 44.93 بعد قلق النوبات

 24.19 60.17 بعد جودة الحياة العامة

 20.55 60.27 بعد المشاعر واالنفعاالت

 20.58 51.18 بعد التعب والطاقة

 26.49 50.59 بعد الوظائف المعرفية

 30.67 45.51 بعد تأثيرات األدوية

 23.72 59.55 بعد الوظائف االجتماعية

 19.07 54.73 الدرجة الكلية للمقياس

( والتي أشارت إلى احتالل األثار 0101إلى اتفاق نتائج الدراسة الحالية بشكل كبير مع دراسة )المالك، ( 00تشير النتائج جدول )

االنفعاالت النفسية المختلفة الناتجة عن اإلصابة بالصرع على المرتبة األولى بين الضغوط  الجانبية لألدوية، باإلضافة لمشاعر

 النفسية لدى مرضي الصرع، يليها في المرتبة الثانية اآلثار الفسيولوجية واآلثار المعرفية، ثم المجال االجتماعي في المرتبة األخيرة.

 لإلجابة على هذا التساؤلئاب ونوعية الحياة عند عينة من مرضى الصرع؟ التساؤل الرابع: هل توجد عالقة بين مستوى االكت

تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لتقييم العالقة بين المتغيرين. أظهرت التحليالت األولية أن هناك عالقة خطية بين المتغيرين، 

 لمتغيرين، ولم تكن هناك قيم متطرفة.( للتأكد من اعتدالية التوزيع لكال اp>0.001كما أظهرت نتيجة شابيرو ويلك )

( إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين مستوى االكتئاب ونوعية الحياة بأبعادها المختلفة لدى فئة 00حيث تبين النتائج في جدول ) 

 من التباين في مستوى جودة %6..6من مرضى الصرع، ومن خالل حساب معامل التحديد أتضح أن مستوى االكتئاب يفسر 

الحياة بأبعادها المختلفة. مما يدل على أن ارتفاع مستويات االكتئاب يؤثر بشكل سلبي على مستوى جودة الحياة لدى مرضى 

 .الصرع
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 Tombini)( ودراسة Siarava et al., 2019( إلى اتفاق النتيجة مع دراسة )00النتيجة التي توصلت إليها الباحثة في جدول ) تشير

et al., 2020) . 

أجابت الباحثة على السؤال التساؤل الخامس: هل توجد عالقة بين مستوى القلق ونوعية الحياة لدى عينة من مرضى الصرع؟ 

ل ارتباط بيرسون لتقييم العالقة بين المتغيرين. أظهرت التحليالت األولية أن هناك عالقة خطية بين من خالل تطبيق معام

 ( للتأكد من اعتدالية التوزيع لكال المتغيرين، ولم تكن هناك قيم متطرفة.p>0.001المتغيرين، كما أظهرت نتيجة شابيرو ويلك )

اطية سالبة بين مستوى القلق ونوعية الحياة بأبعادها المختلفة لدى فئة من ( إلى وجود عالقة ارتب06وتشير النتائج في جدول )

من التباين في مستوى جودة الحياة  %41.5مرضى الصرع، ومن خالل حساب معامل التحديد أتضح أن مستوى القلق يفسر

 .الصرع جودة الحياة لدى مرضى بأبعادها المختلفة. مما يدل على أن ارتفاع مستويات القلق يؤثر بشكل سلبي وقوي على مستوي

(: معامل االرتباط بين درجة مقياس القلق ودرجة مقياس جودة 14جدول )

 (160)ن= الحياة وأبعاده الفرعية

 معامل االرتباط مقياس جودة الحياة

 1.66-* بعد قلق النوبات

 1.66-* بعد جودة الحياة العامة

بعد المشاعر 

 واالنفعاالت
*-1.66 

 0..1-* الطاقةبعد التعب و

 0..1-* بعد الوظائف المعرفية

 1.00-* بعد تأثيرات األدوية

 (160(: معامل االرتباط بين درجة مقياس االكتئاب ودرجة مقياس جودة الحياة وأبعاده الفرعية )ن=13جدول )

 معامل االرتباط مقياس جودة الحياة

 1.02-* قلق النوباتبعد 

 0..1-* بعد جودة الحياة العامة

 1.69-* بعد المشاعر واالنفعاالت

 1.66-* بعد التعب والطاقة

 6..1-* بعد الوظائف المعرفية

 1.09-* بعد تأثيرات األدوية

 1.62-* بعد الوظائف االجتماعية

 1.60-* الدرجة الكلية

 1.10دال إحصائيا عند مستوى  *
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بعد الوظائف 

 االجتماعية
*-1.60 

 .1.6-* الدرجة الكلية

1.10* دال إحصائيا عند مستوى   

 

 & Desoky)،ودراسة(Lu et al., 2021)دراسة ( إلى اتفاق النتيجة مع 06تشير النتيجة التي توصلت إليها الباحثة في جدول )

Sadek, 2017) .التي أشارت إلى األثر السلبي الرتفاع مستويات القلق على جودة الحياة لدى مرضى الصرع 
 

 –كور )ذ التساؤل السادس: هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى نوعية الحياة بأبعادها المختلفة تُنسب لمتغير الجنس

لإلجابة على هذا التساؤل تم إجراء اختبار )ت( للعينات المستقلة لتحديد ما إذا كانت هناك اختالفات في مستوى نوعية إناث(؟ 

إناث(. أظهرت نتائج التحليالت األولية عدم وجود قيم متطرفة في البيانات كما تم تقييمها  –الحياة تُنسب لمتغير الجنس )ذكور 

( اعتدالية توزيع كال المجموعتين P>  .1.1(. كما أظهرت نتيجة اختبار شابيرو ويلك )Boxplotلرسم البياني )من خالل فحص ا

إناث( بالنسبة لمتغير مستوى جودة الحياة. وكان هناك تجانس في التباين بين المجموعتين، وفقا الختبار ليفين للتجانس -)ذكور

(1.0.  =P.) 

فروق ذات داللة إحصائية بين بين متوسط الدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة وجميع أبعاده  عدم وجود أوضحت نتائج االختبار

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة .0الفرعية بين الذكور واإلناث. وتشير النتائج في جدول )

 اإلناث(. -بأبعادها المختلفة تُعزى لمتغير الجنس )الذكور

(: الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وداللة الفروق بين الذكور واإلناث لمقياس جودة الحياة 15)جدول 

 (160)ن= وأبعاده الفرعية

 مقياس جودة الحياة

 اإلناث الذكور

 قيمة ت
مستوى 

 العدد الداللة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ق النوباتبعد قل  

20 

 

66.. 09.0 

00 

60.2 00.0 1..2 1..2 

بعد جودة الحياة 

 العامة
.0.0 06.0 60.0 00.. -1.90  1.06 

بعد المشاعر 

 واالنفعاالت
61.0 00.1 61.6 01.0 -1.19  1.90 

 1.90 1.00 01.0 0.1. 00.0 0.6. بعد التعب والطاقة

بعد الوظائف 

 المعرفية
.0.6 09.1 .1.1 06.. 1.06 1.26 

1.16- 01.0 6..6 00.6 6..6 بعد تأثيرات األدوية  1.96 
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بعد الوظائف 

 االجتماعية
.6.0 06.. 60.0 00.1 -0.60  1.00 

1.09- 02.6 0... 00.1 6.0. الدرجة الكلية  1.21 

.1.1* دال إحصائيا عند مستوى   

 

( في عدم تأثر Smith et al., 2018اتفاق النتيجة مع دراسة ) ( إلى.0تشير النتيجة التي توصلت إليها الباحثة في جدول )

 إناث( لدى مرضى الصرع.-مستوى نوعية الحياة بمتغير الجنس)ذكور
 

تئاب اك –التساؤل السابع: هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى نوعية الحياة تُنسب لمتغير االكتئاب )الحد األدنى من 

ثة أجابت الباحاكتئاب شديد( لدى عينة من مرضى الصرع؟ ؟   -ما بين المتوسط والشديد اكتئاب  –اكتئاب متوسط –خفيف 

على السؤال من خالل إجراء اختبار تحليل التباين األحادي لتحديد إذا كان هناك اختالف في مستوى نوعية الحياة تُنسب لمتغير 

لبيانات كما تم تقييمها من خالل فحص الرسم البياني القلق. أظهرت نتائج التحليالت األولية عدم وجود قيم متطرفة في ا

(Boxplot( كما أظهرت نتيجة اختبار شابيرو ويلك .)P>0.05( اعتدالية توزيع جميع المجموعات )الحد األدنى من االكتئاب– 

هناك تجانس في  ة. وكاناكتئاب شديد( بالنسبة لمتغير جودة الحيا  -اكتئاب بين المعتدل والشديد  –اكتئاب معتدل –اكتئاب خفيف 

 (. p=0.07التباين بين المجموعات، وفقا الختبار ليفين للتجانس )

أظهرت نتيجة االختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعات تبعا لمتغير االكتئاب. ومن خالل استخدام 

مجموعة الحد األدنى من االكتئاب وبقية المجموعات اختبار توكي للمقارنات البعدية، أتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين 

(1.110 =P( وبقية المجموعات )1.110(، والمجموعة الثانية )اكتئاب خفيف =P )(، والمجموعة الثالثة )اكتئاب معتدل

  (، ولم تكن هناك فروق أخرى ذات داللة إحصائية بين بقية المجموعات.P= 1.110والمجموعة الخامسة )اكتئاب شديد( )

. كذلك لدى مرضى الصرعأن ارتفاع االكتئاب يصاحبه انخفاض في مستوى جودة الحياة ( إلى 06وتشير النتائج في جدول )

أشارت النتائج لوجود فروق دالة إحصائيا في نوعية الحياة لمرضى الصرع تنسب لمستوى االكتئاب، حيث أظهرت النتائج أن 

حياة ينخفض بشكل كبير بزيادة مستويات االكتئاب مما ينتج عنه تدني مستوى متوسط درجات المشاركين على مقياس جودة ال

 نوعية الحياة عند المصابين بالصرع الذين يعانون من مستويات اكتئاب

 (160)ن= (: نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات مقياس جودة الحياة حسب مستوى االكتئاب.16جدول )

 لحسابيالوسط ا العدد مستوى االكتئاب
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 حجم األثر

الحد األدنى من  (0)

 االكتئاب
6. 21.. 02.9 

09.00 1.10 1.60 

 00.0 2.1. 60 اكتئاب خفيف (0)

 06.6 62.2 60 اكتئاب معتدل (0)

اكتئاب بين المعتدل  (6)

 والشديد
00 02.0 00.1 

 00.6 ..09 00 اكتئاب شديد (.)
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( Siarava et al., 2019ودراسة ) ،،(Desoky & Sadek, 2017)مع دراسة ( 06لدراسة الحالية في جدول )وتتفق نتيجة ا

 التي أشارت إلى األثر السلبي الرتفاع  االكتئاب على جودة الحياة لدى مرضى الصرع.

لق خفيف ق –القلق التساؤل الثامن: هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى نوعية الحياة تُنسب لمتغير القلق )الحد األدنى من

أجابت الباحثة على السؤال من خالل إجراء اختبار تحليل التباين قلق شديد( لدى عينة من مرضى الصرع؟  –قلق متوسط  –

األحادي لتحديد إذا كان هناك اختالف في مستوى نوعية الحياة تنسب لمتغير القلق. أظهرت نتائج التحليالت األولية عدم وجود 

(. كما أظهرت نتيجة اختبار شابيرو ويلك Boxplotبيانات كما تم تقييمها من خالل فحص الرسم البياني )قيم متطرفة في ال

(P>0.05بالنسبة لمست –قلق متوسط  –قلق خفيف  –( اعتدالية توزيع جميع المجموعات )الحد األدنى من القلق )وى قلق شديد

 (.P=  0.38ت، وفقا الختبار ليفين للتجانس )جودة الحياة. وكان هناك تجانس في التباين بين المجموعا

أظهرت نتيجة االختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعات تبعا لمتغير القلق. ومن خالل استخدام اختبار 

(، P= 1.110)توكي للمقارنات البعدية، أتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة الحد األدنى من القلق وبقية المجموعات 

(، ولم تكن هناك فروق أخرى ذات داللة إحصائية بين بقية P= 1.110والمجموعة الثانية )قلق خفيف( وبقية المجموعات )

 المجموعات.

 . كذلكلدى مرضى الصرع أن ارتفاع القلق يصاحبه انخفاض في مستوى نوعية الحياة.( إلى أن 02وتشير النتائج في جدول )

د فروق دالة إحصائيا في نوعية الحياة لمرضى الصرع تنسب لمستوى القلق، حيث أظهرت النتائج أن متوسط أشارت النتائج لوجو

درجات المشاركين على مقياس نوعية الحياة ينخفض بشكل كبير بزيادة مستويات القلق مما ينتج عنه تدني مستوى نوعية الحياة 

 على.عند المصابين بالصرع الذين يعانون من مستويات قلق أ

(160)ن= (: نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات مقياس جودة الحياة حسب مستوى القلق.17جدول )  

 الوسط الحسابي العدد مستوى القلق
االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة قيمة ف

حجم 

 األثر

الحد األدنى من  (0)

 القلق
.2 69.0 06.6 

 ..06 6.6. 66 قلق خفيف (0) 0.42 1.10 00.0

 00.1 66.6 00 لق متوسطق (0)

 00.0 ..06 09 قلق شديد (6)

والتي أشارت إلى تأثير القلق على جودة (Desoky & Sadek, 2017)مع  دراسة ( 02وتتفق نتيجة الدراسة الحالية في جدول )

 الحياة لدى مرضى الصرع.

 التوصيات:

 كالتالي:في ظل تفسير النتائج التي تم التوصل إليها تقدم الباحثة عدة توصيات 

لمشـــاعر اضرورة استهداف مرضى الصرع ببرامج تدريبية وإرشادية لتحسين مستوى نوعية حياتهم بالتركيز على  .0

 واالنفعاالت، نوعية الحياة العامة، الوظائف االجتماعية، التعب والطاقة، والوظائف المعرفية.
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 يسهم في تحسين نوعية حياتهم.استهداف مرضى الصرع بدورات تدريبية لمواجهة القلق واالكتئاب لديهم بما  .0

 توفير أنشطة ترفيهية لمرضى الصرع بالتركيز على الذين يعانون من مستوى قلق مرتفع. .0
 

 األبحاث المقترحة:

  حول:تقترح الباحثة في ظل النتائج التي تم التوصل إليها إلى إجراء أبحاث 

 ئاب عند مرض الصرع.فعالية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتقليل الشعور بالقلق واالكت .0

 فاعلية الدعم االجتماعي في خفض الشعور باالكتئاب لدى مرضى الصرع. .0

دراسة مستوى القلق واالكتئاب ونوعية الحياة عند األشخاص المصابين بالصرع مع بعض المتغيرات االخرى  .0

ابة ات األدوية، سنوات اإلص)كمستوى التعليم، السكن، المستوى االقتصادي، الحالة االجتماعية، نوبات الصرع، تأثير

 .بالصرع(

 المراجع

المركز  :واإلنسانيةمجلة روافد للدراسات واألبحاث العلمية في العلوم االجتماعية (. جودة الحياة النفسية. 0102محمد، مسعودي. )

 .060 - 002 (،0) 0الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت، 

(. فعالية العالج المعرفي السلوكي لتحسين التنظيم الذاتي ونوعية الحياة لدى عينة من مرضى 0100) بدوي، والء بدوي محمد.

 .019 - .02(، .9)06كلية التربية،  -الصرع. مجلة كلية التربية: جامعة بنها 

كلية  -امعة بنغازي مجلة العلوم والدراسات اإلنسانية: ج(. الصرع معاش: تمثالت وممارسات عالجية. .010بغالية، هاجر. )

 .00 - 0(، 6) اآلداب والعلوم بالمرج،

 الحامد.(. مقدمة في الصحة النفسية. دار 0100محسن. )الختاتنة، سامي 

مجلة أبحاث البصرة (. جودة الحياة النفسية لدى طلبة الجامعة. 0100الخفاجي، زينب حياوي بديوي، وجاسم، سارة جبار سلمان. )

 .010 - .00 (،0)60، كلية التربية للعلوم اإلنسانية -عة البصرة للعلوم اإلنسانية: جام

  .والتوزيع(. مؤسسة األمة العربية للنشر 0ط.. )اإلنسانيةالبحث في العلوم  مناهج (.0100محمود أحمد. ) درويش،

جامعة القاهرة . مرضى الصرع والكفاءة لدى وضبط التوافق والشعور بالسعادة(. مفهوم الذات 0100درويش، أحمد محمد. )

 ... - 0 (،6) 0، والدراسات النفسيةكلية اآلداب: مركز البحوث 

الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية لدى عينة من طالب و طالبات الجامعة :دراسة ميدانية.  (.0992. )عبد هللاالربيعة، فهد بن 

 .69 - 01 ،(606، )للكتابالهيئة المصرية العامة  النفس،مجلة علم 

http://www.ajrsp.com/
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بحث مقدم في المؤتمر العلمي الرابع للهيئة العالمية لتحفيظ القران الكريم  النفسي. واألمن(. القران 0112لرومي، فهد. )ا

 .00/0112/.0بالكويت،

. 0101(. في رؤية المملكة العربية السعودية 0106المملكة العرية السعودية. ) 0101رؤية 

https://www.vision2030.gov.sa/ar/ 

(. الثقة المتبادلة بين الزوجين كمتغير وسيط بين إدراك الضغوط الزوجية وأعراض االكتئاب. دراسات 0100علي، هبة محمد. )

 .06 - 09(، 0)00، رأنم()نفسية: رابطة األخصائيين النفسيين المصرية 

النفسية لدى عينة من طالبات كلية  وجودة الحياة ،والمعنى الشخصي(. االكتئاب، 0100. )عبد هللا عبد الرحيمالمالكي، حنان 

 .002 - 060(، .06)0كلية التربية،  -التربية / جامعة أم القرى في ضوء بعض المتغيرات. مجلة التربية: جامعة األزهر 

األيسر في صعوبات التعلم. مجلة كلية (. الفروق بين مرضي صرع شقي المخ األيمن و0102معوض، غادة محمد حسين. )

 .061 – 000 ،.6كلية   اآلداب،  -اآلداب: جامعة سوهاج 

(.  الضغوط النفسية لدى مرضى الصرع في األردن. )رسالة 0101ذياب ذيب. ) عبد الناصر، والجراحالمالك، شيرين مثقال، 

 ماجستير غير منشورة(. جامعة اليرموك.
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 صالملخ  

ف إِلَى َواقِِع االستِقَواِء  لََدى ُمِديِري الَمَداِرس الُحُكوِميَّة فِي ُمَحافَظَِة الَخلِيِل َكَما يََراه ُمَعلُّمو هَِذِه  اإلداريهََدفَْت هَِذِه الّدَراَسة التََّعرُّ

ن ُمْجتََمع الّدَراَسة ِمن ( 01401)ِمي الَمَداِرس الُحُكوِميَّة فِي ُمَحافَظَِة الَخلِيِل، والبَالِغ َعَدِدهم َجِميِع ُمَعلّ  الَمَداِرس َوُمِديروها. تَكوَّ

م، فِي ِحين َشَملَت َعيّنَة 2120/2122للَعام الّدَراِسي ( مديراً ومديرة 825)وعددهم  ُمَعلَّماً َوُمَعلَّمة، َوُمديري هَذه الَمدارس

َعيّنَة  وكانتُمِديِري الَمَداِرس، و، ُمَعلّماً وُمَعلَّمة (0140نة َعْشَوائِيّة َطبَِقيَّة بَلََغ َعَدد أَْفَراِدهَا )َعيّ  كانتالُمَعلِّمين، وَ  تين:الّدَراَسة فِئ

( فقرة ُموزعة على ثاَلثة 70االستَبَانَة أََداة لعيّنة الُمعلمين، وتكونت من ) ت( ُمِديراً. واستخدم01قَصِديّة بَلَغ َعدد أفَراِدها )

د من الّصدِق والثّبَاِت بالطُُّرِق التَّربَويَّة واإلحَصائِيَّةَمَجاالت الُمنَاِسبَة، ولإلَجابَة َعن  ، والُمقابَلة أَداة ثَاِنية لعينة المِديِرين، وتَمَّ التَّأكُّ

زَمة اإلحَصائيَّة للُعلوم  َراَسِة َوفَْحص فََرضياتِها تَمَّ استِخَدام بََرناِمج الرُّ   (SPSS) .االجتماعيَّةأَْسئِلَِة الدِّ

جاءت  لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل اإلداريلواقع االستقواء أظهرت نتائج الّدراسة أن تقديرات المعلمين 

( تعزى لمتغيرات: جنس المعلم، α≤  0.05أظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )كما بدرجة منخفضة، 

كما أظهرت نتائج المقابلة التي الخبرة.  تعزى لمتغير في حين لم تُظهر فروقاً ، المدرسة، المؤهل العلمي، المديريةجنس مدير 

 ليس ظاهرة منتشرة في المدارس الحكومية في محافظة الخليل. اإلداريأجريت مع المديرين أن االستقواء 

دريب لمديري المدارس لتوعيتهم بضرورة استخدام األساليب بعقد ورش عمل وت ونوبناًء على نتائج الّدراسة يوصي الباحث

 .عن مستواها اإلداريالعلمية الحديثة في اإلدارة، واالبتعاد عن كل ما يؤدي إلى ارتفاع درجة االستقواء 

 ، محافظة الخليل.، مدير المدرسةاإلداري االستقواء :الكلمات المفتاحية

http://www.ajrsp.com/
mailto:hananmusa@hotmail.com
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The Status of Administrative Bullying of Government School Principals in Hebron 

Governorate Schools  

Abstract   

This study aimed to identify the status of administrative bullying among government school 

principals in Hebron Governorate, as seen by school teachers and principals. The study 

population consisted of all public school teachers in the Hebron Governorate,  numbered (10470) 

teachers and principals of these schools for the academic year 2021/2022 AD, while the study 

sample of teachers was a stratified random sample of (1047) teachers, the sample also included 

(16) principals. The researchers used the questionnaire as a tool for the sample of teachers, 

consisted of (37) paragraphs. The interview also used as a second tool for the principals. Validity 

and reliability were confirmed by appropriate educational and statistical methods.  

The results of the study revealed that teachers' estimates of the status of administrative bullying 

among public school principals in Hebron governorate came to a low degree, The results also 

showed statistically significant differences at the level of significance  ≥α )0.05) due to the 

variables of the gender of the teacher, the gender of the school principal, the educational 

qualification, the directorate, while no differences appeared due to the variable of experience. 

The results of the interview also indicated that the administrative bullying is not a widespread 

phenomenon in the schools of Hebron Governorate. 

Based on the results of the study, the researchers recommends holding workshops and training 

for school principals to make them aware of the need to use modern scientific methods in 

management. 

 Keywords: Bullying, School principal, Hebron governorate 

. 

 مة:مقد  ال .1

لما  ؛لماء لدراستهاة مما دعت العُ ة والغربيّ جتمعات العربيّ نتشرة في المُ لوكية المُ واهر السّ من الظَّ  االستقواءرة اهِ ظَ  دُّ عَ تُ 

 هِ الِ شكأ االستقواء بكافةِ  مة بدراسةِ لدان المتقدّ مت البُ األداء، لذا اهتَ الفرد على  البشري وقدرة لوكِ لها من تأثيرات حادة على السُّ 

ذالل ر واالستقواء واالضطهاد واإلنمّ التّ  عُ منَ مت القوانين التي تَ رة فيه، واهتَ والفئات المشاركة فيه والعوامل المؤثّ  هِ نواعِ أو

 (.2121)النشار والسواح، 

http://www.ajrsp.com/
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قلق  حت مصدرَ العديد من المنظمات، وأصبَ  رة في بيئةِ المنتشِ  لبيةِ من السلوكيات السَّ  العملِ  في مكانِ  االستقواءِ  ظاهرةُ و

 العملِ  لتركِ  يةِ كالنّ  العاملينَ لبية على السَّ  العديد من اآلثارِ  رِ نمّ عن التّ  نتجُ ، إذ يَ العملِ  ـاكنِ بأمَ  م اليوميةِ في حياتهِ  لكثير من العاملينَ 

 (.Ahmad, 2018غيب عن العمل مما يؤثر على المنظمة ككل )أو البقاء مع انخفاض انتاجيته ومشاركته الفعالة وزيادة التَّ 

 ب سلبية على حياةِ لها عواقِ  العملِ  في مكانِ  اإلدارياالستقواء ات ( أن سلوكيّ Lee & Chang, 2018أشار )

حكماً خاطئاً، أو  أو المشرفين أو الرؤساء التي تتضمنُ  العملِ  سلبية، من زمالءِ  ض الموظفين ألفعال  تعرّ  العاملين، من خاللِ 

خصي، معنى لها، أو انتقاد شخصية الفرد، أو تقييد التعبير عن الرأي الشَّ  الف، أو تعيين مهام حول أداء عمل الموظ غير عادل  

 الرضا في بيئةِ عدم و األمانالموظفين بعدم  رِ لى شعوإيؤدي ذلك  ر،نمّ بة على ممارسات التّ لبية المترتّ السَّ  اآلثار فنتيجة تلكَ 

 .العمل

لصراخ العلني، النقد المستمر، الحرمان من استخدام الموارد، الضغط )ا:اء مجموعة من السلوكياتوويتضمن االستق

معنويات واألداء، وزيادة التكاليف الزيادة استخدام اإلجازات المرضية، والغياب، وانخفاض  ى:غير المبرر( والتي تؤدي إل

 (Wanga & Hsieh, 2016وتشويه سمعة المنظمة )

 راسةمشكلة الد  . 1.1

يتم ممارسة  أنه بعض األحيانفي ، يطا-عليم تَّ الربية وتَّ المدارس الحكومية في مديرية ته في الما تم مالحظمن خالل 

نه ال يوجد قوانين صارمة تحد من مستوى أكما ، يرينمن قبل بعض المد اإلداريلوكيات التي تقود إلى االستقواء بعض السُّ 

وإن  أو بشكل ال يمكن رصده مباشرة. ،بشكل خفي في المدارس عندما يتم ممارسته من قبل بعض المديرين اإلدارياالستقواء 

 .عليمربية والتَّ يتم متابعتها بشكل خجول من قبل مديريات التَّ  اإلداريكاوى بسبب االستقواء كان هناك بعض الشَّ 

، ومالحظة مدى اإلدارياالستقواء ابقة التي تمحورت حول موضوع راسات السَّ ومن خالل استعراض بعض الدَّ 

واقع االستقواء راسة للبحث في جاءت هذه الدَّ  ربوية على حد سواء،اهرة من قبل الباحثين والمؤسسات التَّ االهتمام بهذه الظَّ 

 راسةالدّ لت مشكلة تمث حيث ومديروها، لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه معلمو المدارس اإلداري

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه معلمو  اإلداريواقع الستقواء ا مئيس اآلتي: ؤال الرَّ في السُّ 

 ؟ومديروها المدارس

 راسةأسئلة الد  . 2.1

 راسة اآلتية:راسة، انبثقت أسئلة الدّ من خالل مشكلة الدّ  

 ؟خليل كما يراه معلمو المدارسلدى مديري المدارس الحكومية في محافظة ال اإلداريواقع االستقواء ما : السؤال األول

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة  اإلدارياالستقواء راسة لواقع هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدّ : السؤال الثاني

جنس المستجيب، جنس مدير المدرسة، المؤهل العلمي، الخبرة في التدريس، باختالف متغيرات الدراسة: )الخليل 

 (؟المديرية

  ؟لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه مديرو المدارس اإلداريما واقع االستقواء : ال الثالثالسؤ
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   راسة:فرضيات الد  . 3.1

 :انيراسة الثّ سؤال الدّ فرية اآلتية عن انبثقت الفرضيات الصّ 

 االستقواءلواقع  المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية األولى:

 .جنس المستجيبتعزى لمتغير لدى مديري المدارس في محافظة الخليل  اإلداري

لواقع االستقواء المعلمين تقديرات بين  ((α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  انية:الفرضية الث  

 .زى لمتغير جنس مدير المدرسةتعحافظة الخليل لدى مديري المدارس في م اإلداري

لواقع االستقواء  المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الثة:الث  الفرضية 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي.لدى مديري المدارس في محافظة الخليل  اإلداري

لواقع االستقواء  المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فرو ابعة:الفرضية الر  

 .تعزى لمتغير الخبرة في التدريسلدى مديري المدارس في محافظة الخليل  اإلداري

لواقع االستقواء المعلمين بين تقديرات  ((α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الخامسة:

 .المديرية تعزى لمتغيرلدى مديري المدارس في محافظة الخليل  اإلداري
 

 أهمية الدراسة:. 4.1

 تتمثل أهمية الدراسة بما يأتي:

  ويظهر ذلك في الحد من األداء الوظيفي للعاملين اإلداريالدور الذي يلعبه االستقواء تنبع أهميّة الّدراسة من خالل أهمية ،

 .إلى تحقيقها ربويةالمؤسسة التَّ  في تحقيق األهداف التي تسعى اإلدارياالستقواء انعكاس من خالل 

  وآثاره اإلدارياالستقواء إضافتها ألدب تربوي ينطوي على معرفة تربوية حول تعريف. 

 أهداف الدراسة:. 5.1

 سعت الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:

 .المدارسومديرو مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه معلمو  لدى اإلدارياالستقواء واقع  لىإعرف التَّ  -0

)جنس المستجيب، جنس مدير المدرسة، المؤهل العلمي، الخبرة في  الخاصة بالمعلمين راسةالكشف عن دور متغيرات الدّ  -2

 .س الحكومية في محافظة الخليللدى مديري المدار اإلدارياالستقواء لواقع  المعلمينفي تقديرات التدريس، المديرية( 

في مديريات  اإلداريقليل من االستقواء التَّ عليم الفلسطينية من أجل دعم ربية والتَّ تقديم توصيات ومقترحات لوزارة التَّ  -7

 عليم.ربية والتَّ التَّ 

 حدود الدراسة:. 6.1

راسة بالحدود اآلتية:تحددت الدّ   

ربية في محافظة الخليل.ابعة لمديريات التَّ المدراس الحكومية التَّ  ومعلمالحد البشري:     
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 .م2122-2120اني للعام الدراسي راسي الثّ الفصل الدّ  الحد الزمني:  

 المدارس الحكومية في محافظة الخليل. الحد المكاني:  

 البيانات.ها في معالجة واألساليب اإلحصائية التي اتبع يتمثل في اإلجراءات التي حّددها الباحث الحد اإلجرائي:  

بات" وموضوعية استجابة أفراد دق والثَّ يتم تعميم نتائج الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية "الصّ  الحد الموضوعي:

 العينة إلى فقرات األداة. 

 الد راسة:مصطلحات  . 7.1 

 :حو اآلتيراسة الحالية مصطلحات ُعّرفت على النَّ تضمنت الدّ 

لبية المتكررة التي تحدث مراراً وتكراراً وعلى مدى فترة زمنية في مكان لوكيات السَّ السُّ مجموعة من " :اإلداريالستقواء 

 .(224، ص2120)عشيري،  "العمل والتي تستهدف العمل أو شخصية الفرد

المجال  لوكية التي تّم قياسها بالمجاالت اآلتية )المجال المهني،بأنَّها مجموعة من األنماط السُّ  :عرفها الباحثي إجرائياً 

عليم في محافظة الخليل وتم قياس ذلك بواسطة ربية والتَّ ن في مديريات التَّ وسدي( والتي يتشارك بها العامللوكي، المجال الجَ السُّ 

 استبانة أعدت لذلك خصيصاً.

لطة  هو المسؤول األول الذي يقف على رأس التَّنظيم المدرسي، ويتحمل الَمسؤولية األولى والكاملةمدير المدرسة:  أمام السُّ

 (.2107التَّعليمية والمجتمع. )أبو حامد، 

( كم، وتعد من أكبر محافظات 78لى الجنوب من القدس بحوالي )إفة الغربية محافظة فلسطينية تقع في الضّ محافظة الخليل: 

ة حيث تعتبر مية اقتصاديَّ ر، وتمتاز المدينة بأهالوطن من حيث العدد والمساحة، أسسها الكنعانيون في العصر البرونزي المبكّ 

براهيمي الذي اكسبها أهمية دينية، وتضم مدينة الخليل البلدات فة الغربية، وفيها الحرم اإلة في الضّ من أكبر المراكز االقتصاديَّ 

  (.2100والمخيمات المجاورة، وفيها أربع مديريات للتربية والتعليم )مركز اإلحصاء الفلسطيني، 

 تالطريقة واإلجراءا. 2

 منهج الدراسة:. 1.2

 تم استخدام المنهج الوصفي التَّحليلي؛ نظراً لمالءمته ألغراض الّدراسة.     

 مجتمع الدراسة: . 2.2

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، والباالغ عاددهم 

( معلمااً ومعلماة فاي تربياة شامال الخليال، 2451معلماً ومعلماة فاي تربياة جناوب الخليال، و)( 2011( معلماً ومعلمة: )01401)

( معلمااً ومعلماة فاي تربياة مديرياة يطاا، إضاافة الاى ماديري هاذه المادارس 0580( معلماً ومعلمة في تربية الخليال، و)7473و)

والتعلاايم فااي محافظااة الخلياال، وذلااك فااي الفصاال  ( مااديراً ومااديرة، وفااق اإلحصااائيات الرساامية لمديريااة التربيااة825وعااددهم )

 م.2120/2122الدراسي الثاني 
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 عينة الدراسة. 3.2

تكونت عينة الدراسة من فئتين: األولى عيناة عشاوائية طبقياة مان المعلماين، حساب متغياري المديرياة وجانس المساتجيب، إذ قاام 

ي مديريات تربية محافظاة الخليال الكترونيااً، وهاو ماا يشاكل ( استبانة على معلمي المدارس الحكومية ف0140الباحثون بتوزيع )

( مقابلة مع 01( مديراً، حيث تم إجراء )01( من مجتمع الدراسة، والفئة الثانية عينة قصدية من مديري المدارس عددها)01%)

نااة الديموغرافياة ماان ماديرين فاي المااديريات األرباع، بواقاع أربااع مقاابالت لكاال مديرياة، والجادول التااالي يوضا  خصاائص العي

 المعلمين.

 (: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة من المعلمين1جدول )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أداتا الدراسة. 4.2

 األولى: الستبانة أداة الدراسة 

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه  اإلدارياالستقواء  االستبانة لقياسأداة قام الباحثون ببناء وإعداد 

)الوظيفي(، والمجال  موزعة على ثالثة مجاالت، هي: المجال المهني فقرة،( 41، تضّمنت بصورتها األولية )معلمو المدارس

من  اإلداريإضافة إلى سؤال مفتوح حول اآلثار المترتبة على االستقواء  ،غير اللفظي )السلوكي(، والمجال الجسدياللفظي و

 قبل مديري المدارس. 

 النسبة المئوية  العدد مستويات المتغير المتغير

 جنس المستجيب
 70.0 738 ذكر

 12.7 182 أنثى

 جنس مدير المدرسة
 45.0 814 ذكر

 80.3 847 أنثى

 المؤهل العلمي
 51.8 311 أقلبكالوريوس ف

 07.8 040 ماجستير فأعلى

 الخبرة في التدريس          

 22.8 271 سنوات 8أقل من 

 21.5 205 سنوات 8-01

 81.1 837 سنوات 01أكثر من 

 المديرية

 72.3 744 الخليل

 28.5 201 جنوب الخليل

 27.0 245 شمال الخليل

 00.0 058 يطا
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( 4( درجات، درجة كبيرة وتعطى )8وتمت اإلجابة وفق تدريج ليكرت الخماسي، وهي كاآلتي: درجة كبيرة جداً وتعطى )

 درجات، درجة قليلة وتعطى درجتين، درجة قليلة جداً وتعطى درجة واحدة. (7درجات، درجة متوسطة وتعطى )

 أداة الدراسة الثانية: المقابلة

، وهي عبارة لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل اإلداريأداة أخرى لقياس االستقواء قام الباحثون بإعداد  كما

 عدد من المديرين في مدارس مديريات التربية والتعليم األربع، وعددهم( أسئلة، تم طرحها على 0عن المقابلة، وتضّمنت )

 ( مديراً. 01)

 (:)الستبانةصدق وثبات أدوات الدراسة 

 تم التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة بالطرق اإلحصائية المتبعة في الدراسات التربوية. 

 متغيرات الدراسة:. 5.2

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 لمتغيرات المستقلةا .1

 جنس المستجيب.  .أ

 جنس مدير المدرسة.  .ب

 المؤهل العلمي، وله مستويان: )بكالوريوس فأقل، ماجستير فأعلى(. .ت

 سنوات(. 01سنوات، أكثر من  01-8سنوات، من  8الخبرة العملية في التدريس، ولها ثالثة مستويات: )أقل من  .ث

 ليل، جنوب الخليل، يطا(.المديرية ولها أربعة مستويات:)شمال الخليل، الخ .ج

 المتغير التابع: .2

 لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل.  اإلداريلواقع االستقواء تقديرات المعلمين      

 المعالجة اإلحصائية: . 6.2

جتماعية لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتها، تم استخدم برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اال

(Statistical Package for the Social Sciences(  )SPSS.) 

وقد استخدم الباحثون المقياس الوزني التالي؛ للتعبير عن )درجة( تقدير المبحوثين للفقرة والمجال والدرجة الكلية من خالل قيم 

 المتوسطات الحسابية لتقديراتهم:

 .اد عينة الدراسة(: المقياس الوزني لدرجة تقديرات أفر2)جدول 

 التقدير %الوزن النسبي الوسط الحسابي

 منخفضة 46.8%أقل من  2.34أقل من 

 متوسطة 73.4%-46.8%من  3.67-2.34من 
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 ابقةراسات الس  ظري والد  اإلطار الن  . 3

 ظريإلطار الن  ا. 1.3

عليمية الذي عليه االعتماد في تحقيق المدرسة لرسالتها، وفي ، فهو قائد البيئة التَّ ربويةيعتبر المدير أحد أهم عناصر العملية التَّ 

سؤولية األولى نظيم المدرسي، ويتحمل المَ ربوي لبلوغ أهدافه، وهو المسؤول األول الذي يقف على رأس التَّ ظام التّ سعي النّ 

لبة، إال أثير األكبر على دافعية وتحصيل الطَّ عية المعلمين لها التَّ عليمية والمجتمع على الرغم من أن نولطة التَّ والكاملة أمام السُّ 

 .(2107لبة )أبو حامد، أن نوعية القيادة تؤثر في دافعية المعلمين ونوعية تعليمهم، والتي تؤثر فيما بعد على أداء الطَّ 

 اإلدارة المدرسية:

ت العالميّة التي شملت جميع مناحي الحياة، وباألخّص ما كان طوراباهتمام  كبير ؛ الرتباطه بكافة التَّ  اإلداريحظي المجال 

ة الحديثة التي تؤدي دوًرا كبيًرا في الحياة اإلدارية، وتعتبر إدارة الذات من المفاهيم اإلداريالتي تُسيّر العملية  متعلّقاً بالجوانبِ 

فس، حيث يكون تي يعمل فيها، مّما يفضي إلى تقوية النَّ كيف مع البيئة المهنية الالمهنية للفرد؛ إذ تجعل للّشخص قدرةً على التَّ 

جاح المهنّي واألكاديمّي واالجتماعّي، وكذلك الفرد متمّكناً من أدائه المهنّي، وأكثر إنتاجية في الحياة المهنية، مّما يحقّق النَّ 

فسّي والمهنّي، ويجعله قادًرا ازن واالستقرار النَّ ويستطيع الفرد من خالل إدارة الذات أن يشبَع حاجاته النفسيّة، بحيث يحقّق له التَّ 

 (.2019)عّساف، على أداء واجباته المهنية

 صفات المدير وخصائصه

واصل مع العاملين في فاِت والخصائَص التي تُمّكنه من التَّ يتوقف نجاح اإلدارة على حسن اختيار المدير الذي يمتلك الصّ   

يجب أن يمتلَك العديد من الّصفات  ،ولكي يكون المدير ذا تأثير بالعاملين ،اجاتهموتُمّكنه أيًضا من معرفة ح ،المدرسة

 والخصائص ليوصل مدرسته إلى التميّز.

 حو اآلتي:( وهي على النَّ 2010) فات كما ذكرها العجميلمدير أن يمتلك العديد من الصّ ل ال بدولذلك 

 وأن يكون قادًرا على مواجهةِ  ،درصَف بَسعة الصَّ وأن يتَّ  ،حّملالتَّ  قادًرا على المديرُ  أن يكون فال بدَّ  ،أن يكون صبوًرا -1

 المواقف الّصعبة.

 والباطن.  وبين الظاهرِ  ،والفعل بين الكلمةِ  التوازن في الّشخصيَة والبعد عن التناقضِ  :وتعني ،نزيهاً  أن يكونَ  -2

الستماع الذكّي لشكواهم واالستجابة الفورية ويقصد بها مبادئ العدالة والمساواة ورفع الظّلم وا ،منصفًا أن يكونَ  -3

 لة.لمطالب العاملين العادّ 

 مرتفعة فأكثر 73.4% فأكثر 3.67
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واإلحاطة الشاملة بكّل ما يجري  ،النفس والقدرة على ضبطِ ، وتعني القدرة على التحكّم باالنفعاالت ،منضبطًا أن يكونَ  -4

 حوله.

ة  وذلك لتوفير بيئة  مّشجع، ون خوفدوالعاملين على إبداء آرائهم بصراحة   المديرُ  أي أن يشّجعَ  ،مشجًعا أن يكونَ  -5

 للعمل.

وعدم  ،وعدم انتهاز الفرص على حساب العاملين ،لوكوهي صفة تعني عدم االنحراف أو سوء السُّ  ،مستقيًما أن يكونَ  -6

 ارجية أو أمام أصحاب النفوذ.ورفض االنحناء أمام الضغوطات الخَ ، إذاللهم

 بالصفات والخصائص اآلتية: تمتّعَ أن ي عليه ( أّن المديرَ 2012وتؤّكد صباح )

 والمعرفة الكاملة بوسائل تحقيق أهدافها.، التعليم المعرفة واإليمان بمهنةِ  أن يمتلكَ  على المديرِ  التمتّع بالكفايات المهنية: -

على القدرة  أن يمتلكَ  وعلى المديرِ  ،به التفكير الذكّي والحكمة والموضوعيّة ويقصدُ  :التمتّع بالكفايات العقلية -

 واتخاذ القرار. والتنظيمِ التخطيط ِ

مع المعلّمين ومشاركتهم في مناسباتهم المختلفة للعمل  ةعالقات  َحسن التمتّع بالكفايات االجتماعية: القدرة على إنشاءِ  -

 على رفع الرضا الوظيفّي لديهم. 

 ،ة لديهاإلداريتطوير األساليب التمتّع بالكفايات الشخصية: قدرة المدير على مواكبة التطور والتجديد عن طريق  -

 واحترام ُوجهات نظر العاملين. ،وتحّمل المسؤولية ،وقدرته على التأثير في األفراد والجماعات

واالهتمام  ،والّصحة الجيدة، متّع بالقوة والحيويةوالتَّ ، التمتّع بالكفايات الجسمية والنفسيّة: حيث تتمثّل باللياقة البدنية -

 فسيّة الخالية من االضطرابات الوجدانية. المة النَّ والسَّ  ،بالمظهر الخارجيّ 

عامل واضع وعدم التَّ والتَّ  ،حلّي بالّصدق واألمانة بالعملوالتَّ ، التمتّع بالكفايات األخالقية: تتمثّل في اإلخالص بالعمل -

 وأن يكون المدير مثاالً حسنًا للعاملين.، حيزواالبتعاد عن التَّ ، بفوقية  مع العاملين

 المدرسي ة:  إلدارةاأنماط 

، وهي ثالثة المرؤوسينأبرز التقسيمات تلك التي اعتمدت على طريقة إدارة و ة،اإلدارياختلف الباحثون في تحديد األنماط 

 .ةة، والترّسليَّ ة، والديموقراطيَّ أنماط رئيسة: األوتوقراطيَّ 

 ة: األوتوقراطي  

اآلمر،  سلّطّي، أومط الديكتاتورّي، أو التَّ مط الفردّي، أو النَّ ادّي أو المتحّكم، أو النَّ النمط االستبد :تعددت تسميات هذا النمط، مثل

 ،فوذ في يديهِ ة المطلقة للقائد، الذي يترّكز النُّ ن كانت كّل المسّميات تحمل المعنى نفسه، وهو المركزيَّ إو
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ياسات واإلجراءات لطة وينفرد بتصميم السّ السُّ  ئيسالرَّ ر فاعالت الّشخصيّة داخل جماعة العمل تجاه القائد، ويحتكوتتحرك التَّ  

واب والعقاب، ويرى في نفسه األقدر على إدارة المؤّسسة وصنع القرارات، وينفرد بتحديد مهاّم المجموعة، ويتحّكم بأساليب الثَّ 

لطة الممنوحة له في إصدار القرارات من السُّ ته األكثر ِعلماً وفكراً وثقافةً،  فهو من وجهة نظره األذكى، ويستمّد المدير هنا قوَّ و

المنفذين حينما  ظر عن األشخاصِ ين إدارته إلى نفسه، بغض النَّ اإلداري، ويعزو هذا النوع من اإلداريبحكم مركزه في التنظيم 

قد  على مرؤوسيه الذينَ  يقعُ  ة؛ فإّن اللومَ القرارات نتائج سلبيَّ  تظهر نتائج إيجابية لقرارته المختلفة، وإذا ما تمّخض عن هذهِ 

 (.2012يوصفون باإلهمال والتهاون)أبو النور، 

 ة: الديموقراطي   

 ئيسالرَّ فاعل بين عاون والتَّ وجيهّي؛ وذلك ألنّه يقوم على التَّ اء أو التَّ مط البنَّ شاركّي، والنمط اإليجابّي، والنَّ مط التَّ ويُسّمى أيًضا بالنَّ 

فويض في تسيير العمل الديموقراطّي على التّ ئيس الرّ قة بينهما، ويحرص الحترام المتبادل والثّ جّو من ا ومرؤوسيه؛ ولذلك يسودُ 

ة بشأنه، ويتي  الفرصة للمبادرات الّشخصيّة واالبتكارات التي من شأنها تحقيق أهداف خاذ القرارات الالزمَ وتوزيعه واتّ 

 زيادةِ  ىهاية_ إلفي النّ  _مشكالتهم، مّما يؤّدي ون الجماعة ومناقشةِ ؤش ة في ممارسةِ لمرؤوسيه الحريَّ  القائدُ  المؤّسسة، ويتي ُ 

ة المشاركة الكاملة حيث تختلف درجات الديموقراطيّ  دارةاإلالمحّددة، وال تعني  المبادأة واالبتكار والوصول إلى األهدافِ 

خاذ القرارات)أبو هائية في اتّ لطة النِّ خر إال أنّه في جميع األحوال ال بّد أن يحتف  القائد بالسُّ آلالمشاركة من موقف 

 (.2012النور،

إليهم  من أنه عضو في فريق، واألفراد في مؤّسسته يعملون معه وال يعملون عنده، فهو يستمعُ يموقراطي ئيس الدّ الرَّ وينطلق 

ه يهتّم بما لديهم من احتياجات كما أنَّ  لوك القيادّي وَسْير المؤّسسة،ها تجاه السّ التي يقدمونَ  الراجعةِ  على التغذيةِ  كثيًرا، ويعتمدُ 

 (.2019 ،)عّساف المعنويةرضاهم لرفع روحهم  ةِ لزيادَ 

 :الترسلي ة

الترّسلّي يترك جميع  ئيسالرَّ األوتوقراطّي، فإّن  مطالنَّ نه على النقيض من أمط التسيّبّي، أو النمط الحر، حيث ويسّمى بالنَّ  

معه، ولهم الحريّة المطلقة في اتخاذ القرارات دون أن يُسهم إسهاًما فعااًل في رسم ون المؤّسسة لألفراد الذين يعملون ؤش

 (.2019السياسة والتخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والتقويم وما إلى ذلك)عّساف،

لطة ة في ممارسة السُّ الحّر أّن تنمية قدرات الموظّفين وزيادة إمكاناتهم في العمل تتحقق من خالل إعطاء الحريّ  الرئيسويعتقد 

وجيه العام لمرؤوسيه من خالل تعليمات غير محددة ومالحظات عامة، واستقاللهم في إنجاز أعمالهم؛ ولذلك فإنه يهتّم بالتَّ 

ويترك المرؤوسين يُحّددون أهدافهم في نطاق األهداف العامة للتنظيم، ويوفّرون ألنفسهم حوافز العمل دون االعتماد على القائد، 

 (.2013)أبو الخير،  تماًما رئيسلك تتجاهل جماعة العمل وجود الوبذ

 :اتجاه المعلمين المدرسة مدير دور 

يكولوجي للمعلم، وتحرص على تطوير إن عالقة مدير المدرسة مع المعلمين تكون دقيقة ومثمرة إذا كانت تراعي الجانب السّ 

 االبداع واالبتكار،  وتقدير مكانته واحترامه، ودفعه نحوإمكانياته وقدراته، 
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وعلى المدير أن تكون تلك المساعدة التي يقدمها قائمة على احترام مبدأ العالقات االنسانية واحترام شخصية المعلم وهذا 

االحترام يتطلب االهتمام بالمعلمين ومشكالتهم التي تواجههم داخل المدرسة، وتقدير اقتراحاتهم وآرائهم، وأخذها بعين االعتبار 

 (. 2102اخلي. )الفليت، نظيم الدَّ اصة بالتَّ ليه أن يعمل على إعطاء المعلمين فرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات الخَّ كما ع

ك يكون ، وكذلن وجدتإ اإلداري مع ظاهرة االستقواء عاملالتَّ التي تجعل المعلم قادراً على  اتتوفر اإلمكاني وعلى المدرسة أن

ذلك أن توفر المدرسة برنامجاً تدريبياً شامالً ألنواع التنمر، ومساعدة المعلمين على كيفية التعامل ، ولرلديه معرفة بأنواع التنم

سة حاالت االستقواء التي حصلت في رامع سلوك التنمر في المدرسة ومواجهته، وعمل لقاء دوري ومنظم في المدرسة لد

راسية بحيث المدرسة بتطوير المناهج الدّ  يية، ويجب أن توصحالمدرسة ومناقشتها واالجراءات المترتبة على المتنمر والضَّ 

 الب والمعلمين، مما ينعكس ذلك على الحد من التنمربين الطُّ والب مع بعضهم البعض واصل بين الطُّ تقوم على زيادة التَّ 

 (.2120)نصر، 

 :اإلداريالستقواء 

ة مما يؤدي عليميَّ خطيرة تلقى بظاللها على النشاطات والفعاليات التّ ة ة واجتماعيَّ تّعد ظاهرة االستقواء في المدارس مشكلة تربويّ 

إلى تواضع في أداء المدرسة، وقدرتها على الوصول إلى أهدافها في تحقيق ألوان النمو المعرفي واالنفعالي واالجتماعي 

 .(Colorose, 2003ة مبتغاة )ة إنتاجيّ للمتعلمين، وإعداد شخصيات متكاملة تتسم بسلوكيات إيجابية وفعاليّ 

 : اإلداريمفهوم الستقواء 

عب لدى هـديد، وخلق الرُّ يعّرف االستقواء بأنه نشاط شعوري متعمد لألنشطة العدوانية بقصد اإليذاء وإثارة الخوف من خالل التَّ 

من مسؤول أو سلوك عدواني تجاه فرد أو مجموعة، قد يصدر فهو  اإلدارياالستقواء  ا(، أمColorose, 2003) ــحيةالضَّ 

هة لشخص خصي للمسؤول لالستهداف واإلساءة الموجَّ ة من الجانب الشَّ اإلداريلطة زميل في موقع العمل، يتم فيه استغالل السُّ 

وأخطره تأثيراً على مواقع العمل والكوادر فيه، وقد يؤدي إلى  اإلداريما بغير حق، وهو سلوك يوصف بأنه أقسى أنواع الفساد 

 (.2121)النغيمش،  راجع في األداءلتَّ ترك العمل أو ا

يطرة والهيمنة على مرؤوسيهم ومضايقتهم و رؤساء العمل إلى السَّ أ ينمديرالأو  فوذالنّ  ميل بعض أصحاب ويمكن تعريفه أيضاً 

فسي، االعتداء ، النَّ لفظيال، غير نمر اللفظيالتَّ  :عدة مثل نمر يمكن أن يأخذ أشكاالوع من التَّ عنيف. هذا النَّ سلط والقسوة والتَّ بالتَّ 

 .(2105)الحسيني،  الجسدي واإلذالل واإلشاعات

الوجهان هما ان الشكل األكثر خطورة من أشكال التنمر، فهو يجمع بين التنمر المؤسساتي والتنمر المجتمعي، وهذ واالستقواء

 .(2103الشافعي، ما يمارسه أفراد المجتمع بشكل جماعي، داخل إطار مؤسسي مثل المدرسة )

 اإلداري المكونات األساسية لسلوك الستقواء

 وعلى النحو التالي:  اإلداريستقواء ( إلى المكونات األساسية التي تحدد سلوك االAlana, 2010أشارت )
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صدقاء لبعضهم ألمثل ضرب اذلك بقصد إحداث الضرر، د ية في إحداث األذى: وهو االستقواء المتعمَّ وجود النّ  .0

 فهذا يعتبر استقواء.ه لزعزعة أمنضرب شخص لشخص آخر  واء، ولكنليست استق البعض

 أو أكثر جسدياً وعاطفياً.  انتيجة ضارة: يضر أشخاص .2

ضرب الشخص، وكذلك  :أفعال مباشرة أو غير مباشرة: يمكن أن ينطوي سلوك االستقواء على عدوان مباشر مثل .7

 أفعال غير مباشرة مثل نشر الشائعات. 

 سلط أو االستقواء.ستقواء على أعمال عدوانية متكررة مثل العراك لغرض التَّ التكرار: ينطوي اال .4

أكثر قوة  نلطة من جانب شخص أو عدة أشخاص بحيث يكونوإساءة استخدام السُّ  فيلطة: ينطوي عدم المساواة في السُّ  .8

 هم.تهم البدنية أو سنّ بسبب قوَّ 

 اإلداريأشكال الستقواء 

دة: منها ما هو لفظي كالتَّجري  والّسباب والتّرهيب باللف  أو استخدام صالحيات المسؤول إليقاع صور عدي اإلداريلالستقواء 

عقوبة قد ال يستحقها الموظف كالحرمان من التَّرقية أو تأخيرها أو عدم التَّرشي  للجان والمهام ذات المردود المالي اإلضافي 

متعددة، يدور  اإلداريألسباب قد ال تستدعي ذلك، وأسباب االستقواء  واختصارها على فئة محددة، أو إيقاع جزاءات إدارية

أغلبها حول النَّزعات وحب السَّيطرة، وتحطيم كل فكر إداري متميز يعارض رأي القائد التَّنظيمي، ومنها ما يص  أن نطلق 

قافة راسخة لدى البعض ممن ، وقد يكون ثاإلداريعليه "ميكانزم دفاعي" يقوم به المسؤول المتنمر تحت مظلة المنصب 

يعانون من نزعات سيطرة خفية يؤججها شغلهم لمناصب قياديّة، تبرر لهم التّمادي في االستعالء وسوء معاملة اآلخرين 

والغرور، وهذا وهو ميل األفراد أو الجماعات الستخدام سلوك عدواني بشكل مستمر ضد زميل في العمل أو مديرين ضد 

 (.2105مرؤوسيهم )عزيز، 

( االستقواء في ثالثة أشكال: هي اللفظي، الذي يشير إلى استخدام ألفاظ مشينة أو عبارات تهديد، 2115ويصنف جردات )

واالستقواء الجسمي، الذي يتم من خالل إيذاء الّضحية بدنياً، واالستقواء االجتماعي الذي يتمثل في نشر الّشائعات المغرضة 

 ة الجنسيّة التي تّعد أخطر أنواع اإلساءة. واالتّهامات، وقد يصل إلى اإلساء

 :(2100جاء عند كل من أبو سحلول والحداد)  رئيسية كماكما ينقسم االستقواء إلى أربعة محاور 

 .واإلذاللانفعالي: ويشتمل على التَّهديد والشَّتائم والسُّخرية  -

حية وسرقة الم - رب واالصطدام بالضَّ حيةجسدي: ويشتمل على الدَّفع والضَّ ة بالضَّ  متلكات الخاصَّ

 .جنسي: ويشتمل على التعليقات المخجلة على اآلخرين والتَّحرش الجنسي -

 .عنصري: ويتضمن اإليماءات والتلميحات وسب اآلخرين -

 والمؤشرات الدالة عليه: اإلداريمظاهر الستقواء 

 لت في:رسات تمثَّ يظهر من خالل مجموعة من المما قد اإلداري( أن االستقواء 2105) العنزييرى 
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نواع أد بمختلف أو أن يُهدَّ  ض الموظف لألذى الجسدي من قِبل المديرِ يء بشكل مباشر، كأن يتعرَّ عامل السَّ التَّ  -

 .هديداتالتَّ 

 .هري أو الفصل المؤقت وبال سبب فعلي يستدعي ذلكاتب الشَّ الخصم من الرَّ  -

 العملفي له أضحوكة أمام زمالئه حقير واالستخفاف به، أو بجعقليل من شأنه أو التَّ التَّ  -

 .راخ عليه أمام اآلخرينب والصَّ تم والسَّ الشَّ  -

 .ه من الموظفينبها غيرُ  أو اضطرارية بينما يتمتعُ  سنوية   جازة  إه اعطائِ  ف كعدمِ طاول على حقوق الموظَّ التَّ  -

ئة لعبة خفية، يمكن أن يقاطع شخصاً آخر ويكون على هي ،وتحديداً في المؤسسات األكاديمية ،يحدث االستقواء في مكان العملو

ائعات، وتظهر ديدة، بنشر الشَّ ه شخص آخر من أفكار جَ حُ ق بعينيه على ما يطرَ ث بها في اجتماع ما، أو يحدّ في كل مرة يتحدَّ 

من بين كل  يضاً موظفاً أمييز غير القانوني، كما تظهر االحصاءات أن معدل التنمر في مكان العمل أكبر بثالث مرات من التَّ 

 (.2103نمر )مهيدات، ستة موظفين في العمل يواجهون التَّ 

 : اإلداري الستقواء وسلبيات آثار

حة النفسية، وفقدان وضحيته؛ إذ يعاني كل من المستقوي وضحيته تدنياً في الصّ  يوقالستقواء آثاراً سلبية على المستإن لسلوك ا

صداقات يمكن الوثوق بها. كما يصب  الضحية مكتئباً ومشوشاً، ويصاب بالقلق  الثقة، وتدني تقدير الذات، ومشكالت في تكوين

حية على معظم أدائه في البيت والمدرسة، ومع جماعة الرفاق، وقد تدوم واألرق، ويصب  عنيفاً ومنسحباً، وقد تعمم مشاعر الضَّ 

 (.2108هذه اآلثار لفترة طويلة في حياة الفرد )المفرجي، 

لوكيات أكثر نم هو واالستقواء  العاملين دافعية على تقليل وتعمل العاملين نفوس في سلبا تؤثر التي المنظمات داخل السُّ

 الخاطئة األساليب نتيجة الموهوبين من خسارة الكثير عنه وينتج وظائفهم وترك المطلوبة النَّشاطات ممارسة في ورغبتهم

  .(2105، )دمرجيانالمساوئ  هذه أبرز ومن منظمة كل في المتَّبعة

ة، كونها انتهاك لكرامة ة واجتماعيَّ ة وأخالقيَّ على المعلمين قضية مرفوضة العتبارات إنسانيَّ  اإلداري وتعد قضية االستقواء

 ,Ghraibehالمعلم ومكانته وتقليل من هيبته، مما يؤثر على العمل ويحد من دافعية اإلنجاز، مما يؤثر على أداء المعلم )

2015.) 

 ابقةس  السات راالد  . 2.3 

  ةراسات العربي  لد  ا. 1.2.3

 لدى مديري المدارس البتدائية بدولة الكويت.  اإلداريدرجة الستقواء بعنوان:  (2021دراسة العجمي والعنزي )

لدى مديري المدارس االبتدائية بدولة الكويت من وجهة نظر مديري  اإلداريعرف إلى درجة االستقواء راسة التَّ هدفت الدّ 

راسة أن درجة االستقواء أظهرت نتائج الدّ و ،الجنس، وسنوات الخبرة( في ذلكالمؤهل العلمي، متغيرات ) دورها والمدارس في

لدى مديري المدارس االبتدائية بدولة الكويت من وجهة نظر مديري المدارس فيها جاءت بدرجة متوسطة في جميع  اإلداري
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المؤهل العلمي  يراسة وفق متغيرتقديرات أفراد عينة الدّ  بينة إحصائيّ المجاالت، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة 

  .اإلدارية مع متغير الخبرة ضمن مجال االستقواء ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ اإلداريوالجنس في مجال االستقواء 

ة سيوسولوجية على عينة من دراس –التنمر في بيئة العمل والنغماس الوظيفي  (. بعنوان:2021) ومحمد عليدراسة 

 ين في جامعة سوهاجاإلدارياألكاديميين ومعاونيهم والموظفين 

فين ر وأثرها على ضعف االنغماس الوظيفي لدى األكاديميين والموظَّ نمّ للكشف عن انتشار أشكال سلوكيات التّ  راسةالدّ هدف 

( 141حليلي بنمطه المسحي، وتم تطبيق استبانة على عينة )جامعة سوهاج، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التَّ  فيين اإلداري

ر،س، أحدهما لقياس سلوكيات يمقاي ةِ نة من ثالثمفردة، مكوَّ  ر نمُّ والثاني لقياس االنغماس الوظيفي، والثالث لقياس أثر التَّ  التَّنمُّ

ر الوظيفي بدرجة كبيرة، نمُّ لتَّ لل سلوكيات : ارتفاع انتشار صور وأشكاراسةأظهرت نتائج الدّ  .الوظيفي على االنغماس الوظيفي

دائهم لعملهم، أشاط عند عال من النَّ  ىفاني واالنهماك، ويشعرون بمستوعال جداً من التَّ  ىنة يتمتعون بمستووأن أفراد العيّ 

دي إلى خلق بيئة عمل ر يؤنم  بيئة العمل إلى ضعف االنغماس الوظيفي بدرجة كبيرة، ذلك ألن التَّ  فير نمُّ وتؤدي سلوكيات التَّ 

إيجاد بيئة عمل آمنة وداعمة لإلنجاز راسة بضرورة ت الدّ ، وقد أوصسيئة تتميز بانخفاض الدافعية للعمل واالنغماس فيه

 هاون في مواجهة التنمر.وتطبيق سياسة عدم التَّ  ،واالنغماس الوظيفي

 الرحمن مل النسائية في جامعة األميرة نورة بنت عبدوانعكاسه على بيئة الع اإلداريالتنمر  :( بعنوان2021دراسة كعكي )

ة من وجهة نظر أعضاء هيئة سائيَّ مط القيادي المستخدم في بيئة العمل النّ والنَّ  اإلدارير نمّ راسة إلى تحديد أشكال التّ هدفت الدّ 

ة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وانعكاس ذلك على أداء الموظفات الالتي يقع عليهن اإلداريالتدريس وأعضاء الهيئة 

، ولتحقيق هذه األهداف استخدم المنهج الوصفي المسحي اإلدارير نمّ ر، ومن ثم تقديم مقترحات للحد من ظاهرة التَّ نمُّ التَّ 

هيئة تدريس  ا( عضو١٣محاور، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )واالستبانة أداة لجمع البيانات، وتكونت االستبانة من ثالثة 

 تائج أبرزها:راسة إلى عدد من النّ ة من جامعة األميرة نورة. وتوصلت الدّ اإلداريمن أعضاء الهيئة  ا( عضو٩٤و)

، وعدم الحرص على ة مثل تجاهل تحفيز الموظفات المتميزاتسائيّ في بيئة العمل النّ  اإلدارير نمّ وجود أشكال متنوعة للتّ  - 

هن، حيث حصلت بعض عبارات هذا المحور على ئة، وتصيد أخطادريبيّ ورات التّ تطوير مهارتهن ومنعهن من االلتحاق بالدَّ 

 .ةة عاليّ حسابيّ  اتمتوسط

 ة.سائيّ ط في بيئة العمل النّ سلُّ راسة موافقات بشدة على وجود نمط قيادي يميل للتّ مفردات عينة الدّ  - 

ة سائيّ على أداء المتضررات في بيئة العمل النّ  اإلدارير نمّ ة على انعكاس ممارسة التَّ راسة موافقات بشدّ ينة الدّ مفردات ع - 

 .للية الوظيفيةبشكل سلبي مثل الشّ 

، وتشجيع روح المبادرة اإلدارير نمّ وضع سياسات واضحة ضد التّ  ضرورة (، على%17.2راسة بنسبة )نة الدّ فقت عيّ اتَّ  - 

 دريبية التي تسم  بتبادل الرأي في مناخ صحي.رش التّ ة بين الموظفات، باإلضافة إلى تنفيذ الوُّ يّ ة، ودعم العالقات الودّ ليمالسّ 
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لدى مديري المدارس في محافظة المفرق وعالقتها باألداء  اإلداريبعنوان: درجة الستقواء  (2020دراسة المساعيد )

 الوظيفي

لدى مديري المدارس في محافظة المفرق وعالقتها باألداء الوظيفي،  اإلدارية االستقواء هدفت الّدراسة التعّرف إلى درج

ة فروق ذات داللة احصائيّ  متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في ذلك. وأظهرت النّتائج وجود دوروالتعّرف إلى 

قويم لصال  اإلناث، وإلى عدم وجود فروق رقابة والتَّ متغير الجنس في جميع المجاالت، وفي الّدرجة الكلية باستثناء التعزى ل

متغير الخبرة في جميع المجاالت باستثناء لمتغير المؤهل العلمي، وإلى عدم وجود فروق تعزى لذات داللة إحصائية تعزى 

ى معلمي المدارس في داء الوظيفي لدتائج أيضاً أن مستوى األوتبين النَّ  ،ويم، وجاءت الفروق لصال  الخبراتقالمتابعة والتَّ 

 اإلداريالمفرق من وجهة نظرهم قد جاء بالدرجة المتوسطة. وأظهرت النّتائج وجود عالقة سلبيّة بين االستقواء  ةمحافظ

 .داء الوظيفي لدى المعلمينواأل

 المعلمين بعنوان: درجة الستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادية في منطقة النقب من وجهة نظر (2012) دراسة الشافعي

راسة الكشف عن درجة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادية في منطقة النقب من وجهة نظر المعلمين. هدفت هذه الدّ 

ومجاالت . راسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي من خالل تطوير استبانة تم التأكد من صدقها وثباتهاولتحقيق أهداف الدّ 

خطيط للدرس، األداء الوظيفي )التَّ  :)الجسدي، اللفظي، االجتماعي، المهني(، ثانياً  بأشكاله ستقواءاال :أوالً  كانت، االستبانة

كما تبين عدم وجود فروق  ،درجة منخفضةب تراسة أن جميع مجاالت االستقواء جاء. أظهرت نتائج الدّ قويم(نفيذ، التَّ التَّ 

في جميع المجاالت، باستثناء مجال االستقواء االجتماعي، وجاءت  المنطقةوسنوات الخبرة والمؤهل العلمي والجنس  متغيراتل

 ين من المقياس الذي قام الباحث بإعداده لمواجهة االستقواء.اإلداريبرز التوصيات استفادة أالفروق لصال  المدينة، وكان من 

 جنبية:األراسات د  ال. 2.2.3

المدارس في المدارس الحكومية من وجهة نظر  الدعم والستقواء من قبل مديري :بعنوان( Huffman, 2015راسة )د

 المعلمين

وهايو األمريكية، اشتملت الدراسة على التعريف أ واء في المدارس الحكومية في واليةظاهرة االستق إلىراسة التعرف هدفت الدّ 

تم اختيار عينة عشوائية هم في المدارس، ئقتها بالترك الوظيفي للمعلمين وأدابظاهرة االستقواء من قبل مديري المدارس وعال

تعلق خذ آرائهم فيما يأتم  2102/2107م خالل العام الدراسي من المعلمين في المدارس الحكومية، وتم تطبيق االستبانة عليه

خذ آرائهم حول ثقافة المدرسة وأثر أبسوء المعاملة من قبل المديرين، وأثر االستقواء على صحة ونفسية المعلمين، كما تم 

درجة قليلة من االستقواء وسوء المعاملة بالمدرسية على الرضا الوظيفي وأدائهم، أظهرت النتائج أن المعلمين قد عانوا دارة اإل

من قبل المديرين، وقلة الدعم المقدم من قبل اإلدارة للمعلمين، كما أظهرت النتائج أن العالقة بين اإلدارة والمعلمين تؤثر على 

 المعلمين في المدرسة.مستوى الرضا الوظيفي وأداء 
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 :بعنوان: العالقة بين الستقواء وتقدير الذات والتحصيل الدراسي (Kokkinos &, Panayiotou,2004)دراسة 

 وزيع استبانة على عينة الدراسة والتيتوتم  هدفت إلى بحث العالقة بين متغيرات االستقواء، وتقدير الذات والتحصيل الدراسي.

وتم يدرسون في مدرستين متوسطتين في قبرص، ( سنة (15-12وطالبة تراوحت أعمارهم بين ( طالباً 212تألفت من )

وقد تبين أن اضطراب السلوك وتقدير . نوحايدن، والمين، والضحايا، والضحايا المستقووتصنيفهم إلى أربع فئات: المستقو

لمنخفض فقط كان متنبئاً بالوقوع ضحية. ولم تظهر الذات المنخفض كليهما كانا متنبئين باالستقواء، في حين أن تقدير الذات ا

الضحايا على -النتائج فروقاً دالة إحصائياً بين الجنسين على مقياسي االستقواء والوقوع ضحية. وقد حصلت مجموعة المستقوين

 .يدينأقل درجة على مقياس تقدير الذات. وكان مستوى تقدير الذات لدى المستقوين مشابهاً لذلك الذي لدى المحا

 الخاتمة:. 4

 نتائج ومناقشتها:ال. 1.4

 نتائج الستبانة:

لاادى مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخلياال كمااا يااراه معلمااو  اإلدارينتااائج السااؤال األول: مااا واقااع السااتقواء  

 ؟المدارس

 مان المعلماين يرات المبحاوثينلإلجابة عن سؤال الدراسة األول، تّم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافاات المعيارياة لتقاد

لدى مديري المدارس الحكومية، من خالل استجاباتهم على مجاالت أداة الدراسة ودرجتها الكلية، وذلك  اإلداريلواقع االستقواء 

 (.7كما هو موض  في الجدول )

لدى  اإلداريع الستقواء لواق من المعلمين (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات المبحوثين3جدول )

 مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل 

المتوسط  المجال

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 الدرجة

 منخفضة 0.72 1.74 المجال المهني)الوظيفي(

 منخفضة 0.67 1.41 المجال اللفظي وغير اللفظي )السلوكي(

 المجال الجسدي
 منخفضة 0.47 1.18

 منخفضة 0.56 1.44 الدرجة الكلية

لادى ماديري المادارس  اإلدارياالساتقواء  لواقاع مان المعلماين ( إلى أن تقاديرات المبحاوثين7الواردة في الجدول ) القيمتشير     

( وانحااراف معياااري 0.44حيااث بلااغ المتوسااط الحسااابي للدرجااة الكليااة ) منخفضااة جاااء بدرجااة الحكوميااة فااي محافظااة الخلياال 

(1.81.) 
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ممارساة المجاال  اإلداري( للدرجاة الكلياة وجاد أن أكثار مجااالت االساتقواء 7يم المتوسطات الحساابية فاي الجادول )بناء على قو

(، يليه المجاال اللفظاي وغيار اللفظاي )السالوكي( بمتوساط 1.02( وانحراف معياري )0.04المهني )الوظيفي( بمتوسط حسابي )

(، وجااءت 1.40( وانحراف معياري )0.05الجسدي بمتوسط حسابي ) (، يليه المجال1.10( وانحراف معياري )0.40حسابي )

 جميعها بدرجة منخفضة.

هذه النتيجة إلى سعي جميع المؤسسات التعليمية إلى ترسيخ بيئة عمل مالئمة لتقديم أفكار جديدة وتفاهمات  ونيعزو الباحث

المؤسسة التربوية يعتمد على التعاون بين العاملين مشتركة وعالقات طيبة وسلوكيات لدى المعلمين والمديرين، وأن العمل في 

والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف العملية التعليمية، وينتشر في المدارس روح المحبة والتسام ، وتبادل األفكار من خالل 

 . يديرونها مجهودات للنهوض في المدارس التيالمديرون االجتماعات التشاورية بما يتالءم مع بيئة العمل، حيث يبذل 

وقد يعزى السبب أيضاً للظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من استقواء وقهر من االحتالل اإلسرائيلي وبالتالي يحاول أبناء 

 من استقواء بعضهم على بعض، وخاصة في الميدان التربوي كونه مثاال يحتذى به. واالشعب الفلسطيني أن يخفف

منخفض، هو ما حصل خالل الشهور الماضية  اإلداريعليها الباحث، من أن االستقواء  ومما يدلل على النتيجة التي حصل

م، من قبل المعلمين، فلم يستطع المديرون االستقواء على المعلمين وإجبارهم على االلتزام 2122( من العام وأيار سانني)شهر 

سلطة القانون والمركز الوظيفي بدعم من وزارة التربية ، بالرغم من امتالكهم لللمطالبة بحقوقهم بالدوام خالل فترة االضراب

 والتعليم، فقد كانت نسبة االلتزام باإلضراب مرتفعة على مدى أسابيع.

 المدرسة؟ لدى مدير اإلداريما اآلثار المترتبة على الستقواء نتائج السؤال المفتوح: 

 بالترتيب التالي:لمدير المدرسة جاءت  اإلداريعلى االستقواء  أن النتائج المترتبةالواردة في الجدول  تشير اجابات المبحوثين

كما يترتب على  ين،تاله عدم الرضى لدى المعلم ،"إحساس المعلمين بضعف شخصية المديراألثر المتعلق "ب بالدرجة األولى

لمدير على المعلمين، وسوء تسلط اوانعدام الثقة بين المدير والمعلمين، مما يؤدي إلى االحباط لدى المعلمين،  :االستقواء

أن االستقواء يظهر سلبية المدير، واستهتار المعلمين بالعملية  في الترتيب األخيراء . وجالمعاملة داخل المؤسسة التربوية

 .التعليمية، وأن المدير من خالل االستقواء يحاول ان يثبت شخصيته

في  الحكومية لدى مديري المدارس اإلدارياقع الستقواء لو المعلمينهل تختلف تقديرات نتائج سؤال الدراسة الثاني: 

جنس مدير المدرسة  المؤهل العلمي  الخبرة في التدريس   محافظة الخليل باختالف متغيرات الدراسة: جنس المستجيب 

 المديرية؟

 لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم اختبار الفرضيات الصفرية المنبثقة عنه: 

 األولى: الفرضية الصفرية 

لدى  اإلداريلواقع الستقواء  المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

 تعزى لمتغير جنس المستجيب.في محافظة الخليل  الحكومية مديري المدارس
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أفراد عينة الدراسة لواقع  ق بين تقديراتللفرو (T-test)للتحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى استخدم الباحث اختبار 

 (.4، وجاءت النتائج كما هي موضحة في جدول )تبعاً لمتغير جنس المستجيب اإلدارياالستقواء 

 تبعاً لمتغير جنس المستجيب اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثينللفروق بين تقديرات  (T-test) (: نتائج اختبار4جدول )

جنس 

 المستجيب
 العدد

متوسط ال

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 النتيجة

 0.66 1.52 395 ذكر

0148 3.526 0.000 

يا
ائ
ص
ح
 ا
ل
دا

 

 0.49 1.39 652 أنثى

 

(،  ≥1.18αى )( أن الفروق بين متوسطات الذكور واالناث دالة إحصائية عند المستو4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(، وبذلك ترفض الفرضية 1.18(، وهي أقل من قيمة ألفا )1.111وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية عند الدرجة الكلية بلغت )

 (.0.73( مقابل اإلناث بمتوسط حسابي )0.82الصفرية األولى، وكانت الفروق لصال  الذكور بمتوسط حسابي )

يدققون في كل ما يطرحه المدير من تعليمات وارشادات، وبهذا تكون مساحة األخذ  وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمين

المدير  إلزاموالرد لديهم أوسع مما هو لدى المعلمات، ويترتب على هذا األمر اختالفات في وجهات النظر، قد تصل إلى حد 

وليات أخرى عدا مسؤوليتها في المدرسة، مسؤولية لمعلميه بقضايا يراها المعلمون استقواًء إدارياً، في حين لدى المعلمات مسؤ

 البيت، فتراها مثقلة بالواجبات والتي قد تجعلها ال تقف كثيرا عند العديد من القضايا كما هو المعلم. 

 الفرضية الصفرية الثانية: 

لدى  اإلداريلستقواء لواقع ا المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

 مدير المدرسة. تعزى لمتغير جنسفي محافظة الخليل  الحكومية مديري المدارس

لواقع االستقواء  المعلمين للفروق بين تقديرات (T-test) اختبار استخدم الباحث  لثانيةللتحقق من صحة الفرضية الصفرية ا

 (.8كما هي موضحة في جدول ) مدير المدرسة، وجاءت النتائج تبعاً لمتغير جنس اإلداري

 مدير المدرسة تبعاً لمتغير جنس اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثينللفروق بين تقديرات  (T-test)(: نتائج اختبار 5جدول )

 العدد جنس مدير المدرسة
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 النتيجة

 0.63 1.48 504 كرذ

0148 2.068 0.039 

ئي
صا
ح
 ا
ل
دا

 ا

 0.49 1.41 543 أنثى

(،  ≥1.18α( أن الفروق بين متوسطات الذكور واالناث دالة إحصائية عند المستوى )8تشير المعطيات الواردة في الجدول )

 (، 1.18يمة ألفا )(، وهي أقل من ق1.173وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية عند الدرجة الكلية بلغت )
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ل اإلناث بمتوسط ( مقاب0.45وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية، وكانت الفروق لصال  المديرين الذكور بمتوسط حسابي )

هذه النتيجة الى الفطرة التي خلق عليها الرجل، هذه الفطرة التي يحملها في تفكيره من أنه يملك وقد تعزى   (،0.40حسابي )

لطة، وله الحق في ممارستها أينما كان. ففي حال تقلد منصباً إدارياً يرى أنه من حقه أن يمارس دور الرئيس أو قوامة، ويملك س

بعيداً عن االستقواء  اإلداري، فتضبط سلوكه اإلداريالزعيم، ولكن هناك من المديرين من تطغى النزعة اإلنسانية على سلوكه 

لب على طبعهن مشاعر اللين والعطف المنبثق عن فطرة األمومة. وهذا ال يعتبر . وهذا بخالف المديرات اللواتي يغاإلداري

 قاعدة وال أمرا عاماً، ولكنه الغالب.

 الفرضية الصفرية الثالثة: 

لدى مديري  اإلداريلواقع الستقواء  المعلمين( بين تقديرات  (α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

 في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي. كوميةالح المدارس

لواقع االستقواء المعلمين  للفروق بين تقديرات (T-test) للتحقق من صحة الفرضية الصفرية الثالثة استخدم الباحث اختبار

 (.1)، وجاءت النتائج كما هي موضحة في جدول محافظة الخليل تبعاً لمتغير المؤهل العلمي مدارسفي  اإلداري

 تبعاً لمتغير المؤهل العلمي اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثينللفروق بين تقديرات  (T-test)(: نتائج اختبار 6جدول )  

 العدد المؤهل العلمي
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 النتيجة

 0.55 1.41 906 بكالوريوس فأقل

0148 4.478 0.000 

دا
يا
ائ
ص
ح
 ا
ل

 

 0.63 1.64 141 ماجستير فأعلى

 

( أن الفروق بين متوسطات حملة درجة البكالوريوس فأقل وحملة درجة ماجستير فأعلى 1تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(، وهي أقل من 1.111كلية بلغت )(، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية عند الدرجة ال ≥1.18αدالة إحصائية عند المستوى )

(، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثالثة، وكانت الفروق لصال  حملة درجة الماجستير فأعلى بمتوسط 1.18قيمة ألفا )

هذه النتيجة إلى أن حملة درجة  ونيعزو الباحث(، 0.40فأقل بمتوسط حسابي )( مقابل حملة درجة بكالوريوس 0.14حسابي )

على تلقوا العديد من المهارات والدورات والمؤهالت، التي قد تمكنهم من مالحظة سلوك المدير أكثر من المعلمين الماجستير فأ

حملة البكالوريوس، وكذلك ساعدهم المؤهل التربوي على تطويرهم مهنياً، ومنحهم اعتداداً بالنفس، ورؤية كل أمر يصدر من 

 اً، يحسبونه استقواًء إدارياً.قبل المدير تجاههم من ممارسات، ولو كان بسيط

 الفرضية الصفرية الرابعة: 

لدى  اإلداريلواقع الستقواء  المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

 .تعزى لمتغير الخبرة في التدريسمديري المدارس في محافظة الخليل 
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لتقديرات أفراد عينة الدراسة تم أوالً حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للتحقق من صحة الفرضية الرابعة

في محافظة الخليل تبعاً لمتغير الخبرة في التدريس، والنتائج يوضحها  لدى مديري المدارس الحكومية اإلداريلواقع االستقواء 

 .  (0الجدول)

تبعاً لمتغير الخبرة في  اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثينمعيارية لتقديرات (: المتوسطات الحسابية والنحرافات ال7جدول )

 التدريس

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة في التدريس

 0.49 1.48 271 سنوات 8أقل من 

 0.59 1.52 205 سنوات 8-01

 0.58 1.44 837 سنوات 01أكثر من 

 1.81 0.44 0140 المجموع

 

( إلى وجود فروق ظاهرية بين قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 0ير البيانات الواردة في الجدول )تش

في محافظة الخليل تعزى لمتغير الخبرة في التدريس. وللتحقق فيما إذا  لدى مديري المدارس الحكومية اإلداريلواقع االستقواء 

 (.5، كما هو مبين في جدول رقم )(ANOVA)حصائياً( تم استخدام تحليل التباين األحاديكانت هذه الفروق حقيقية )دالة ا

تبعاً لمتغير  اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثين( للفروق بين تقديرات ANOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي )8جدول )

 الخبرة في التدريس

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الدللة 

 اإلحصائية

 النتيجة

 1.989 1.052 2 2.103 بين المجموعات

  

  

0.137 

  

يا  
ائ
ص
ح
 ا
ل 
دا
ر 
غي

 

 0.529 1044 336.130 داخل المجموعات

 1046 338.233 المجموع  

 

ديرات أفراد عينة الدراسة لواقع االستقواء ( الى أن الفروق بين متوسطات تق5تشير القيم االحصائية الواردة في الجدول )

في محافظة الخليل تبعاً لمتغير الخبرة في التدريس هي فروق غير دالة إحصائياً عند المستوى  لدى مديري المدارس اإلداري

(1.18α≤ وعل ،) ،ارسهم ذلك لكون مديري المدارس كانوا يمكثون في مد ونويعزو الباحثيه تقبل الفرضية الصفرية الرابعة

لفترة زمنية طويلة ) قبل عملية تدوير المديرين(، وتتراكم خبرة المعلم مع نفس المدير، وبالتالي زيادة عدد سنوات الخبرة لدى 

 لدى المدير. اإلداريالمعلم ال تأتي بجديد على تقديراته لواقع االستقواء 
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ولى، وبالتالي يستطيع المعلمون من ذوي الخبرة وقد يعزى السبب أيضا إلى شخصية المدير تتشكل خالل سنوات خبرته األ 

 المرتفعة والمنخفضة على حد سواء تحديد معالم هذه الشخصية، وما فيها من استقواء اداري.

 الفرضية الصفرية الخامسة: 

لدى  رياإلدالواقع الستقواء  المعلمين( بين تقديرات  (α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

  .تعزى لمتغير  المديريةفي محافظة الخليل  الحكومية مديري المدارس

لتقديرات أفراد عينة الدراسة للتحقق من صحة الفرضية الخامسة تم أوالً حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (. 3الجدول). وجاءت النتائج كما يوضحها تبعاً لمتغير المديرية اإلداريلواقع االستقواء 

 تبعاً لمتغير المديرية اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثين(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات 2جدول )

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المديرية

 0.61 1.54 744 الخليل

 0.40 1.34 201 جنوب الخليل

 0.65 1.51 245 شمال الخليل

 1.80 0.72 058 طاي

 1.81 0.44 0140 المجموع

 

( إلى وجود فروق ظاهرية بين قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 3تشير البيانات الواردة في الجدول )

هذه الفروق  في محافظة الخليل تعزى لمتغير المديرية. وللتحقق فيما إذا كانت لدى مديري المدارس اإلداريلواقع االستقواء 

 (.01، كما هو مبين في جدول رقم )(ANOVA)حقيقية )دالة احصائياً( تم استخدام تحليل التباين األحادي

 اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثينللفروق بين متوسطات تقديرات  (ANOVA)(: نتائج تحليل التباين األحادي 10جدول )

 تبعاً لمتغير المديرية

 مصدر التباين
مجموع 

 لمربعاتا

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الدللة 

 اإلحصائية

 النتيجة

 3.384 3 10.151 بين المجموعات

10.757 

 

0.000 

يا 
ائ
ص
ح
 ا
ل
دا

 

 3151. 1043 328.082 داخل المجموعات

 1046 338.233 المجموع 
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فروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع االستقواء ( الى أن ال01تشير القيم االحصائية الواردة في الجدول )

في محافظة الخليل تبعاً لمتغير المديرية هي فروق دالة إحصائياً عند المستوى  لدى مديري المدارس الحكومية اإلداري

(1.18α≤ .وعليه ترفض الفرضية الصفرية الخامسة ،) 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقاع ( للمقارنات الثنائية البعدية LSDوإليجاد مصدر الفروق تّم استخدام اختبار )

 (.00وذلك كما هو واض  في الجدول ) تبعاً لمتغير المديرية اإلدارياالستقواء 

اء لواقع الستقو المبحوثينبين متوسطات تقديرات ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق LSD(: نتائج اختبار )11جدول )

 تبعاً لمتغير المديرية اإلداري

 يطا شمال الخليل جنوب الخليل الخليل المقارنات

 **1.228803  **1.033814  الخليل

     جنوب الخليل

 **1.032084  **1.011511  شمال الخليل

     يطا

 

وشمال الخليل من  مديرية الخليل( الى أن الفروق جاءت بين متوسطات معلمي 00تشير القيم االحصائية الواردة في الجدول )

جهة ومعلمي مديريتي يطا وجنوب الخليل من جهة أخرى لصال  معلمي مديريتي الخليل وشمال الخليل، أي أن االستقواء لدى 

قد تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة العالقة بين مكتب على من مديريتي جنوب الخليل ويطا، مديريتي شمال الخليل والخليل كان أ

بية والتعليم وكل من مديري المدارس والمعلمين، فالمعروف ان مكتب مديرية التربية في الخليل كانت بداياته منذ زمن، التر

وكان له من الهيبة والعظمة والقوة التي انعكست على مديري المدارس، وقد يعزى السبب الى أن الرابطة العائلية والعشائرية 

عالية، مما يترتب على هذا األمر عالقات فيها من الحميمية والود ما يطغى على سلطة  في منطقة يطا وجنوب الخليل ال زالت

 اإلداري. لهذا جاء االستقواء اإلداريالمركز واإلدارة، ويسود جو من العائلية في المدارس، ويتجنب المديرون فيها االستقواء 

 في هاتين المديريتين أقل من مديريتي شمال الخليل والخليل.

ئج المقابالت نتا   

لمدارس؟لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه مديرو ا اإلداريما واقع االستقواء نتائج السؤال الثالث:   

 وتمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل إجابات المديرين عن األسئلة الفرعية المنبثقة عنه:

 عد ظاهرة؟يالمديرين  من قبل اإلداريالسؤال األول: هل الستقواء   

الحكومية في مدارس الليست ظاهرة منتشرة في  اإلداريأن االستقواء  لهذا السؤال الذين تمت مقابلتهم أظهرت إجابات المديرين

 كما اشارت غالبية اجاباتهم.محافظة الخليل، 
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 ؟اإلداريالسؤال الثاني: هل يدرك المديرون أنهم يقومون بالستقواء 

 .من المديرين يدرك ذلك اإلداري م باالستقواءوتبين أن من يق

 السؤال الثالث: إذا كان األمر كذلك ما هي مبرراته لدى المديرين؟

لدى بعض المديرين نابع من ضعف شخصية المدير  اإلداريلقد أظهر المديرون من خالل المقابالت أّن مبررات االستقواء 

 بالدرجة األولى. 

؟اإلداري ءستقواالذين يقومون بالي يستند إليها المديرون السؤال الرابع: ما القوة الت  

على  اإلداريمن أجل إظهار االستقواء  المركز القيادي وقوة القانون بالدرجة األولىأن المدير يستند إلى  االجاباتأظهرت 

 والقانون.، وقوة السلطة، والصالحيات الممنوحة ال تختلف في مفهومها عن مفهوم المركز القيادي المعلمين

 السؤال الخامس: ما األثر السلبي لهذه الظاهرة على العملية التعليمية التعلمية؟

يتمحور بالدرجة األولى في: اهمال المعلمين لمهامهم، ثم فقدان الثقة بين المدير  اإلداري بينت النتائج أن األثر السلبي لالستقواء

  لدافعية للعمل، وعدم االنتماء.والمعلمين، وتأثر العالقة بين الزمالء، وانعدام ا

 ؟في حال شيوعها السؤال السادس: كيف يمكن التغلب على هذه الظاهرة

 .والعمل بروح الفريقيمكن التغلب على هذه الظاهرة عن طريق توزيع المهام وعدم التفّرد في القرار، 

 ؟دى المديرين وتعالج ذلكل اإلداريالستقواء السؤال السابع: هل تتابع مديرية التربية والتعليم    

، ومدير واحد فقط أشار الى أن المديرية تتابع بشكل الفت، أّن المديرية ال تتابع هذه الظاهرة من إجابات غالبية المديرين تبين

   وعدم المتابعة يعني عدم المعالجة حتماً.

لدى مديري المدارس الحكومية في  اإلداري ما واقع االستقواء :للدراسة السؤال الثالث نتيجةخالصة نتيجة المقابلة  وهي 

 محافظة الخليل كما يراه مديرو المدارس؟

لدى مديري المدارس  اإلداريمالحظة ما جاء في إجابات مديري المدارس على أسئلة المقابلة حول واقع االستقواء من 

 الحكومية في محافظة الخليل يمكن االستنتاج:

وهذا ينسجم مع ما جاء من تقديرات  .ليس ظاهرة منتشرة في مدارس محافظة الخليلرين لدى المدي اإلداريأن االستقواء * 

 في سؤال الدراسة األول، حيث جاء بدرجة منخفضة. اإلداريالمعلمين لواقع االستقواء 

لى إء مستندة ، وهذه الفئة تعلم وتعرف ما تقوم به من استقوااإلداري* هناك فئة قليلة من مديري المدارس تمارس االستقواء 

 مركزها القيادي والوظيفي، وما يمنحها القانون من صالحيات.
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 لى ضعف شخصية مدير المدرسة.إلدى المديرين  اإلداري* يعزو غالبية من تمت مقابلتهم االستقواء 

 مية.من آثار، وخاصة ما يمس العملية التعليمية التعل اإلداري* يدرك المديرون ما يترتب على ظاهرة االستقواء 

وعدم التفرد في  ،يمكن التغلب عليه بطرق ووسائل شتى، من أهمها توزيع المهام اإلداريلى أن االستقواء إ* أشار المديرون 

 ، والعمل بروح الفريق.القرار

مديري لدى  اإلداريال تتابع االستقواء  والتعليم في محافظة الخليل لى أن مديريات التربيةإ* أشار غالبية من تمت مقابلتهم 

 فقط في حال حدوث ما يستدعي ذلك. وتابعت يكون المدارس، وإن حصل

 والمقترحات: التوصيات. 2.4

عقد ورش عمل وتدريب لمديري المدارس لتوعيتهم بضرورة استخدام األساليب الحديثة العلمية في اإلدارة واالبتعاد عن  -

 .اإلدارياألساليب التقليدية كاالستقواء 

 .والتحرك السريع تجاه محاربتها اإلداريالتهاون في مديريات التربية والتعليم مع ظاهرة االستقواء تطبيق سياسة عدم  -

ضرورة توعية المعلمين بحقوقهم من خالل محاضرات تثقيفية ونشر منشورات بما لهم وما عليهم من واجبات وكيفية عالج  -

 . لها نأي مشكلة قد يتعرضو

 في تقسيم المهام بين المعلمين ومراقبة أدائهم. يرينلمدأن يكون هناك عدالة من قبل ا -

 بالبشاشة أثناء الحديث مع المعلمين وتكليفهم بالمهام التي يجب عليهم القيام بها. يرونأن يتمتع المد -

 عدم إظهار ردود فعل عدائية أثناء الحديث معهم.و المعلمين على تبادل األفكار ونأن يشجع المدير -

  

 :المراجع. 5

 :العربيةالمراجع . 1.5 

من  اإلدارياألنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها باإلبداع  :(2013) أبو الخير، سامي.

 رسالة ماجستير غير منشورة(.) غزة،، الجامعة اإلسالميّة، وجهة نظرهم

ي  لدى القيادات النسائية في منظ مات المجتمع المدني العوامل المؤث رة في أنماط السلوك القياد :(2012) مروة.أبو النور، 

رسالة ماجستير غير )فلسطين، اإلسالميّة، غزة،  ، الجامعة) رفح)دراسة حالة على منظ مات المجتمع المدني  في محافظة 

 منشورة(.

، جامعة ي مدينة القدستقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي المدارس األساسية ف :(2107أبو حامد، عارف )

 .بيرزيت. فلسطين، )رسالة ماجستير غير منشورة(
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ِجْستاني المحقق: محمد  سنن أبي داود )د.ت(: . أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

 محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا.

واقع ظاهرة التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة خان يونس  :(2100)بالل. أبو سحلول، محمود والحداد 

 ، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.وسبل مواجهتها

المجلة األردنية في االستقواء لدة طلبة المدارس األساسية. انتشاره والعوامل المرتبطة به.  :(2115جرادات، عبد الكريم. )

 .024-013(، 4)وية  العلوم الترب

السعودية، ، المملكة العربية .. والوظيفي اإلداريالتنمر  :(2105الحسيني، عامر. )

https://www.aleqt.com/2018/09/05/article_1448216.html, 25/3/2022: 16. 5.31 

أثر إستراتيجية عالقات العمل على سلوكيات التنمر في مكان العمل: الدور المعدل لممارسات  :(2105. )سارين دمرجيان،

ماجستير غير  )رسالةاألوسط، جامعة الشرق  ،الدارة بالتجوال دارسة ميدانية في فنادق الخمس نجوم في عمان

 .منشورة(

، جامعة عدادية في منطقة النقب من وجهة نظر المعلمينالستقواء لدى مديري المدارس اإل :(2103الشافعي، حسن. )

 اليرموك، إربد، األردن، )رسالة ماجستير غير منشورة(.

درجة ممارسة مديري المناطق التعليمية لإلدارة بالتجوال في مدارس وكالة الغوث الدولية وسبل  :(2012إيمان. ) صباح،

 ماجستير غير منشورة(. فلسطين، )رسالة غزة، االسالمية،الجامعة  ،تفعيلها

 . عّمانوالتوزيع، دار المسيرة للنشر  ،البشريةة والتنمية اإلداريالتجاهات الحديثة في القيادة  :(2010محمد. ) العجمي،

المجلة  ،لدى مديري المدارس االبتدائية بدولة الكويت اإلداريدرجة االستقواء  :(2120العنزي، سعد. )، العجمي، مبارك

 .210-032(، 03، )لوم اإلنسانية والجتماعيةالدولية للع

 .246 – 225،  11، المجلد مجلة تنمية الرافدينتأثير التنمر الوظيفي في االلتزام التنظيمي،  :(2105)احمد. عزيز، شعيب 

، الوظيفي  إدارة الذات لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها برضاهم  :(2019) .عّساف، زيدان

 رسالة ماجستير غير منشورة(.)غزة، اإلسالميّة،  الجامعة

توسيط التنمر في مكان العمل في العالقة بين السمات الخمسة الكبرى للشخصية ونية ترك العمل:  :(2120العشيري، تامر. )

 .280-220(، 0)85، ةياإلدارمجلة جامعة السكندرية للعلوم بالتطبيق على العاملين بمجالس المدن بمحافظة الدقهلية، 

دراسة سيوسولوجية على عينة من األكاديميين  –(. التنمر في بيئة العمل واالنغماس الوظيفي 2120علي، أحمد ومحمد، وفاء. )

 .047-30(، 0)01، مجلة علوم اإلنسان والمجتمعين في جامعة سوهاج، اإلداريومعاونيهم والموظفين 
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 ،مجلة كلية التربيةقوائي لدى طالب وطالبات جامعتي الجوف وحائل: دراسة مقارنة، السلوك االست. (2105العنزي، مريم، )

 .424- 733(، 003)70جامعة األزهر.  

في  الثانويةدرجة ممارسة الدارة المدرسية للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر معلمي المرحلة . (2102) .الفليت، آالء

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. ،غزة ،المية، الجامعة اإلسمحافظات غزة وسبل تفعيلها

المجلة ، عبد الرحمنوانعكاسه على بيئة العمل النسائية في جامعة األميرة نورة بنت  اإلداريالتنمر  :(2120كعكي، سهام. )

 .174 – 830(، 53، )التربوية

 https://www.pcbs.gov.ps26/3/2022 : 18.31.41، احصائيات سنوية :(2100مركز اإلحصاء الفلسطيني. )

، لدى مديري المدارس في محافظة المفرق وعالقتها باألداء الوظيفي اإلداريدرجة الستقواء  :(2121) .المساعيد، عائدة

 جامعة آل البيت. عمان، االردن. )رسالة ماجستير غير منشورة(.

رنامج ارشادي انتقائي في خفض مستوى االستقواء لدى عينة من الطالب في مرحلة المراهقة فعالية ب :(2108المفرجي، سالم. )

 .11-07(، 014) 74 األزهر،جامعة  مجلة كلية التربية المبكرة، 

في الجامعات األردنية في محافظة إربد وعالقته بالروح المعنية للعاملين فيها من  اإلداريالتنمر  :(2103مهيدات، رزان. )

 ، جامعة اليرموك، إربد، األردن، )رسالة ماجستير غير منشورة(.هة نظرهموج

المجلة التنمر الوظيفي في بيئة العمل وعالقته بالكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة العاملة،  :(2121والسواح، إلهام. ) ،النشار، نجالء

 .71-0(، 0)71، المصرية لالقتصاد المنزلي

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث ليم األساسي في الحد من ظاهرة التنمر،  مرحلة التع دور معلمي :(2120) .نصر، آالء

 .024-013(، 71) 02 والنفسية التربوية 

 . تم االطالع عليه في، موقع الرجل، المملكة العربية السعوديةاإلداريالتنمر  :(2121) .محمد النغيمش،

https://www.arrajol.com/content/192216,23/1/20226.31.23 

 :المراجع األجنبية. 2.5
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 دنيةــثناء سير الدعوى المال أـدخإجراءات اإل

Entry procedures during the course of a civil lawsuit 

محمد الشيخ المسلمي عبد الوهاب  /الدكتور إعداد  

 السودان جمهورية، الهاديام ـاإلم ـيةكل، والقانونالشريعة بكالوريوس الشرف في منسق قسم 

66221922190200  

                                          :خصملال

يبين  ما كما، مدنية في مراحلها المختلفةدخال اثناء سير الدعوى الحث كونه يتناول موضوع إجراءات اإلهذا البهمية أ تنبع    

ذلك منها االعتراض  تواجه التي واإلشكالياتتقدم اثناء سير الدعوى المدنية  التيالبحث كيفية الفصل في الطلبات العارضة 

ويهدف ، حسب الحال البات او رفضهاسلطة المحكمة المدنية المختصة في قبول تلك الطبيان  و ،عليها من بعض االطراف

ن الحماية القانونية والسلبية مع ضما يجابيةبإجراءات االدخال وابراز الجوانب االالبحث الى بيان المفاهيم القانونية المتعلقة 

 االستقرائيواتبعت فيه المنهج ، وفى سبيل ذلك قسمت البحث لعدد من المطالب واالفرع، تحقيقا للعدالة لكوذلإلجراءات 

طلب االدخال نوع من الطلبات ، هم النتائج منهاأت وزيلت البحث بخاتمة تضمن، واسلوب المقارنة والتحليلي والوصفي

وكذلك منح القانون سلطات تقديرية واسعة ، الخصومة خصوصية في االجراءات يترتب عليه اتساع دائرة وذوالعارضة 

للفصل فيها فصال عادال ويحقق العدالة وينهى  ضروريالدعوى  المدنية اذا كان   في الغير إلدخالللمحكمة المدنية المختصة 

 باالستئنافن الطع مرحلتياما التوصيات النص صراحة في قانون االجراءات المدنية على جواز ادخال الغير في ، الخصومة

بعض المواد في قانون  بإضافةاعادة النظر  السودانيالمشرع  على، فيهاللفصل الخصومة  إلنهاء ضرورينقض اذا كان لوا

  .االجراءات المدنية لتلبية متطلبات المرحلة تماشيا مع االحداث والمستجدات

 القانون، المدنية الدعوى، اإلدخالإجراءات  :الكلمات المفتاحية
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Entry procedures during the course of a civil lawsuit 

Abstract: 

    The importance of this research stems from the fact that it deals with the subject of admission 

procedures during the course of the civil lawsuit in its various stages, as the research shows how 

to decide on the interlocutory requests submitted during the course of the civil lawsuit and the 

problems faced by that, including objections to them by some parties, and a statement of the 

authority of the competent civil court in Accepting or rejecting these students, as the case may 

be, and the research aims to clarify the legal concepts related to the admission procedures and 

highlight the positive and negative aspects while ensuring legal protection for the procedures in 

order to achieve justice. The research concluded with a conclusion that included the most 

important results, including the request to enter a type of interlocutory request and a specialty in 

the procedures that entails the widening of the litigation circle, as well as granting the law wide 

discretionary powers to the competent civil court to include others in the civil lawsuit if it is 

necessary to settle it in a fair chapter and achieve justice and end litigation, either The 

recommendations expressly stipulate in the Civil Procedure Code that third parties may be 

included in the stages of appeal and cassation, as If it was necessary to end the litigation for 

adjudication, the Sudanese legislator should reconsider adding some articles in the Civil 

Procedures Law to meet the requirements of the stage in line with events and developments. 

Keywords: Entry procedures, civil action, Law 

 

 مقدمة:. 1

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا االمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ،ويأتي عنوان هذا البحث 

الدعوى المدنية دراسة مقارنة ، أن تحقيق العدالة من االمور التي يهدف الي تحقيقها أي  االدخال اثناء سير بإجراءاتالموسوم 

ولكن بتحقيق ذلك يجب على القضاء النظر في الدعوى بشكل ، قضاء بأي مجتمع وذلك لوضع حد المنازعات التي تعرض عليه

ملت عليها عريضة الدعوى ففيها يفصح حيث أن الدعوى تحدد في األصل بالمشاركة التي اشت، دقيق وفحصها وتمحيصها

  .ويعلم المدعي عليه ما هو مطلوب فيه، المدعى عما يطلبه

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

   

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                        223 

 ISSN: 2706-6495 

 
يتطلب ظهور أشخاص جدد من خارج الخصومة ليصبحوا أطرافاً فيها وذلك كي يطالبوا بالحق فيها محل النزاع لهم أو لوجود 

 وتطبيقاً لذلك ذهب ، لبات معينةهتهم أو ليحكم عليهم بطمصلحة لهم مساندة أحد الخصوم االصلين أو ليحكم الدعوى في مواج

إلي الحد من قاعدة ثبات النزاع من حيث األطراف فجعل من الجائز تعديل نطاق الدعوى من حيث أطرافها  مشرع السوداني ال

للدخول في هذه  أو قد يكون الغير مصلحة في الدعوى القائمة، أما عن طريق اختصام الغير أو تدخل الغير، أثناء نظرها

الخصومة القائمة من تلقاء نفسه وذلك للحكم له بطلب مرتبط بالدعوى مختصماً في ذلك ألمر طرف الدعوى ويطلق على هذا 

وهذا ما  ىوهذا ما يطلق عليه بالتدخل االنضمام، وقد يطلب انضمامه ألحد اطراف الدعوى  ىالنوع من التدخل االختصام

 .إجراءات معينة لتطبيق ذلك التشريعات المعاصرة لهوضعت 

 

   :أهمية البحث. 1.1

تأتي أهمية هذا البحث من الناحية العلمية كونه يعالج مسائل إجرائية تبين أسس وإجراءات االدخال في الدعوى المدنية في  (9

  المختلفة.مراحلها 

 بيان كيفية الفصل في الطلبات العارضة التي تقدم المحكمة أثناء سير اإلجراءات.  (2

  .تمام التشريعات المعاصرة في معالجة إجراءات االدخال في مراحل الخصومةاه (9
 

   :أهداف البحث .2.1

  .إجالء المفاهيم القانونية المتعلقة بإجراءات االدخال إثناء سير الدعوى إلىيهدف البحث  (9

 لبية فيها. طلبات االدخال وإبراز الجوانب االيجابية والسليل النصوص القانونية المنظمة لإبراز وتح (2

  .الحماية القانونية واالجرائية للسير في طلبات االدخال (9
 

   :أسباب اختيار البحث .3.1

مزيد من الدراسة  إلىأثناء االجراءات من الموضوعات الهامة التي تحتاج  المدنية في الدعوى يعتبر موضوع االدخال (9

  .والبحث

تقديم الطلبات الخاصة باإلدخال واالعتراض عليها من قبل بعض  اثناء يةالمدن اإلشكاليات التي واجهتني كثيراً أمام المحاكم (2

  .االطراف وخاصة المحامين

  .قانون اإلجراءات المدنية والتخصص فيللتعمق  الرغبة الذاتية (9
 

   :مشكلة البحث .4.1

وخاصة في مرحلتي الطعن تعد مشكلة البحث حول اإلشكاليات التي تثار حول طلبات اإلدخال إثناء سير الدعوى المدنية 

الدعوى  اثناء سير رئيسي ما األسس اإلجرائية لإلدخال شكل سؤالمشكلة البحث في  كن اثارةيم وعليه، والنقضباالستئناف 

  :أسئلة منهاتتفرع منه  والذيالمدنية؟ 

 ما النظام القانوني الذي يحكم تدخل الغير في الدعوى؟ (9

 الستئناف والنقض؟ ما مدى التدخل في مرحلتي الطعن با (2

  .قبول طلبات اإلدخال فيية سلطة تقديرية أم سلطة مقيدة هل التشريعات المعاصرة تمنح المحكمة المدن (9
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 منهج البحث:  .5.1

 .أتبع الباحث المنهج الوصفي واالستقرائي التحليلي وأسلوب المقارنة
 

   :هيكل البحث .6.1

البحث وأهدافه وأسباب اختياره والمشكلة التي يعالجها وبيان المنهج الذي  فيها أهميةيحتوي هيكل البحث على مقدمة شرحت 

تعريف الدعوى  الثاني والمطلب اإلدخال،تعريف بعنوان  المطلب األولحيث جاء  مطالب،اربعة  إلىتبعته وتم تقسيم البحث أ

بعنوان اإلدخال في مرحلتي الطعن  الرابع يأتياما المطلب  المدنية والمطلب الثالث اجراءات االدخال اثناء اسير الدعوى المدنية

  .خاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات وفهرس المصادر والمراجع والموضوعاتالبحث ب يلتذو والنقض،ستئناف باال

 

 التعريف باإلدخال: المطلب األول

كما ، ب توضيح معنى االدخال في اللغة وذلك في فقرة أولىنستعرض في هذا المطل، في إطار توضيح المقصود باإلدخال

 وذلك في فقرة ثانية. ، نستعرض معنى اإلدخال في االصطالح القانوني

 اإلدخال لغة:  :الفقرة األولى

  .من المصدر َخصمَ ، اختصام على وزن " فعال" اللغة يماثلاإلدخال في 

وهو الخصم الذي ، أحدهما: المنازعة :: الخاء والصاد والميم أصالن(م9119، قال ابن فارس )ابو الحسين أحمد بن فارس

 (م9192، )ابو الحسين أحمد بن فارس يخاصم

 لقن حجته وبرهانه على خصمه ليغلبه.  :و " أخصم فالناً " .أي غلبة في الخصام :وخصومة، "خصمةُ" خصماً وخصاماً  :يُقال 

  ." وَخصمَك " الذي يخاصمك

  .ويجمع على: خصوم

ُ اْلَخْصِم إِْذ ك قوله تعالى في كتابه العزيز )ومن ذل، الخصم" على االثنين والجماعة والمثنىوقد يطلق لفظ " َوهَْل أَتَاَك نَبَأ

ُروا اْلِمْحَرابَ   (.29آية )، )سورة ص (تََسوَّ

 ومن ، ومع ذلك فإن لفظ " خصم " يمكن أن يثنى ويجمع

 (.91آية )، )سورة الحج (َربِِّهمْ اِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي هَذَ تبارك وتعالى: ) –ذلك قول الرب 

 :(9192، )بني عامر وليد بن ربيعة بن مالك وكما قال لبيد في اللسان "جنف"

  :تعريف اإلدخال اصطالحا :الفقرة الثانية

 . م(9116، منال )القاريالدخول فيها  إلىشخص غير طرف في الخصومة  تعريف اإلدخال بأنه دعوى إلى اول ذهب رأي

ال يتفق مع طبيعته من كونه قهراً للغير على االشتراك في خصومه  لرأي أنه أعتبر اإلدخال مجرد دعوىويالحظ على هذا ا

 وبما يفرضه هذا المركز من أعباء وما يمنحه إياه من حقوق.، قائمة رغم إرادته ومن ثم يأخذ صفة الطرف فيها

 إلدخاله في هذه الدعوى الغير إلىويوجه ، دخال بأنه طلب يبدى بصفة عارضة تبعاً لدعوى قائمةتعريف اإل إلىذهب رأي ثان 

 .م(2690، )المرافعات عبد الحميد أبو هيف

، إال أنه طلب عارض من نوع خاص، ويالحظ على هذا الرأي أنه بالرغم من اإلشارة أن طلب اإلدخال من الطلبات العارضة

 أنواع االدخال.  إلىرأي أنه لم يشر كما يالحظ على هذا ال
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أي إجباره على أن يصبح ، تعريف اإلدخال بأنه تكليف شخص من الغير خارج عن الخصومة بالدخول فيها إلىذهب رأي ثالث 

 امن تلقاء نفسه تصدره المحكمةأو بأمر ، طرفاً في تلك الخصومة أو على أن يكون ماثالً فيها وذلك بناء على طلب أحد الخصوم

 . م(9122، عز الدين عبد هللا، )فهمي محمد حامد

تعريف اإلدخال بأنه نوع من الطلبات العارضة يترتب عليه اتساع نطاق الخصومة من حيث الخصومة  إلىرابع وذهب رأي 

 لم يكن طرفاً فيها.  عن الخصومةبإدخال شخص خارج ، فيها

كما يؤيد الباحث لهذا الرأي من حيث اعتباره طلب االدخال نوعاً من ، آلية اإلدخال إلىهذا الرأي أنه لم يشير  الحظ علىوي

إذ ينفرد عن هذه الطلبات بخصائص تميزه عنها ، ولكن يري الباحث أنه طلب عارض من نوع خاص، الطلبات العارضة

 . (2660، رمزي سيف الوجيز)

بأنه نوع خاص  يري تعريفهاإلدخال إال أن الباحث  بأنه التعريفات السابقة سلطت الضوء على جانب مفهوم ومع إقرار الباحث

بإشراك شخص خارج عن الخصومة لم يكن ، الخصوم فيها من حيثمن الطلبات العارضة يترتب عليه اتساع نطاق الخصومة 

إلظهار  أو لمصلحة العدالة أو، وذلك بناًء على طلب أحد الخصوم أو بناًء على أمر المحكمة بهدف أحد الخصوم، طرفاً فيها

 الحقيقة في الدعوى. 

 فنظمه المشرع السوداني تحت عنوان اإلدخال والتدخل، تحت عناوين مختلفة هويالحظ أن التشريعات المقارنة نظمت أحكام

 . م(9199، )قانون االجراءات المدنية السوداني

     تعريف الدعوى المدنية   :الثانيالمطلب 

فيقال  ما يدعى وهي اسم( 9999، مكرم محمد جمال بن منظور )بن اسم من االدعاء هياللغة  فيتعريف الدعوى  :الفرع االول

اللغة العربية منها  في معانيعدة  ودعاو، ومنها م(2699، اخرون، ابراهيم مصطفى)دعاوى وتجمع على  :دعوى فالن كذا

 .بمعنى الزعم الدعاء وتأتىومنها  م(9112، بن الجرجاني على محمد)والتمني الطلب  والحقيقي منها المجازي

 :اإلسالميالفقه  فيتعريف الدعوى  :الثانيالفرع 

 :متقاربه ومنها وهيهب المتعددة المذهب الواحد او المذا فيتعددت تريفات الفقهاء للدعوى سواء كان 

مقبول عند  عناه قولُ وقيل م، بدون ت(، حالة المنازعة )العيني ابي محمد فيالى نفسه  الشيءالدعوى اضافة  :عند الحنفية )أ(

 .(9919، بن عابدين محمد امين)نفسه يقصد به طلب حق قبل غيره او دفعه عن حق  القاضي

 او ماذ في طلب معين او ما او، (9199، بن عرفه االمام محمد)حقا قول حق بحيث لو سلم اوجب لقائله  :عند المالكية )ب(

 .(9921، العباس شهاب الدين الصنهاجي )ابي. العادة ال تكذبهعا معتبر شر أحدهمايترتب عليه  او مامة معين يترتب على ذ

او ، (9209، الهيثمي شهاب الدين بن حجر)به خبر على غيره عند حاكم ليلزمه اخبار عن وجوب حق للم :عند الشافعية )ج(

 .مجلس الحكم فياخبار عن سابق حق او باطل للمدعى على غيره 

، قدامة أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد )بنذمته. ه استحقاق شئف ى يد غيره او نفساضافة االنسان الى  :عند الحنابلة )د(

9299) 

 :القانون فيريف الدعوى المدنية عت ث:لالفرع الثا

التزال محل خالف واسع النطاق عند شراح القانون ومن التعريفات ان الدعوى  التيالمسائل  صعبأمن  تعريف الدعوى قانوناً 

 ،(9119، حيدر خواجة )أفندي علي ويقال للطالب المدعى وللمطلوب المدعى عليه، بحضور الحاكم حقه أحدطلب 
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حمايته )دفع هللا  خولها القانون الى صاحب الحق االلتجاء الى القضاء لتقرير حقه او التيوقيل ان الدعوى يقد بها الوسيلة  

 إجرائياو  موضوعيذو طبيعة قانونية اجرائية ومحتوى عبارة عن عمل  هيويرى اخرون ان الدعوى ، م(2669، حيدر احمد

نزاع بين طرفين يحتكم  أي :وذهبت المحكمة العليا السودانية الى، (2669، )عياد مصطفىالقضائية عليهلبسط الحماية معين 

الباحث ان  ويرى، (9102، )مجلة االحكام القضائية السودانية يف الدعوىار من محكمة مختصة يندرج تحت تعرفيه الى قر

تمنح لشخص بقصد طلب الحماية للمعالجة  المكفول دستورياً  التقاضيوسيلة اجرائية مقررة قانونا الستخدام حق  هيالدعوى 

 .المشروعة عن طريق القضاء

 .وقيل ان الدعوى اضافة االنسان الى نفسه شيئا سواء اكان ملكا ام استحقاقا من غير تقيد بحال المنازعة او المخاصمة

 اجراءات االدخال اثناء سير الدعوى المدنية  :لمطلب الثالثا

 طريقة إدخال الغير في الدعوى المدنية :الفرع األول

 طريقة إدخال الغير عن طريق أحد الخصوم :الفقرة األولى

في الدعوى  م أن طلب إدخال الغير9199من قانون اإلجراءات المدنية السوداني لعام  (95)قرر المشرع السوداني في المادة 

في الجلسة  ذلك أن يقدم الطلب كتابة أو شفاهه ويفهم منبناء على طلب األطراف يقدم بطلب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى 

 على .أثناء سير الدعوى

 فيجب عليه في تلك الحالة أن يودع قلم المختصمين التسليم صورة لذلك.، اختصام شخص من الغير يريد الذيالخصم 

 : طريقة إدخال الغير عن طريق المحكمة :الثانية الفقرة

من قانون االجراءات المدنية إجراءات إدخال الغير في الدعوى بأمر المحكمة. فأجاز  (95/1نص المشرع السوداني في المادة )

 خاله من تلقاء نفسها في أية حالةلها أن تدخل من ترى ضرورة إد

أمرها مباشرة بإدخال الشخص  وتصدر المحكمة، م في الدعوى المنظورة أمامهاكانت عليها الدعوى إلى ما قبل صدور الحك

 له. المراد إدخا

 :ميعاد اإلدخال :الفرع الثاني

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أنه "م على 9199( من قانون االجراءات المدنية السوداني لعام 19من المادة ) /9نصت الفقرة 

 دور الحكم أن تأمر:ما قبل صأو بناء على طلب الخصوم إلى 

 .الدعوى فصال عادال او النهاع الخصومة فيكان ضمه ضروريا للفصل  إذاالدعوى  فياي شخص كمدعى عليه  بإدخال أ/

 .مدع مدعى عليه او مدعى عليه مدعيا أيباعتبار  ب/

 .باستبعاد اسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ او بغير ضرورة ج/

نظم االدخال بنوعيه  السودانيسبق نجد ان المشرع  وترتيبا على ما برضائه. الدعوى كمدع اال فيدخال شخص ا ال يجوز /2

 السودانيولكن المشرع ، دون وضع قيود، الدعوى فيالخصوم  أحداو بناء على طلب سواء من قبل المحكمة من تلقاء نفسها 

حيث اذا لم يوافق الغير ، موافقة الغير على ذلك، المدعى عليه مدعياالدعوى كمدع او اعتبار  فيحالة ادخال الغير  فياشترط 

  .يجوز ادخاله كمدع فال
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ويتضح مما سبق أن طلب اإلدخال وفقاً للقانون السوداني يمكن أن يقدم من أحد الخصوم أو تتخذه المحكمة قبل صدور الحكم 

وفاصل ستكمال عناصر القضية بهدف الوصول لحكم عادل يجد الباحث مرونة تسمح للمحكمة ا وفي هذا، الفاصل في الدعوى

 .للنزاع

أحد الخصوم وفق األصول المتبعة في القانون السوداني وإعالن الغير بصورة من الطلب تحدد نظر الطلب:  :الفرع الثالث

من  12مادة من ال 9الدعوى االعتراض على طلب التدخل حيث نصت الفقرة  ألطرافالمحكمة جلسة لنظر الطلب ويمكن 

م على انه يجوز لكل من طرفي الدعوى ان يعارض في طلب ادخال خصم في الدعوى او 9199قانون االجراءات المدنية لسنة 

وبعد سماع االعتراضات المقدمة من الخصوم ان وجدت وسماع الرد على هذه االعتراضات وتقرر المحكمة  .التدخل فيها

 الفصل في الطلب.

المحكمة إدخال الغير من تلقاء نفسها فإنها تقوم بإعالن الغير عن طريق المحكمة بقرار المحكمة المتعلق  أما في حالة إذا قررت

 باإلدخال في الدعوى.

 :الحكم في اإلدخال :الفرع الرابع

 خال.يمر الحكم في اإلدخال بمرحلتين: إحداهما تتعلق بالحكم في قبول طلب اإلدخال واألخرى تتعلق بالحكم في موضوع اإلد

 (9106دعوى ، وجدي )راغب

 :مرحلة الحكم في قبول طلب اإلدخال -أ

حيث تنظر المحكمة إلى مدى توافر شروط اإلدخال بالنسبة للطلب ، وهي المرحلة التي تلي تقديم طلب اإلدخال مباشرة 

 النحو التالي:  وتختلف آثار الحكم في الحالتين على، وتصدر حكمها بقبول اإلدخال أو عدم قبوله، المعروض عليها

الحكم بقبول اإلدخال: ويكون ذلك إذا رأت المحكمة أن طلب اإلدخال قد توافرت له شروط قبوله عن تحقق صفة صاحبه في  -9

ويترتب على هذا ، وعدم انتهاء الميعاد القانوني الالزم لتقديمه على نحو ما سبق شرحه، وارتباطه بالخصومة األصلية، اإلدخال

 إلدخال في الخصومة األصلية بما له من أثار عديدة.الحكم أن يتم ا

( من قانون اإلجراءات السوداني على أنه " إذا 12من المادة ) 2الحكم بعدم قبول اإلدخال نص المشرع السوداني في الفقرة  -9 

ي الدعوى تقرر رفض رأت المحكمة أن طلب اإلدخال أو التدخل ال يستند إلى مصلحة جدية أو ال يقصد به إال تأخير الفصل ف

 الطلب.

 .وذلك تحقيقا للعدالة المنشودة فإنها تفضي بعدم قبوله، رأت المحكمة عدم توافر شروط اإلدخال وبالتالي إذا 

 مرحلة الحكم في موضوع اإلدخال:  -ب  

دة العامة المتعلقة األمر الى القاع ويخضع هذابعد أن تقضي المحكمة بقبول اإلدخال فإنها تنتقل إلى الفصل في موضوعه 

فإذا طرح على المحكمة ، حيث إن الطلبات العارضة ال يجب أن تؤخر الفصل في الدعوى، بالفصل في الطلبات العارضة

 ، طلبات عارضة وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها فال يجب أن يترتب على تقديم الطلب العارض إرجاء الحكم في الدعوى

 :طلبات اإلدخال بناء على طلب الخصوم في قبول سلطة المحكمة :الفرع الرابع

 السلطة المقيدة للمحكمة في قبول طلبات اإلدخال بناء على طلب الخصوم :الفقرة األولى
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فإنها تقوم بذلك من خالل ، عندما تنظر في طلب االختصام المقدم من أحد الخصوم تتمثل السلطة المقيدة للمحكمة في هذه الحالة

وذلك من خالل بحثها في مدى توافر شروط اختصام الغير في هذا ، الموضوعية للحق المتنازع عليهالبحث في المراكز 

 (.9190، عبد الوهابالعشماوي ، العشماوي محمد)خالل وسلطة المحكمة هنا تبرز من ، الطلب

، )عمر نبيل على شخص من الغيرالبحث في فكرة الغير ألن االختصام ال يمكن أن يقع في ظل النظم اإلجرائية القائمة إال  أوالً:

وذلك ، . والمحكمة هي التي تتولى تقدير صفة الغير من خالل من كان على صلة بالمركز الموضوعي المتنازع عليه(2669

بالنسبة لمن كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى األصلية. وهذا يستدعي من المحكمة أن تقوم بالبحث في المراكز 

وإنما بغرض التحقق من توافر شروط قبول طلب االختصام المقدم من أحد ، بهدف الفصل فيها ليس، الموضوعية للخصوم

 الخصوم. 

فهو شرط ضروري لقبول  .وذلك ألنه ال دعوى بال مصلحة، أن تتحقق المحكمة من أن للخصم مصلحة في اختصام الغير ثانياً: 

فإذا تبين للمحكمة أن هناك ثمة مصلحة من ، تحكم اختصام الغير فيعتبر هذا الشرط من القيود أو الضوابط التي، اختصام الغير

 وإال قضت برفضه.، وراء االختصام فإنها يجب أن تحكم بقبول طلب االختصام

التحقق من وجود ارتباط بين طلب االختصام والدعوى األصلية أي أن تقوم بينهما صلة كافية بأن تكون للغير مصلحة  ثالثاً:

فالمشرع اشترط وجود هذا االرتباط عندما تطلب أن يكون طلب االختصام موجه إلى ، قائم بين الخصوممرتبطة بالنزاع ال

 .(2690، هندي أحمدبدايتها )شخص عليه في الخصومة منذ 

والطلب األصلي يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع دون ، وتحديد مدى توافر االرتباط بين طلب االختصام

ألن مسألة مدى توافر ارتباط بين طلب االختصام والطلب األصلي هي مسألة واقع يترك أمر تقديرها ، حكمة النقضرقابة م

 جميعها معا أمام نفس المحكمة. ومن المصلحةلمحكمة الموضوع لتقرر فيما إذا كانت هذه الصلة تجعل من المناسب 

وذلك ، ين الطلب العارض والطلب األصلي هي مسالة قانون ال واقعإن مسألة توافر االرتباط من عدمه ب ويرى جانب من الفقه

 .(9190، )والي فتحي وعليه فإنه يخضع لرقابة محكمة النقض، باعتباره شرط من شروط قبول طلب االختصام

ر ولكن أم، ويرى جانب آخر من الفقه أن المحكمة الموضوع الصالحية المطلقة في استخالص االرتباط من خالل الوقائع

وذلك على اعتبار أن مسالة تقدير فيما إذا كانت هذه العالقة بين الطلبين تستدعي أن يتم ، تكييفه يخضع لرقابة محكمة النقض

 .(9101، )النداوي ادم جمعهما معا أمام محكمة واحدة لما ال هي مسالة قانون

اط بين طلب االختصام والطلب العارض دون ويري الباحث بأن المحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير مدى توافر االرتب

 رقابة محكمة النقض.

 الفقرة الثانية: السلطة التقديرية للمحكمة في قبول طلبات اإلدخال بناء على طلب الخصوم:

لذا فإنه ، السلطة التقديرية للمحكمة تظهر من خالل مناقشة اعتراض الطرف األخر من أطراف الدعوى على طلب اإلدخال

وتقرر على ضوء ذلك قبول طلب اختصام الغير ، المحكمة في هذه الحالة أن تستمع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما يتوجب على

وذلك ألن الحكم الذي سيصدر ، (2666، أبو الوفا أحمدبالمدعي أو المدعى عليه لوحدهما ) ألن هذا الطلب ال يتعلق، أو رفضه

إلى حد أن الحكم يصدر على أحدهما ، قوق الغير مشتركة مع أحد المتداعينمن شأنه أن يؤثر في حقوق الغير كما لو كانت ح

 أو أن الحكم في الدعوى سوف يؤثر عليه ، سوف ينفذ على ذلك الغير
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فإنها تقرر ، كما أنه إذا تبين للمحكمة عدم صحة المعارضة في قبول إدخال الغير وأنه لم يكن القصد منها إال مجرد التأخير

 وللخصم المتضرر المطالبة بالتعويض.، لرفض طلب اإلدخا

بل إنه للمحكمة في هذه ، وترتيباً على ما سبق فإن طلب اختصام الغير )اإلدخال( المقدم للمحكمة ال يكون قيداً عليها بقبوله دائما

دعى عليه ويكون ذلك عندما يطلب المدعي أو الم، (9190، ة واسعة في قبول مثل هذه الطلبات )القاضي منيرالحالة سلط

إلى  وإذا امتنع هؤالء االنضمام، (9109، محمد عبد الجواد) دعوى بضم أي شخص ممن تتوافر فيه شروط المحكمة عكس ذلك

كمدعي عليه مستقل في  ضم الغيراالنضمام إلى المدعى عليه فيجب أو أي منهم عن  من األشخاصما المدعي أو المدعى عليه 

 ري يقدم للمحكمة.ناء على طلب تحريالدعوى وذلك ب

فإن المحكمة ، ونالحظ في حالة طلب المدعي والمدعى عليه اإلدخال لشخص وامتنع المطلوب اختصامه عن إجابة طلبهما 

، األمر الذي قد يعرضه إلى متاعب كبيرة من جملتها الحكم عليه بتحمل مصاريف الدعوى، تكون ملزمة بضمه كمدعى عليه

وهي في هذا تملك سلطة تقديرية في إجابة الطلب أو ، مدعي والمدعى عليه في اإلدخالوكذلك قد ترفض المحكمة طلب ال

 يتبين لها من ظروف ووقائع الدعوى.رفضه حسبما 

وترى أن الفلسفة ، ال يجوز ضم أي شخص كمدع دون موافقته، سكسوني على أنه وتتفق أغلب القوانين ذات االتجاه األنجلو

لك النصوص هي أن لكل شخص الحرية الكاملة في أن يلجأ إلى القضاء مدعيا بأي حق ضد أي القانونية التي قامت عليها ت

وعليه فإن هذا المبدأ يقوم على قاعدة عدم ، وال يحد من حريته هذه إال مبدأ عدم إساءة استعمال الحق في التقاضي، شخص

كمدع إال بموافقته كما ال يمكن اعتبار المدعى  ونتيجة لذلك فال يمكن ضم شخص للدعوى، إجبار أي شخص على المطالبة بحقه

ولكن األمر يجب أن ال ، عليه مدعياً إال بموافقته أيضا فالواقع أنه ال فارق بين ضم الشخص تحويله من مدعي عليه إلى مدع

 اوي)الند جوده في الدعوى ضروري للفصل فيهاوذلك إذا كان و، فقد يرفض ضمه للدعوى، يتوقف على محض إرادة الشخص

 .(2690، ادم وهيب

 :سلطة المحكمة في اإلدخال من تلقاء نفسها :الفرع الخامس 

وهي تكون تقديرية إذا كانت مسألة ، فقد تكون سلطتها تقديرية أو مقيدة، تختلف سلطة المحكمة فيما يتعلق باألمر باإلدخال 

 :نتناول كال من هاتين السلطتيناإلدخال جوازيه لها وتكون مقيدة بالتحقق من توافر شروط اإلدخال وسوف 

 السلطة المقيدة للمحكمة في األمر باإلدخال: :الفقرة األولى 

وأن يكون الشخص من الغير فإذا قررت ، تبرز سلطة المحكمة المقيدة في مدى توافر شروط اإلدخال من المصلحة واالرتباط

وأن يكون الشخص ، انون لإلدخال توافر المصلحة واالرتباطفإن كل ما يشترطه الق، المحكمة إدخال الغير في الخصومة القائمة

، فإن قرار المحكمة يكون عرضة للطعن، فإذا تخلف أي من ذلك، من الغير الذي له صلة بالمركز الموضوعي المتنازع عليه

  ألننا نكون أمام مسالة قانون وال وقائع.، ألنها بذلك تكون قد أخطأت في تكييفها للوقائع ومن ثم تطبيقها على النموذج القانوني

وتكون سلطة المحكمة مقيدة بهذا الشأن في حالة أنه ال يجوز أن يبقى بعيداً عن الدعوى من كان يجب اختصامه فيها مدعية أو 

يفهم منها وعبرة الوجوب هنا قد ، وجعل المناط في ذلك تعذر إصدار القرار في مواجهة الخصم المائل في الدعوى، مدعى عليه

الدعوى دعى عليهم ولم يختصموا في أن المخاطب بها هم أولئك الذين يجب أن يصدر القرار في مواجهتهم مدعين أو م

 (.9112، عابدين محمد احمد)
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إال أنه من الواضح أن هذا التفسير لمعنى الوجوب والذي قد يوحي به ، وبذلك يقع على عاتق هؤالء عبء التدخل فيها  

وقد يتقاعس ، ذلك أن التدخل من جانب غير الخصوم أمر يتعلق بمشيئتهم أو إرادتهم، يس هو هدف المشرعظاهر النص ل

ولكن المخاطب بالنص هو القاضي الذي يتعين ، هؤالء عن التدخل في الدعوى إهماال أو عمدا فال تستوفي الدعوى عناصرها

 ياً أو مدعى عليه.عليه أن يدخل طرفا في الدعوى ممن كان يجب إدخاله فيها مدع
 

 السلطة التقديرية للمحكمة في األمر باإلدخال: :الفقرة الثانية 

، وتبرز سلطة المحكمة التقديرية في البحث في المراكز الموضوعية للغير ومدى ارتباطها بموضوع الدعوى  

وإن ، في الدعوى من الناحية الفعليةفي مدى تأثره بالحكم الصادر  وذلك للبحث، وبالمركز الموضوعي للمدعي أو المدعى عليه

 وفي سبيل ذلك يتوجب على المحكمة أن تتحقق من توافر أمرين وهما: ، لم تمتد إليه الحجية بشكل مباشر

ويقصد بالضرر هنا الضرر ، أن يكون الغير الذي تأمر المحكمة باختصامه ممن قد يضار من قيام الدعوى أو الحكم فيها -9

كالضرر الذي يصيب المالك الحقيقي للمنقول من صدور حكم ، الغير برغم أن الحكم ال يعتبر حجة عليه الفعلي الذي قد يصيب

إذ إن الحكم ولو أنه ال يحتج به على المالك ، في الدعوى بملكية هذا المنقول بين شخصين إذا لم يختصم فيها المالك الحقيقي

 (.2666، يضر المالك الحقيقي ضرورة فعلياً)أحمد أبو الوفاد الحقيقي إال أن تنفيذه بتسليم المنقول المحكوم به ق

 قد الخصوم جانب من تقصيراً  غشاً أو او تواطؤا هناك أن على دالئل من الدعوى في يقدم ما خالل من للمحكمة يتبين أن -2

 (.2690، )النداوي وهيب ادم الخصومة عن خارجة ظل إذا بالغير ضرر عليه يترتب

 ما، النقض محكمة من عليها معقب ال تقديرية سلطة هي، منها بقرار الغير إدخال في المحكمة سلطة أن، ذلك على ويترتب

 أو اإلدخال في الخصم مصلحة تراعي ال فهي تقدر عندما فالمحكمة، الغير إدخال لها القانون يجيز التي الحدود في دامت

 المشترك. العناصر ذات القضايا في األحكام تعارض احتمال أيضا تراعي وإنما، فقط الغير مصلحة

 في الغير إدخال في واسعة تقديرية سلطة بها المحكمة منح، عامة قاعدة وضع السوداني المشرع أن نجد تقدم ما على وترتيباً 

 المشرع عليه سار ما أن الباحث ويرى، الخصومة إلنهاء أو عادال فصال الدعوى في للفصل ضرورية ضمه كان إذا الدعوى

  لإلدخال. معينة بحاالت المحكمة تقييد من أفضل عامة قاعدة وضع من انيالسود

  الغير إدخال في واسعة سلطة المحكمة منح بذلك فهو .للحقيقة إظهارا

 أن يمكن ما أو، المشتركة العناصر ذات الدعاوى في األحكام تعارض احتمال تراعي أن عليها وإنما، تدخله من الغير مصلحة

 .م(9199، قانون اإلجراءات المدنية السوداني)الدعوى  حسم في تساعد أمور من الغير يقدمه

 والذي، للضرر الذاتي تقديرها من به تقوم المحكمة إن بل، الخصوم أحد طلب على بناء هنا يتم ال اإلدخال هذا أن الواضح فمن

 الدعوى في الغير إدخال أن للمحكمة تبين التي األحوال جميع ففي، رغبتهم عن وخروجاً  الدعوى أطراف إرادة رغم ينشأ قد

 هذا إجراء في تقديرية سلطة تملك فهي، الغير هذا بإدخال نفسها تلقاء من تأمر أن لها جاز، العدل وتحقيق للحقيقة الوصول يفيد

 .(2666، )زغلول احمد االختصام

 قد ألنه، الغير هذا إدخال عدم سبب عن دعوىال خصوم بسؤال تتحقق أن، الغير بإدخال تأمر أن قبل المحكمة إن هذا مع ولكن

 نزل أو، بالتقادم سقط قد الحق يكون قد أنه كما، ما لسبب انقضت قد أحدهم بين أو وبينهم )الغير( بغير القانونية الرابطة تكون

 لها ثبت إذا تنفيذه وعدم الغير بإدخال قرارها عن العدول فللمحكمة، حكماً نهائياً  فيه صدر أو التحكيم على اتفق أو، عنه صاحبه

 .(9106، النشرة القضائية العدد األول  (به ستأمر ما جدوى عدمم بعد
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 يساعد أن شأنه من ما كل أجل من وإنما، األشخاص حيث من فقط الخصومة إكمال لمجرد يكون ال الغير اختصام أن ونالحظ

 وع.الموض محكمة تقدرها المسألة وهذه، الدعوى في صحيح حكم إصدار في

 :الدعوى من اإلخراج في المحكمة سلطة :لسادسا الفرع

، الخصوم أحد طلب على بناء إما، الدعوى أشخاص تستكمل بان األشخاص حيث من الدعوى نطاق من توسع أن للمحكمة يحق

 حيث من عوىالد نطاق من تضيق أن المحكمة تملك فهل، القانون حدود في تقديرية سلطة من لها بما نفسها تلقاء من أو

 في النية سوء أو حسن كان مهما مالئم غير أو ضروري وجوده يعتبر ال الدعوى في طرف شخص تبعد أي بان األشخاص

 ؟ذلك

من قانون اإلجراءات المدنية السوداني التي تنص على أنه يجوز للمحكمة من تلقاء /ج( 19/9)قرر المشرع السوداني في المادة 

خصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر باستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ نفسها أو بناء على طلب ال

 أو بغير ضرورة ".

ويتبين مما سبق أن المشرع السوداني أجاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستبعد أي خصم موجود في الدعوى ال تتوافر   

وم في الدعوى أن يتقدموا بطلب إخراج أي طرف في الدعوى ال تتوافر كما أجاز ألي طرف من الخص، فيه مبررات االختصام

 وتجدر اإلشارة أن موعد اإلخراج من الدعوى متاح إلى ما قبل صدور الحكم.، فيه مبررات االختصام

 :العالقة بين التدخل واالدخال :الفرع السابع

 :الخصومة من النواحي االتية فييختلف اختصام الغير عن تدخله 

ويحدث ذلك عندما يرى المتدخل ان ، دعوى ليس فيها مكان فيالشخص نفسه مكانا  يأخذتدخل يكون اراديا عندما ال /9

االدخال  بينما، اختصاميخاص له وتكون امام تدخل ولذا فان تدخله يكون اما المطالبة بحق ، بهذه الدعوى تأثرهمصلحته قد 

الدعوى او بناء على امر يصدر من المحكمة من تلقاء  فيخص من الغير الخصوم ادخال ش أحديكون جبريا وذلك عندما يطلب 

 .نفسها

الن التدخل بمثابة طلب عارض يتمسك فيه المتدخل بحق مواجهة ، ذلك فيطلب التدخل البد ان يكون للمتدخل مصلحة  في /2

 بناءا على تم إذااالحوال وخاصة  اغلب فيبينما اختصام الغير فأنه يكون مصلحة المختصم ، الخصومة او كليهما أطراف أحد

بعض طلبات  المختصم بكل اوهذه الحالة بمثابة دعوى فرعية تهدف الى الحكم على الغير  الخصوم حيث يعد في أحدطلب من 

 .الدعوى

حيث يكون الغير على علم بالدعوى المقامة من حيث اطرافها وموضوعها ، التدخل فيمتحققا  ال يكون عنصر المفاجأة /9

االدخال  االدخال في يبنهما، اختصاماوعلى ضوء ذلك يحدد الغير موقفه اما ان يكون متدخال انضماميا او متدخال ، بهاوسب

 ـ بإدخالهالغير على علم مسبقا بالدعوى المقامة اال بطلبه  ال يكونحيث ، يتحقق عنصر المفاجأة

طلب التدخل  الثانية، الناالولى فقط دون محاكم الدرجة  ةامام محاكم الدرجطلبات التدخل كقاعدة عامة يختصر تقديمها  /2

 التيمرة ولم يكونوا اطرافا الخصومة  ألوليعتبر طلبا جديدا يدخل به اشخاص جدد امام المحاكم الدرجة االولى االبتدائية 

  .ئنافيةاالستالثانية  محامكم الدرجةالخصومة امام  فيالتدخل  ال يجوزولذلك ، المستأنفصدر فيها الحكم 

القرار الصادر بعدم قبول او رفض  بينما‘استقالال  باالستئنافالقرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل يكون قابال للطعن  /9

 900من المادة  (9الفقرة ) ما تناولتهوهذا  (9) استقالال اال مع الحكم المنهى للخصومة باالستئنافقابال للطعن  ال يكوناالدخال 
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تنتهى بها  تصدر اثناء سير الدعوى وال التياالوامر  فيالطعن  ال يجوز))م 9199راءات المدنية لسنة من قانون االج

تعليقها  ~)أ(الصادرة بوقف الدعوى او:عدا الحاالت االتية الخصومة اال بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما

 6 يالفورتفضى بقبول االختصاص )ج(القابلة للتنفيذ  التي)ب(

منهما بعد اغالق باب  أيبالرغم من اوجه االختالف سابقة الذكر اال ان التدخل يتفق مع االدخال من حيث عدم جواز ابداء 

، يعطيه من حقوق الدعوى بما يفرضه هذا المركز من التزامات وما فيكالهما صفة الخصم يأخذ كما ، الخصومة فيالمرافعة 

)انظر السابقة القضائية المال والوقت فضال عن تعارض االحكام  فيمى الى االقتصاد واخيرا يؤدى كل من التدخل االختصا

 الدعوى( فيادخال شركة التأمين كطرف ثالث 

 اإلدخال في مرحلة الطعن باالستئناف والنقض: المطلب الرابع

 مرحلة الطعن باالستئناف: فياالدخال  :الفرع األول

الصريح لقبول اإلدخال في مرحلة الطعن باالستئناف سواء في النصوص القانونية لم يتطرق المشرع السوداني بالنص  

المنظمة لإلدخال أو في النصوص القانونية المنظمة للطعن باالستئناف والواردة في قانون اإلجراءات المدنية السوداني لعام 

داني التي تنص على أنه " ال تقبل الطلبات الجديدة ( من قانون اإلجراءات المدنية السو906ولكن باالستناد إلى المادة )، م9199

في الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ". حيث يتبين من المادة سالفة الذكر أنه ال يمكن قبول اإلدخال في مرحلة 

الً عن أنه يمثل انتهاكاً فض، وذلك العتباره طلب جديد ال يجوز إبداؤه ألول مرة أمام محكمة االستئناف، الطعن باالستئناف

 لقاعدة التقاضي على درجتين.

 ولكن يرى الباحث أنه يمكن استخالص حاالت يجوز إدخال الغير في مرحلة االستئناف وهي على النحو التالي:

 ( من قانون اإلجراءات المدنية السوداني والتي يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في الحكم990الفقرة الثانية من المادة ) .9

 .استئنافاً أو نقضاً 

حجة في مواجهته أن يطعن بالحكم بطريق  وأصبح الحكميجد الباحث من الفقرة السابقة أنه يسمح لمن تضرر من الحكم  

وبما أن المشرع السوداني سمح بذلك فما المانع أن ، الطاعن ليس طرفاً في حكم محكمة الدرجة األولى وبالرغم أن، االستئناف

م بإدخال الغير بهدف الحكم عليه ببعض الطلبات؟ وما المانع من أن تأمر المحكمة بإدخال الغير في مرحلة يطلب أحد الخصو

 ؟جميع جوانبهاالستئناف إذا كان إدخاله ضرورية للفصل وحسم النزاع من 

 من قانون اإلجراءات المدنية السوداني. (299( والمادة )0نص المادتين ) .2

ما عرض طلب اإلدخال على المحكمة أثناء مرحلة  ولكن إذا، اإلدخال غير منظمة بالنص الصريحيجد الباحث أن مسألة قبول 

االستئناف فيمكن للمحكمة أن تطبق من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة خاصة أنه ال يعتبر ما جاء في هذا القانون ماساً أو 

 راها ضرورية لتحقيق العدالة أو منع سوء استغالل إجراءات المحكمةمقيداً لسلطات المحكمة الطبيعية في إصدار األوامر التي ت

م 9199". واستنادا لما سبق نجد انه يمكن قبول االدخال امام محكمة االستئناف في قانون االجراءات المدنية السوداني لعام 

 .الحكم المستأنف الدعوى الصادر فيها فيومفاد النص المقترح يجوز في االستئناف ادخال من لم يكن خصما ً
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الدعوى  ولهذا نرى أنه إذا تبين لمحكمة االستئناف أثناء نظر الدعوى أن الحق المتنازع عليه أمامها ال يخص أي من خصوم 

. فيمكنها هنا أن تأمر بإدخاله حيث تحتم مصلحة العدالة ضرورة الفصل في (9191، )والي فتحي وإنما يخص شخصا من الغير

 ي وجود مرحلة الطعن باالستئناف.النزاع مرة واحدة وف

 :اإلدخال في مرحلة الطعن بالنقض :الثانيالفرع 

ولكن باالستناد إلى ، لم يرد في قانون اإلجراءات المدنية السوداني أي نص بشأن قبول اإلدخال أو رفضه أمام المحكمة العليا

" ال تقبل الطلبات الجديدة في الطعن وتحكم المحكمة  ( من قانون اإلجراءات المدنية السوداني التي تنص على أنه906المادة )

وذلك ، من تلقاء نفسها بعدم قبولها ". حيث يتبين من المادة سالفة الذكر أنه ال يمكن قبول اإلدخال في مرحلة الطعن بالنقض

 قاعدة التقاضي على درجتين.فضالً عن أنه يمثل انتهاكاً ل، العتباره طلب جديد ال يجوز إبداؤه ألول مرة أمام المحكمة العليا

 ولكن يرى الباحث أنه يمكن استخالص حاالت يجوز إدخال الغير في مرحلة الطعن بالنقض وهي على النحو التالي:

( من قانون اإلجراءات المدنية السوداني والتي تنص على أنه " يجوز لكل ذي مصلحة أن 990الفقرة الثانية من المادة ) .9

 أو نقضاً ". يطعن في الحكم استئنافاً 

، يجد الباحث من الفقرة السابقة أنه يسمح لمن تضرر من الحكم وأصبح الحكم حجة في مواجهته أن يطعن بالحكم بطريق النقض

وبما أن المشرع السوداني سمح بذلك فما المانع أن يطلب أحد ، وبالرغم أن الطاعن ليس طرفاً في حكم محكمة الدرجة الثانية

وما المانع من أن تأمر المحكمة بإدخال الغير في مرحلة النقض إذا ، ر بهدف الحكم عليه بعض الطلباتالخصوم بإدخال الغي

 كان إدخاله ضروري للفصل وحسم النزاع من جميع جوانبه.

 من قانون اإلجراءات المدنية السوداني. (299والمادة ) (0نص المادتين ) .2

طلب اإلدخال على المحكمة أثناء مرحلة  ما عرضولكن إذا ، لنص الصريحنظمة بايجد الباحث أن مسألة قبول اإلدخال غير م

الطعن بالنقض فيمكن للمحكمة أن تطبق من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة خاصة أنه ال يعتبر ما جاء في هذا القانون ماسة 

لعدالة أو منع سوء استغالل إجراءات أو مقيدة لسلطات المحكمة الطبيعية في إصدار األوامر التي تراها ضرورية لتحقيق ا

 المحكمة " 

سلطات المحكمة العليا في الفصل بالطعن بإصدار حكم جديد يرى الباحث أن في إطار صالحية المحكمة العليا بإصدار حكم  .9

ل اإلدخال إذا كان ( من قانون اإلجراءات المدنية السوداني يمكن للمحكمة العليا قبو299( والمادة )0جديد واستناداً لنص المادة )

 من شأن ذلك أن يحقق العدالة وأن يفضي إلى اصدار حكم منه للخصومة بشكل عادل.

وعليه يوصي الباحث بأن يتم النص صراحة على جواز قبول ، واستناداً لما سبق نجد أنه يمكن قبول اإلدخال أمام المحكمة العليا

في المواد المنظمة للطعن بالنقض في قانون االجراءات المدنية السوداني  وذلك بوجود نص قانوني، اإلدخال أمام المحكمة العليا

م ومفاد النص المقترح " يجوز أمام المحكمة العليا إدخال لم يرد في قانون االجراءات المدنية من لم يكن خصماً في 9199لعام 

 الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف". 

األمر من الباحث  يقتضيتخالص منها جواز اإلدخال أمام محكمة النقض والبيان ذلك ويرى الباحث أن هناك حاالت يمكن االس

 وذلك على النحو التالي: ، شرح سلطة محكمة النقض في الفصل بالطعن

 نقض الحكم هو مخالفته لقواعد الوالية أو االختصاص. وكان سببالفقرة األولى: إذا قررت المحكمة نقض الحكم 
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وهذا هو  -وقد يكون هذا هو الهدف من الطعن بالنقض و بالتالي ، النقض أن تفصل في هذه المسألة وهنا يجب على محكمة

فقد أوجب القانون على ، ولكن من الممكن أن تبدأ من جديد أمام المحكمة المختصة، األصل تنتهي الخصومة عند هذه المرحلة

المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها  -القتضاء عند ا -أن تعين ، محكمة النقض بعد الفصل في مسألة االختصاص

فإذا تم ذلك فإن اإلدخال أمام المحكمة التي قررت محكمة النقض اختصاصها بنظر النزاع يكون جائزاً أو ، بإجراءات جديدة

 محكمة ثاني درجةغير جائزاً طبقاً للقواعد العامة التي تحكمه تبعاً لدرجة هذه المحكمة سواء كانت محكمة أول درجة أم 

 . (9116، بشندي، )عبدالعظيم

 الفقرة الثانية: إذا نقض الحكم ألسباب أخرى غير مخالفة قواعد االختصاص

وبنفس اإلجراءات السابقة دون حاجة ، الخصومة ال تنتهي بهذا النقض بل تستمر بفرض الفصل في الموضوع من جديد

ة في هذه الحالة محكمة النقض ذاتها أو المحكمة التي أصدرت الحكم ولكن قد يختص بالفصل في القضي، إلجراءات جديدة

 :يليوهو ما يتضح مما ، أو عدم توافرها، المطعون فيه تبعاً لتوافر مفترضات معينة

 :أوالً: حكم محكمة النقص بإحالة القضية الى محكمة الموضوع

، قضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيهفي هذه الحالة ال تنظر محكمة النقض الموضوع بل عليها أن تحيل ال

وبالتالي ال يقبل من الخصم الدفاع أمام المحكمة ، والمحكمة المحال إليها القضية تلتزم باتباع حكم النقض في المسالة القانونية

كما يقتصر نطاق ، االحترام المحال اليها القضية على أساس مناقشة هذا المبدأ الذي قررته محكمة النقض ألن هذا المبدأ واجب

فالمحكمة تنظر موضوع الدعوى في نطاق ، الخصومة أمام هذه المحكمة على المسألة التي أشار اليها حكم النقض دون غيرها

  .هذه المسألة فقط

لمحكمة وسبب ذلك أن هذه ا، أن قبول اإلدخال أمام محكمة اإلحالة سوف يؤدي الى جعل مهمتها صعبة وشاقة ويرى بعض الفقه

ملتزمة باتباع رأي محكمة النقض في المسالة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض وأنه بالسماح بالتدخل فسوف يؤدي ذلك 

إلى إحداث متغيرات أساسية في القضية المطروحة أمام محكمة اإلحالة نظراً التساع الجانب الشخصي للخصومة والذي 

وضوعية للخصومة مما يفتح المجال لوجود طائفة كبيرة من الطلبات الجديدة مما يؤكد يصحبه اتساع مماثل في الجوانب الم

 الشقة التي تجدها محكمة اإلحالة في االلتزام بوجهة نظر محكمة النقض في المسألة القانونية التي قررتها محكمة النقض.

جهة نظر محكمة النقض في المسألة القانونية ويحق الى القول بأن قبول اإلدخال متوقف على مدى االلتزام بو وذهب البعض

التي قررته هذه المحكمة خاصة أنه يترتب على عدم االلتزام بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض من جانب محكمة 

أن تعدل في اإلحالة مخالفة حكم االحالة للقانون وقبوله للطعن بالنقض للمرة الثانية لهذا السبب. وعندئذ ليس المحكمة النقض 

وبناء ، ألنها بهذا الحكم تكون قد استنفدت واليتها بالنسبة لهذه المسألة، النقض الثاني من المبدأ الذي قررته في حكمها األول

على ما سبق فإن اإلدخال بناء على طلب أحد الخصوم غير جائز قبوله أمام محكمة اإلحالة ألنه سيترتب على ذلك إحداث 

لقضية المطروحة مما يجعل التزام المحكمة بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض أمراً صعبة بل متغيرات أساسية في ا

، صالح أحمد الخصم )العارض يؤدي إلى المساس به وعدم االلتزام به مما يجمل حكمها عرضه للطعن بالنقض للمرة الثانية

9190). 
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أمام محكمة اإلحالة غير جائز قبوله ألنه يترتب عليه تقديم طلبات جديدة ويرى الباحث أن اإلدخال بناء على طلب أحد الخصوم 

مما يؤدي إلى تغير معطيات النزاع باتساع النطاق الموضوعي الخصومة عما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض مما 

 يترتب عليه مخالفة المبدأ القانوني الذي قرره حكم النقض في المسالة التي تفصل فيها.

  ياً: تصدي محكمة النقض لنظر الموضوع:ثان

 . (9199، عبد المنعم)حسني  تدخل من الغير في اإلجراءات التي تقوم بها المحكمة في هذه الحالة 

وذلك ألن سلطة محكمة النقض تكون مقيدة بالتأكيد الواقي الذي سبق تقريره من ، وعليه ال يقبل طلب أحد الخصوم بإدخاله

ي وذلك ألن دورها ينحصر ف، الي يمنع تقديم أية طلبات جديدة أمام المحكمة ومنها طلب قبول اإلدخالوبالت، محكمة الموضوع

 .الوقائع التي سبق إثباتها من محكمة الموضوع على رأتهما إرساء حكم القانون حسبما 

 حالة تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية .9

ولكن ، ة أن تكون محكمة النقض قد سبق لها نقض الحكم واحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرتهويفترض تحقق هذه الحال

هذه المحكمة لم تلتزم بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض أو شاب حكمها عيب آخر يدخل ضمن األسباب التي تجيز 

لنقض الحكم في هذه المرة أيضاً وتنظر محكمة النقض وطعن في الحكم بالنقض مرة أخرى ثم رأت المحكمة ا، الطعن بالنقض

أو ، أي ولو كان يحتاج إلى إجراءات(9199، )الصاوي احمدموضوع القضية في هذه الحالة ولو كان غير صالح للفصل فيها

 ا السابق بالنقض. مع التزامها بالمبدأ القانوني الذي سبق لها تقريره في حكمه، تأكيدات واقعية ال تقوم بها إال محكمة الموضوع

كما يجوز للخصوم أمام محكمة النقض في هذه الحالة استخدام جميع الوسائل الجائزة لهم أمام محكمة اإلحالة من دفاع وأوجه 

  .بل وتقديم طلبات جديدة بشرط أال يؤدي ذلك إلى الخروج على المبدأ القانوني الذي قرره الحكم بالنقض، دفوع

 ذا البحث بخاتمة متضمنة اهم النتائج والتوصيات بحمد هلل وتوفيقه زيلت ه

 :النتائج :اوالً 

  لإلدخال االصطالحييوافق المعنى  لإلدخال اللغويالمعنى  /9

 .االجراءات يترتب عليه اتساع دائرة الخصومة فيطلب االدخال نوع من الطلبات العارضة ولكن ذو خصوصية  /2

فصال عادال الدعوى  فيللفصل  ضروريالدعوى اذا ادخاله  فيالغير  دخالإل للمحكمةمنح القانون سلطة تقديريه واسعه  /9

 .الخصومة ان لم يكن طرفا فيها إلنهاء

 .والنقض ان لم تنظم بنص صريح وواضح باالستئنافمرحلة الطعن  فييمكن استخالص حاالت ادخال الغير  /2

 .او بغير ضرورة م الذين انضموا للدعوى بغير مسوغسلطة واسعه للمحاكم المنية استبعاد الخصو السودانيخول المشرع  /9

وذلك عندما ، بينما االدخال يكون جبرياً ، مكان دعوى ليس فيها فيالتدخل يكون اراديا عندما يأخذ الشخص بنفسه مكانا  /0

 .او بناء على امر يصدر من المحكمة من تلقاء نفسهاالدعوى  فيالخصوم ادخال شخص من الغير  أحديطلب 

 :التوصيات :ثانياً 

 .ادخال بعض التعديالت الجوهرية على قانون االجراءات المدنية السودانيعلى المشرع  /9

 .والنقض باالستئنافمرحلة الطعن  فيم على جواز ادخال الغير 9199قانون االجراءات المدنية لسنة  فية حالنص صرا /2

ضرر  أيالة وينهى الخصومة دون ان يترب عليه ويحقق العد ضروريكان  إذا لإلدخالمنح المحكمة سلطات واسعة  /9

 .للغير
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   'أنموذجااإليجار عقد ' العقود المالية على أثر جائحة كورونا

 (دراسة فقهية معاصرة في ضوء الفقه اإلسالمي واألنظمة السعودية)

The Impact of the Corona Pandemic on Financial Contracts, “the Lease Contract As a Model” 

(Contemporary Jurisprudence Study in the Light of Islamic Jurisprudence and Saudi 

Regulations( 
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 ، المملكة العربية السعوديةجامعة حائل ،كلية الشريعة والقانون، األستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله

 malmoaede@hotmail.co: Email 

 / مصطفى سعد جمعةالدكتور

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة حائل ،كلية الشريعة والقانون، األستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله

 dr.saad270@yahoo.comEmail:  

 / سعد بن رشيد الشبرميالدكتور

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة حائل ،كلية الشريعة والقانون، لهألستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوا

 shabramis@gmail.com :Email 

 (RG- 20177) المجموعة البحثية رقم، حث مدعوم من عمادة البحث العلمي، جامعة حائل المملكة العربية السعوديةب

 ملخص البحث 

ور جائحة كورونا مشكلة كبيرة للعالم أجمع، وفرضت تحدياتها الكبيرة عليه؛ فتأثرت كل نواحي الحياة بهذه الجائحة شكل ظه

ا أن خاصة بهذه الجائحة، فأحببناإليجار وأغلقت سبل الحياة الطبيعية بوجه البشرية عامة، فتأثرت العقود المالية عامة وعقود 

: هامنأهداف عدة عامة وعلى عقد االيجار خاصة وتوخينا من وراء هذا البحث بيان  دوعقالننشئ دراسة تلحظ آثار الجائحة على 

بيان معالجة الفقه اإلسالمي والنظام السعودي ألثر الجوائح ، وبيان أثر جائحة كورونا على العقود المالية، وبيان ماهية العقد وآثاره

ثم  ةائح على العقود الماليوجالألثر والنظام السعودي عالجة الفقه اإلسالمي بيان مخاصة و عقد اإليجارعامة و على العقود المالية

 ما يخ  أوال درسنا في هذا البحث، وقد للتخفيف من أثر جائحة كورونا على العقود الماليةبينا المعالجات الحكومية السعودية 

 ،معنى كورونا، والجائحة، واألثر، والمالو قد،بيان معنى العالبحث من مصطلحات علمية وبيان حدودها في هذه الدراسة مثل 

النظريات األسس و، والعقود المتأثرة بجائحة كوروناعامة ودرسنا فيه  أثر جائحة كورونا على العقودفي  :ثم ذكرنا مبحثين أولهما

 ،التي تعالج العقود المالية في ظل الجوائح النازلة

http://www.ajrsp.com/
mailto:almoaede@hotmail.com
mailto:dr.saad270@yahoo.com
mailto:shabramis@gmail.com


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

   

 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                        238 

 ISSN: 2706-6495 

 

ثر جائحة كورونا على عقد فخصصناه أل الثاني وأما المبحث ئحة كوروناثم تكلمنا عن مدى انطباق هذه النظريات على جا 

عقد اإليجار  على جائحة كوروناثر ألالقانونية الفقهية و ثم ذكرنا المعالجة يتعلق بعقد اإليجار من أحكام عماوتحدثنا فيه  اإليجار

النظامية السعودية ألثر الجوائح ثم صورا من  صورا من المعالجات الفقهية ثم صورا من المعالجةوفي هذه المعالجات ذكرنا 

ا البحث ثم ختمن اإلجراءات الحكومية للحد من تأثير الجائحة على العقود المالية وخاصة عقد اإليجارثم  معالجة القضاء السعودي

 بأهم النتائج والتوصيات.

 معاصرة ،اإليجار ،المال ،عقد ،كورونا ،جائحة، أثر :الكلمات المفتاحية

 

 

The Impact of the Corona Pandemic on Financial Contracts, “the Lease Contract As a Model” 

(Contemporary Jurisprudence Study in the Light of Islamic Jurisprudence and Saudi 

Regulations( 

 

Abstract 

The emergence of the Corona pandemic constituted a major problem for the whole world, and its 

great challenges were imposed on it. So, all aspects of life were affected by this pandemic, and the 

ways of normal life were closed to humanity in general, so financial contracts in general and lease 

contracts were affected by this pandemic. The contract and its effects, and a statement on the 

impact of the Corona pandemic on financial contracts, and a statement on the treatment of Islamic 

jurisprudence and the Saudi system of the impact of pandemics on financial contracts in general 

and the lease in particular, and a statement on the treatment of Islamic jurisprudence and the Saudi 

system of the impact of pandemics on financial contracts, then we showed the Saudi government 

treatments to mitigate the impact of the Corona pandemic on financial contracts In this research, 

we first studied the scientific terms and their limits in this study, such as clarifying the meaning of 

contract, money, impact, pandemic, and the meaning of Corona. And the foundations and theories 

that deal with financial contracts in light of the coming pandemics, then we talked about the extent 

to which these theories apply to the Corona pandemic. Corona pandemic on the lease contract, and 

we talked in it about the provisions related to the lease contract, then we mentioned the 

jurisprudential and legal treatment of the impact of the Corona pandemic on the lease contract. To 

reduce the impact of the pandemic on financial contracts, especially the lease contract, then we 

concluded the research with the most important findings and recommendations. 

Keywords: Impact, Pandemic, Corona, Contract, Money, Rent, Contemporary 
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 مقدمة. 1

وعلى  -صلى هللا عليه وسلم-الحمد هلل رب العالمين حمدا يوازي نعمه ويكافئ مزيده، والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا 

 آله وصحبه ومن وااله.

 وبعد،،،

انب ها جفإن من النوازل المستجدة التي ألمت بالعالم أجمع جائحة كورونا والتي تركت أثرها على كل نواحي الحياة، لم يخل من

 الجانب االقتصادي،كان من أكثر األشياء التي تضررت بهذه الجائحة من الجوانب إال وقد تركت عليه أثرا ظاهرا ال يخفى، و

فأصبح هناك ضرورة ملحة إلى  ؛اإليجارعقود  خاصةجانب العقود المالية وفي وقد أدى هذا الضرر إلى نزاعات بين الناس 

وكذلك موقف األنظمة السعودية من الجوائح والظروف  ،الفقه اإلسالمي منه تأصيال وتطبيقادراسة هذا األثر وتبيين موقف 

 خصوصا.   اإليجار الطارئة عموما وعقود 

وأن نقدم الحلول التي  خصوصااإليجار عموما وعقد  دوعقالكورونا على جائحة بأثر وقد حاولنا في هذه الدراسة أن نلم بأحكام 

والتطبيقات لمعالجة مثل هذه الجوائح وكذلك المعالجات والحلول التي قدمتها األنظمة السعودية  تصورها الفقه اإلسالمي

 .القضائية لهذه المعالجة وكذلك المعالجات الحكومية التي قدمت للتخفيف من أثر هذه الجائحة

 وهللا نسأل أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به.

 مشكلة البحث.. 1.1

( إلى ظهور العديد من المشكالت الناجمة عن هذه الجائحة، والسؤال الرئيس في هذه 91ونا )كوفيد أدى ظهور جائحة كور

 في ضوء الفقه واألنظمة السعودية؟اإليجار الدراسة هو: ما حقيقة جائحة كورونا وما أثرها على عقد 

 أهداف البحث. 2.1

 كورونا.بيان ماهية جائحة  -9

 بيان ماهية العقد وآثاره.  -2

 ر جائحة كورونا على العقود المالية أثبيان  -3

 بيان معالجة الفقه اإلسالمي والنظام السعودي ألثر الجوائح على العقود المالية.  -4

 اإليجار.عقد جائحة كورونا على بيان أثر  -5

 بيان معالجة الفقه اإلسالمي ألثر جائحة على العقود المالية.  -6

  .ر جائحة كورونا على العقود الماليةللتخفيف من أثالسعودية بيان المعالجات الحكومية  -7

 أهمية البحث. 3.1

تـأتي أهمية هذا البحث من كونه يبحث نازلة من النوازل التي تأثر بها العالم أجمع وبيان معالجة الفقه االسالمي لبعض الجوانب 

 المالية التي تأثرت بهذه الجائحة.

 .منهجية البحث. 4.1

ثم  إليجار،اي االستقرائي حيث نتتبع كافة الجوانب المتعلقة بتأثير هذه الجائحة على عقد اتبعنا في هذا البحث المنهج الوصف

 نستقرأ األحكام الشرعية التي تعالج هذه الجوانب. 
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 الدراسات السابقة . 2

 هناك العديد من الدراسات التي تكلمت عن هذه النازلة خصوصا وعن عموم النوازل والطوارئ ومنها: 

 Researchالمعاصرة، الباحث: عمر أحمد مرعي. الناشر:  المالية العقود في وأثرها الطارئة الظروف البحث األول:

Institute for Islamic Product and Malay Civilization (INSPIRE)، Universiti Sultan Zainal Abidin 

(UniSZA) وآثارها باختصار شديد جدا.صفحات وتكلم فيه الباحث عن النظرية، وضوابطها  1، يقع البحث في 

م مطبعة  9161نظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقانون، للباحث/ فاضل شاكر النعيمي، نشرت سنة  البحث الثاني:

 ص تكلم فيها الباحث عن النظرية وتأصيلها في القانون وفي الفقه.  333الجاحظ، بغداد، وهي رسالة مطوله تقع في 

دراسة فقهية مقارنة  COVID-91األعيان على جائحة كورونا المستجد  إجارةرية الظروف الطارئة في ثر نظأ البحث الثالث:

وسن سعد الرشيدي، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، /د، السكنية والتجارية أنموذجااإليجار بالقانون الكويتي، عقود 

ا ومعلى إجارة األعيان، حثة على دراسة أثر فيروس كورونا صفحة، اقتصرت فيه البا 21م يقع البحث في 2323الكويت. مايو 

جارة، مكتفية بالقانون الكويتي المدني، في مناقشة هذه دون التطرق على تأثيره على مسائل اإل ،تبعه من إجراءات احترازية

 النازلة.  

نا المستجد، د. مريم أحمد الكندري، أثر نظرية الظروف الطارئة على عقود المدة في ظل تداعيات جائحة كورو البحث الرابع:

صفحة وركزت بحثها على تطبيق نظرية  21م، يقع البحث في 2323مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، الكويت. مايو 

الظروف الطارئة في زمن وباء كورونا وأثر ذلك على عقود المدة، في الفقه والقانون الكويتي، حيث بينت الباحثة معنى 

نى وباء كورونا، وعقود المدة، وأثر هذا الوباء على عقود المدة وتصور الحل الفقهي والقانوني لما ينشأ بين النظرية ومع

 أطراف العقد.      

 االختالف بين هذه الدراسة وما سبقها من دراسات.

 القواعد والنظريات التي بينتاهتمت هذه الدراسة ببيان أثر جائحة كورونا على العقود المالية عموما وعقد اإليجار خصوصا و

مت الدراسة ببيان أثر المعالجات تيتم على أساسها الحكم على الجوائح وتأصيل هذه النظريات من الفقه اإلسالمي، كما اه

السعودية سواء كانت أنظمة تشريعية أو معالجات قضائية على ضوء األنظمة المعمول بها كذلك بيان ما قامت به النظامية 

 دية من معالجات حكومية للتخفيف من أثر هذه الجائحة على المجتمع.الحكومة السعو

 خطة البحث.

 قسمنا هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وفهارس.

 .والدراسات السابقة وخطة البحث فذكرنا فيها مشكلة البحث وأسئلته وأهميته ومنهجيته فأما المقدمة

 صطلحات البحث فتكلمنا فيه عن بيان موأما التمهيد: 

 وفيه خمس مسائل. 

 المسألة األولى: بيان معنى العقد.

 المسألة الثانية: بيان معنى المال.
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 المسألة الثالثة: بيان معنى األثر.

 المسألة الرابعة: بيان معنى الجائحة

 المسألة الخامسة: بيان معنى كورونا.

 وأما المبحثان فذكرناهما على النحو اآلتي: 

 : أثر جائحة كورونا على العقود.المبحث األول

 وفيه ثالثة مطالب:  

 العقود المتأثرة بجائحة كورونا.المطلب األول:   

 األسس والنظريات التي تعالج العقود المالية في ظل الجوائح النازلة.المطلب الثاني:   

 وفيه أربعة فروع:    

 الفرع األول: نظرية الضرورة الشرعية:   

 ان:وفيه مسألت      

 بيان معنى الضرورة وتأصيلها. المسألة األولى:       

 شروط األخذ بنظرية الضرورة. المسألة الثانية:       

 نظرية الجوائح في الفقه اإلسالمي. الفرع الثاني:   

 وفيه مسألتان:      

 معنى الجوائح وتأصيلها شرعيا. المسألة األولى:      

 ق واالختالف بين نظرية الجوائح ونظرية الظروف الطارئةاالتفاالمسألة الثانية:       

 الفرع الثالث: نظرية الظروف الطارئة    

 وفيه مسألتان:        

 معنى الظروف الطارئة وتأصيلها في ظل أحكام الشريعة.  المسألة األولى:        

 شروط اعتبار نظرية الظروف الطارئة.  المسألة الثانية:        

 الرابع: نظرية القوة القاهرة شروط اعتبار هذه النظرية الفرع   

 وفيه مسألتان:       

 بيان معنى القوة القاهرة. المسألة األولى:      

 الفرق بينها وبين الظروف الطارئة المسألة الثانية:      

 المطلب الثالث: مدي انطباق هل هذه النظريات على جائحة كورونا.  

  اإليجار.ر جائحة كورونا على عقد المبحث الثاني: أث 

 : انوفيه مطلب  

 من أحكام. اإليجار المطلب األول: ما يتعلق بعقد   
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 وفيه ثالثة مسائل:     

 وحكمه.اإليجار المسألة األولى: تعريف عقد     

 المسألة الثانية: حاجة الناس إلى عقد االجارة    

 طه. وأثره.وشرواإليجار المسألة الثالثة: أركان عقد    

 المسألة الرابعة: انتهاء عقد اإلجارةـ   

 المطلب الثاني: المعالجة الفقهية والقانونية لجائحة كورونا.

 وفيه ثالث مسائل:     

  اإليجار.المسألة األولى: المعالجة الفقهية ألثر الظروف الطارئة على عقد 

 اإليجار.ى عقد المسألة الثانية: المعالجة النظامية ألثر الظروف الطارئة عل

 وفيه فرعان: 

 صور من معالجة األنظمة السعودية للحوادث الطارئة الالحقة بالعقود. الفرع األول:

 ثاني: صور من معالجة القضاء السعودي للحوادث الطارئة الالحقة بالعقود.الفرع ال

 اإليجار.ة وخاصة عقد اإلجراءات الحكومية للحد من تأثير الجائحة على العقود الماليالمسألة الثالثة: 

 فذكرت فيها أهم النتائج.وأما الخاتمة  

 وأما الفهارس فقسمناها إلى:   

 فهرس المراجع.     

 وفهرس الموضوعات.   

 

 .بيان مصطلحات البحثفي ـيد التمهـ

 وفيه خمس مسائل 

 لعقد.المسألة األولى: بيان معنى ا

 ماهية العقد.

، َوِمْنهُ ُعْقَدةُ النَِّكاِح، العقد في اللغة: أ(       شد ويأتي أيضا بمعنى: الربط وال يُقَاُل: َعقَْدُت اْلَحْبَل، فَهَُو َمْعقُوٌد، والعقد نَقِيُض الَحلِّ

 (9494)جمال الدين ابن منظور،  والضمان والعهد.

ناوي: العقد بين أطراف الشيء: يستعمل في األجسام الصلبة كعقد البناء ثم يستعار للمعاني نحو عقدت البيع والعهد يقول الم

 (9493)المناوي،  والنكاح

 ب( العقد في االصطالح:

 .م.(9193)الجرجاني ،  عرفه الجرجاني بقوله:" ربط أجزاء التصرف باإليجاب والقبول شرًعا

وعرفه محمد قدري باشا بأنه:" ارتباط اإليجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، 

 (9919 ) محمد قدري باشا، ويترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به لآلخر"
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 على عقود المعاوضة المالية فقط؛ ألنها هي التي يظهر عليها التأثر بالجائحة الحالية بشكل مباشر. بحثنا وسنقتصر في

 المسألة الثانية: بيان معنى المال.

جُل؛ أي: اتخذ المال في اللُّغة، مأخوذ من مادة )َمَوَل(، والميم، والواو، والالم كلمة واحدة، تقول: تمو  تعريف المال لغة:  ل الر 

 (9171)ابن فارس،،  ، والمال: ما ملكته من كّل شيء.مااًل 

 تعريف المال اصطالحا: 

م الحنفي،، ن نجي) زين الدين اب فعند الحنفية "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" اختلف العلماء في تعريف المال

 بدون سنة نشر(

وعند الشافعية: "ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن   )الصاوي الصغير، بيروت( "كّل ما يملك شرًعا ولو قل" وعند المالكية:

) عالء الدين المرداوي، بدون  وهو ما يباح نفعه مطلقًا، أو اقتناؤه بال حاجة"وعند الحنابلة: " (9113)االمام الشافعي ،  "قلّت

 سنة (

 حنفيةاليرى  بينما، مال حقيقةالمنافع يرون أن وهل يشمل المال المنافع أم ال يشملها خالف بين الجمهور والحنفية فالجمهور 

  .أن المنافع ليست أمواال

 ة الثالثة: بيان معنى األثر.المسأل

 ما بقي من الّشيء أو من أصوله، والعالمة. في اللغة:

 له ثالثة معاٍن: وفي االصطالح: 

 .(9493)المناوي،  والثالث بمعنى الجزء، والثاني بمعنى العالمةالشيء، األول، بمعنى: النتيجة، وهو الحاصل من  

 .عة: بيان معنى الجائحةالمسألة الراب

  )الفيومي، بدون سنة نشر( وهي اآْلفَةُ، يُقَاُل َجاَحْت اآْلفَةُ اْلَماَل تَُجوُحهُ َجْوًحا إَذا أَْهلََكْتهُ  الجائحة في اللغة من الجوح:

مصيبة عظيمة وفتنٍة كبيرة، وعرفها ابن عرفة  هي اآلفة التي تهلك الثمار وتجتاح األموال وتستأصلها وكلُّ وعند الفقهاء: 

 .هـ(9424)محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي،  بأنها: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر، أو نبات، بعد بيعه

 (9353)أبو عبد هللا الرصاع ، 

بسبب انتشاره بين البشر في ، جائحة عالمية كورونا أن وباءم 2323/ 3/ 99في فقد أعلنت رسمياً  صحة العالميةأما منظمة ال

 م(2323/ 4/ 96)مجمع الفقه التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي،  مساحة كبيرة ضمت كافة أرجاء العالم.

 .المسألة الخامسة: بيان معنى كورونا

فيروسات فصيلة واسعة االنتشار معروفة بأنها تسبب أمراضاً تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى االعتالالت كورونا هي: 

 ،( ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )السارس(MERSاألشد وطأة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )
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( وقد اكتشفت المنظمة هذا الفيروس 2 -لُمسمى فيروس كورونا )سارسكورونا الُمستجد اأحد أنواع فيروس  11-كوفيدو 

، بعد اإلبالغ عن مجموعة من حاالت االلتهاب الرئوي الفيروسي في 2391كانون األول/ ديسمبر  39الُمستجد ألول مرة في 

 يوهان بجمهورية الصين الشعبية، وقد تحور المرض بأشكال متعددة وظهرت منه سالالت جديدة. 

 أشد خصائ و ثيرة كالحمى، والسعال الجاف، واإلجهاد، وفقدان الذوق والشم، وضيق النفس، وانعدام الشهية،ك أعراض هذاول

 (2323)منطمة الصحة العالمية،  والتأثيرهذا الوباء سرعة االنتشار 

 المبحث األول: أثر جائحة كورونا على العقود. 

 :مطالبثالثة وفيه 

 العقود المتأثرة بجائحة كورونا.المطلب األول: 

 .الجوائح النازلةاألسس والنظريات التي تعالج العقود المالية في ظل المطلب الثاني: 

 مدي انطباق هل هذه النظريات على جائحة كورونا.: الثالثالمطلب 

 المطلب األول: العقود المتأثرة بجائحة كورونا.

ى أنواع كثيرة باعتبارات متعددة، والذي يهمنا دراسته من هذه التقسيمات هو ما يتـأثر بالجوائح واألزمات تتنوع العقود إل

 المختلفة وهو ما يأتي:

 كعقد وهي التي يستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن، بحيث يكون الزمن عنصراً أساسياً في تنفيذها؛ العقود المستمرة، -1

 األداء في عنصرا يعدّ  أو للمستأجر، معياره بالنسبة ألنه عنه، ينفصل ال لالستيفاء مالزما عنصرا يهف الزمن يعد حيث اإلجارة

 ال االنتفاع وهذا معينة، لمدة المؤجر بالشيء من االنتفاع المستأجر تمكين هواإليجار  عقد في الرئيسي فاألداء للمؤجر، بالنسبة

 المنفعة مقدار تحديد أساس هو الزمن يكون وبحيث زمناً معيناً، أو مدة، تأجرالمس يد في الشيء ترك إذا إال يتحقق أن يمكن

عليها، وكاإلعارة، والوكالة، ويمكن تسمية هذه العقود عقوداً زمنيةـ؛ ألن تنفيذ هذه العقود يحتاج إلى وقت متسع يسري  المعقود

 (2323عمر أحمد أحمد مقبل مرعي،  ) ه.(2334 -94425)مصطفى الزرقا ،  فيه حكم العقد باستمرار

كعقد التوريد يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين أن يورد لآلخر شيئا يتكرر لمدة معينة، كما لو تعاقد العقود ذات التنفيذ الدوري:  -2

طن لكل شهر مقابل مبلغ اتفق عليه بينهما ولمدة ستة أشهر،  متعهد مع شركة على أن يورد لها مادة اإلسمنت مثال بواقع مائة

فمحل التزام المتعاقد هنا يمكن قيامه دون حاجة إلى الزمن، ولكن المتعاقدين باتفاقهما جعال الزمن عنصرا جوهريا في العقد. 

 (.ه2334 -94425مصطفى الزرقا ، ) فهنا يتصور إمكانية أن يطرأ الحادث بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه، أو في أثناء تنفيذه.

كما  -العقد الفوري هو العقد الذي ال يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، فيكون تنفيذه فوريا العقود الفورية المؤجلة التنفيذ: -3

لعقد إلى أجل بدفع الثمن، وقد يتراخى تنفيذ اهو الشأن في عقد البيع عادة إذ بمجرد تمام العقد يقوم البائع بتسلم المبيع والمشترى 

يحدد اختياريا، أو إجباريا، اختياريا: كما لو اتفق على تأجيل تسليم المبيع، أو على تأجيل دفع الثمن إجباريا كبيع شيء في حالته 

بل يظل  يؤثر على صيغته، المستقبلة إذ يجب مرور بعض الوقت إلعداد المبيع، ولكن تأجيل تنفيذ العقد اختيارا، أو إجبارا ال

مد ) عمر أحمد أح عقدا فوريا؛ ألن تدخل عنصر الزمن فيه يعّد تدخال عرضيا ال يؤثر على مقدار الثمن، أو على مقدار المبيع.

 (2323مقبل مرعي، 
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 المطلب الثاني: النظريات الفقهية والنظامية التي تعالج الجوائح النازلة

 : وفيه أربع فروع

 :الشرعية الضرورةالفرع األول: نظرية 

بآثاره  وإزالة ما يتعلق ودفعه، جاءت الشريعة اإلسالمية برفع الضرر وتحريمه المسألة األولى: بيان معنى الضرورة وتأصيلها:

 ي العاجل واآلجل.جاءت لتحقيق مصالح الناس فأنها عن المكلفين، كما 

رالضر :تعريف الضرورة لغة رالفاقة والفقر -بضم الضاد-ورة من الضُّ إذا فعل به مكروها وكل ما كان سوء  -بفتحها-، والض 

  )الفيومي، بدون سنة نشر( "وما كان ضد النفع فهو بفتحها ،بالضم، حال وفقر وشدة في بدن فهو ُضر  

  م.(9193)الجرجاني ،  ع له"الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل مما ال مدفو 

حيث ب أو المشقة الشديدةمن الخطر  حالةوهبة الزحيلي بأنها: أن تطرأ على اإلنسان  عرفها الدكتور تعريف الضرورة اصطالحا:

  م(9195-ه. 9435، 4) د/ وهبة الزحيلي، ، ط يخاف حدوث ضرر بالنفس أو بالعضو أو بالعقل أو بالمال وتوابعها"

وقد دلت آيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى هللا عليه وسلم على بيان رفع الضرر والتيسير على المكلفين ومن ذلك قول هللا 

ُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُِريُد بُِكُم اْلُعْسَر{ ]البقرة:  َ [ وقوله تعال995تعالى }يُِريُد هللا  ى }فََمِن اْضطُر  َغْيَر بَاٍغ َواَل َعاٍد فاََل إِْثَم َعلَْيِه إِن  هللا 

يِن ِمْن َحَرٍج{ ]الحج: 973َغفُوٌر َرِحيٌم{ ]البقرة:  [ وقوله تعالى }َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم 79[ وقوله تعالى }َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

ْثِم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{ )البقرة: بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُ  اِم لِتَأُْكلُوا فَِريقًا ِمْن أَْمَواِل الن اِس بِاإْلِ  (.999ْدلُوا بِهَا إِلَى اْلُحك 

: أنها عامة فِي رفع الضرر عن المضطر وتيسير األمر على المعسر ورفع الحرج عمن وقع في وجه الداللة من هذه اآليات

 .ل الناس بالباطلضيق، وتحريم أكل أموا

 (9195)االلباني،  .(2334)الدارقطني ،  من السنة قول النبي صلى هللا عليه وسلم "ال ضرر وال ضرار"و

َوقَْد َدل  اْلَحِديُث َعلَى  :"وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة العامة التي حرمت الضرر واإلضرار، قال الصنعاني عن الحديث

َرِر أِلَن هُ إَذا نَفَى َذاتَهُ َدل  َعلَى الن ْهِي َعْنهُ أِلَن  الن ْهَي لِطَلَِب اْلَكفِّ َعْن اْلفِعْ  ِزَم تَْحِريِم الض  ِل َوهَُو يَْلَزُم ِمْنهُ َعَدُم َذاِت اْلفِْعِل فَاْستَْعَمَل الال 

ْرُع َعلَى إبَاَحتِِه ِرَعايَةً لِْلَمْصلََحة ال تِي تَْربُ فِي اْلَمْلُزوِم، َوتَحْ  َرِر َمْعلُوٌم َعْقاًل َوَشْرًعا إال  َما َدل  الش  َك َعلَى اْلَمْفَسَدِة، َوَذلِ  وِريُم الض 

ِريَعِة.  )األمير الصنعاني ، بدون تاريخ( ِمْثُل إقَاَمِة اْلُحُدوِد َونَْحِوهَا َوَذلَِك َمْعلُوٌم فِي تَفَاِصيِل الش 

 شروط األخذ بنظرية الضرورة.المسألة الثانية: 

 .الظن الغالب أوأن تكون الضرورة قائمة ال منتظرة، أي أن تكون محققة الوقوع باليقين  -9

عتداء عليها والعدل والمساواة ورفع لمقاصد الشريعة العامة التي أمرت بحفظ حقوق اآلخرين، وعدم االتكون مخالفة  أال -2

 الضرر. 

 .مراعاة قدر الضرورة فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها -3

 ارتكاب المحظور.أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يكون الفاعل ال مناص أمامه من 

)عادل مبارك المطيرات، رسالة  أن يكون الهدف في حالة فسخ العقود تحقيق العدالة أو عدم االخالل بمبدأ التوازن العقدي. -4

 دكتوراه(
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 : الجوائح.ثانيلفرع الا

 الجائحة وتأصيلها: المسألة األولى: بيان معنى

 الجائحةبيان معنى أ( 

ِة الُمْجتاَحِة لِلمالِ اهي لغة:   د  ااِلْستِْئَصاُل، ِمَن االْجتِياح. جاَحتهم الس نة َجوحاً لجوح: وا (2335)مجد الدين الفيروزآبادي ،  لشِّ

   هـ (9494)جمال الدين ابن منظور االفريقي ،  وِجياحة وأَجاَحتهم واجتاَحْتهم: استأْصلت أَموالهم

محمد ) ة"لها وكلُّ مصيبة عظيمة وفتنٍة كبيرهي جمع جائحة وهي اآلفة التي تهلك الثمار وتجتاح األموال وتستأصاصطالحا: 

 وعرفها بن عرفة المالكي بأنها:" ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو بنات بعد بيعه.  (2334عميم االحسان ، 

 (2394)ابن عرفة الورغمي ، 

 [999]البقرة:  بِاْلبَاِطِل{: قال هللا تعالى: }َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم ية الجوائحثبوت نظرأدلة ب( 

غير حق، وأكل أموال الناس بعد أن أتلفت الجائحة المال من أكل : أن هللا تعالى حرم أكل أموال الناس بيةوجه الداللة من هذه اآل

 .بغير حقأموال الناس 

 وعنه قال: قال رسول هللا )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ ( «لنبي صلى هللا عليه وسلم أمر بوضع الجوائحأن ا»وعن جابر، 

 «لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فال يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»صلى هللا عليه وسلم: 

 )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ (

نها في تلفت الثمرة المبتاعة عنده بجائحة؛ ألإذا  المشتري شيئا،من أي ال يحل للبائع أن يأخذ : وجه الداللة من هذين األحاديث

 (9312)النووي،  نه يلزمه سقيها فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائعأمعنى الباقية في يد البائع من حيث 

  (9119) أبو الحسن علي التسولي،،  والرياح المهلكة وهكذا.، والمطر المضر، والثلوج، المحرقة النار مثل أمثلة للجوائح:

 ظروف الطارئة.نظرية وضع الجوائح ونظرية الالفرق بين 

 الظروف الطارئةونظرية الجوائح تفاق واالختالف بين نظرية االالمسألة الثانية: 

 من حيث:تتفق النظريتان أ( 

 األساس الذي قامت عليه، وهو رفع الضرر الذي يلحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبرام هذا العقد. -1

يث ء هذا في اشتراط الثلث حالشروط، فالعقد في الجوائح متراخي التنفيذ، والتغيير الحاصل خارج عن نطاق المألوف، وجا -2

اعتبر المالكية ما زاد عن الثلث في التلف تجاوزاً للحد الطبيعي المعتاد، والجائحة التي اصابت الثمر ال يمكن توقعها أو دفعها أو 

 التقليل من أثارها، والحاصل من الجائحة أن تنفيذ العقد يصبح مرهقاً للمدين )المشتري(.

 أوجه:من  انوتختلفب( 

 لف الجوائح عن نظرية الظروف الطارئة من حيث:تخت

ي فعدم اشتراط العمومية في الحادث، فقد يكون الحادث في الجوائح حادثاً خاصاً بالفرد وحده دون غيره فال يكون عاماً كما  -9

 نظرية الظروف الطارئة. 
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حد أمرين، إما بتوزيع الضرر بين المتعاقدين أو معالجة آثار العقد، فقد أوجبت النظرية إزالة اإلرهاق الموجود في العقد بأ -2

أو المشتري على قول  م (2337)الدكتور عبد هللا الصيفي،  بالفسخ، أما الجوائح فقد حملت الضرر ألحد المتعاقدين وهو البائع

 (9116 )أبو زكريا الحطاب الرعيني،،. بعض الفقهاء

 .: نظرية الظروف الطارئةلثلفرع الثاا 

 : معنى الظروف الطارئة وتأصيلها في ظل أحكام الشريعة. المسألة األولى

 الطارئة معنى الظروف أ(

الظرف في اللغة يطلق ويراد به وعاء الشيء فظرف كل شيء وعاؤه وكل ما يسقر فيه غيره ومنه سمي ظرف  :معنى الظروف

  )الفيومي، بدون سنة نشر( ويطلق كذلك ويراد به والحالالزمان والمكان 

 )الفيومي، بدون سنة نشر(  طُْرآنًا( حصل بغتة فهو)طَاِرٌئ() يَْطَرأُ()الشيء  طََرأَ()الطارئ من قولهم:  لغة: معنى الطارئة:

 هي األمور الخارجة عن العادة التي تحدث فجأة دون توقع لها صطالحا:تعريف الظروف الطارئة ا

، 2/ 947ثم أخذ بها القانون المصري في مادته  (9161) فضل شاكر النعيمي،   النظرية بدأ ظهورها في القضاء الفرنسيهذه 

دالرزاق السنهوري، واستند في دعوته إلى نظرية الضرورة في الشريعة وكان ذلك استجابة للنداء الذي أطلقه الفقيه الدكتور عب

 )د/ محمد رشيد قباني( ، العرق، ليبيا، الكويت.سورياك  ،بهااإلسالمية ثم توالت بعد ذلك القوانين العربية في األخذ 

ع الضرر في الشريعة اإلسالمية وهذا األصل مبثوث في آيات نظرية الظروف الطارئة مبنية على أصل رف تأصيل هذه النظرية:

   .القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة

 الظروف الطارئة شروط اعتبار نظريةالمسألة الثانية: 

 حادثة مستجدة داخلة ضمن نظرية الظروف الطارئة ال بد من توفر عدة شروط وهي:أي لكي يتم اعتبار 

 خارجاً عن حدود المألوف المعتاد. الذي طرأ استثنائياً أن يكون التغيير  -9

 أن يكون الظرف عاماً ال خاصاً. -2

 أن يكون الظرف مما ال يمكن توقعه أو دفعه أو التقليل من آثاره. -3

 م (2337)الدكتور عبد هللا الصيفي،  أن يصبح تنفيذ العقد مرهقاً للمدين -4

 الة فسخ العقد ال يسري حكم الفسخ على ما مضى من بنوده التي تم تنفيذها وإنما يقبل الفسخ ما بقي منها لم ينفذ.في ح -5

 ه.(2334 -94425)مصطفى الزرقا ، 

 )د/ محمد رشيد قباني( أن يكون هذا الضرر غير مستحق بالعقد فإن كان مستحقا بالعقد فال يكون عذرا -6

 القوة القاهرة.نظرية : الرابعالفرع 

 وفيه مسألتان:

 بيان معنى القوة القاهرة. المسألة األولى:

ْعِف، ج: قًُوى، بالضم والكسر، وقَهََرهُ قَْهًرا َغلَبَهُ فَهَُو قَاِهٌر َوقَه ارٌ لغة:  ةُ، بالضم: ِضدُّ الض   )الفيومي، بدون سنة نشر( القُو 

كل حدث عام الحق على تكوين العقد غير متوقع الحصول، عند التعاقد، ينتج عنه اختالل بين المنافع المتولدة من عقد  اصطالحا:

يهدده بخسارة و يتراخى تنفيذه إلى أجل، ويصبح تنفيذ المدين، ويصبح تنفيذ المدين اللتزامه كما أوجبه العقد مرهقا إرهاقا شديدا،

 فادحة تخرج عن حد المألوف
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 الفرق بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة. المسألة الثانية:

 من جهتين:  الظروف الطارئة والقوة القاهرة العلماء بينفرق 

 حادث ومرهقا فهو تنفيذ العقد عسيرا كان قاهرة، وإذا قوة العقد مستحيال فهو فإذا كان تنفيذ :إليه يفضيان ما جهة من األولى:

 طارئ.

 إلى برده لاللتزام، القاضي تخفيف الطارئة هو الظروف تطبيق على يترتب : فالذيمنهما كل   على يترتب ما جهة الثانية: من

 عدم تنفيذه تبعة المتضرر يتحمل االلتزام فال انفساخ العقد وإلغاء هو القاهرة على القوة يترتب اإلمكان، والذي قدر المعقول الحد

 (2323)د: مسلم الدوسري، 
 

 .على جائحة كورونا هل هذه النظرياتانطباق  ىمدالمطلب الثالث: 

 ن الشرطتكوّ شديدة في كل أرجاء العالم، واتسم بجملة من الخصائ  اقتصادية لقد أدى فيروس كورونا إلى اضطرابات 

وقد اعتبرته منظمة الصحة العالمية جائحة وتعاملت معه الدول على هذا  ،عليه هايروالنطباق معاي ،األساس العتباره جائحة

 وذلك كاآلتي: ، وعليه فإن هذا الفيروس انطبقت عليه شروط تطبيق النظريات السابقةاألساس

 محققة الوقوع باليقين.هذه الجائحة قائمة بالفعل  أن -9

 .اير شررها وضررها إلى سائر أركان المعمورةفعال فقد تطأن ضررها العام متحقق الوقوع  -2

 خارج عن حدود المألوف المعتاد. أن التغيير الذي طرأ على العالم تغيير استثنائي -3

 .توقعه أو دفعه أو التقليل من آثارهم يكن في الحسبان أن هذا الظرف الطارئ عام ال خاص، ل -4

منع محال وق الغالإمنع الدول التجوال وظل في أو متعذرا ف رهقاً أو متعسراأن تنفيذ العقود في كثير من األحيان أصبح م -5

تعذر تنفيذ العقود المبرمة كعقود تأجير السيارات والفنادق والشقق المفروشة، وصاالت  ،الخروج إال للضرورة القصوى

 وغيرها.األفراح واالستراحات 

ي العقد يوزع الضرر بين طرفلمتأثرة بهذه الجائحة بحيث يفسخ العقد أو وترتب على هذا أن يعاد النظر في االلتزامات العقدية ا

 طبيعة تأثره بهذه الجائحة.وأو يؤجل تنفيذه حسب كل عقد وذلك بتعديل العقد 

  اإليجار.المبحث الثاني: أثر جائحة كورونا على عقد 

 : انوفيه مطلب

 من أحكام. اإليجار المطلب األول: ما يتعلق بعقد 

 الثاني: المعالجة الفقهية والقانونية لجائحة كورونا.المطلب 

 

 من أحكام. اإليجار المطلب األول: ما يتعلق بعقد 

 تمهيد:    

َجاَرة عقد على َمْنفََعة َمْقُصوَدة َمْعلُوَمة قَابِلَة للب بَاَحة بعوض َمْعلُومذعقد اإْلِ وقد شرعه هللا  م(9112ي، )ابن عابدين الدمشق ل َواإْلِ

خاليا من خيار الشرط والعيب والرؤية المسلمون في كل عصر، وإذا تم هذا العقد صحيحا  هوتعامل بلحاجة الناس إليه تعالى 
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د{ عقوالذين آمنوا أوفوا بال }يأيها تعالىألنه تمليك منفعة بعوض فأشبه البيع ولقول هللا ؛ فإنه يكون الزًما، عند عامة العلماء

 )شهاب الدين البغدادي المالكي ، بدون تاريخ( (9196)الكاساني ،  [ والفسخ ليس من اإليفاء بالعقد.9]المائدة: 

 انتهاء عقد اإلجارةـ

لزام مقيد هذا اإلوه إلزامية التنفيذ من الطرفين، عيوب التي توجب البطالن، فإنها يترتب عليالعقد اإلجارة من  متى خالتمهيد: 

فإذا طلب أحد طرفي العقد إعفاءه بموجب عذر شرعي، أو كان العقد يخول له هذا  مراعاتها،بحدود المعقول وبحدود العدالة التي 

ن عقد االجارة ينتهي في فإهذا  ىوعل ،مؤذنا بانتهاء عقد االجارةفإن هذا يكون أو كان هناك عذر مانع من تنفيذ العقد الحق 

 الظروف واألحوال العادية بعدة أسباب ومنها ما يأتي.

  (9497)الغزالي ،  وهو عبارة عن رفع العقد بإرادة من له حق الرفع، وإزالة جميع آثاره. ( الفسخ:1

  :وله أسباب منها

ار ، وخيلرد بالعيبخيار اومنها  )زكريا األنصاري، ، بدون تاريخ(  هويقتضي ذلك رجوع كل من العوضين لصاحب ،اإلقالة

قطاع ماء كان: تعذر تنفيذ بنود العقد المتفق عليهاأسباب الفسخ  ومن ،)زكريا األنصاري، ، بدون تاريخ( ونحو ذلك الشفعة

 . (9169)ابن قدامة ،  لغصب، ومثل هرب الجمال بجماله حيث يتعذر االكتراء عليهوكا ،أرض استؤجرت للزرع

موت بل الوعند الجمهور: ال تنتهي اإلجارة ب (9196)الكاساني ،  عند الحنفية، تنتهي بموت أحد العاقدينحيث  :الموت -2

 .(91114)تقي الدين الحصني الشافعي ،  ية مدتهاتستمر إلى نها

 المتفق عليها بين الطرفين.  بانتهاء مدة العقدكذلك وينتهي مضي مدة العقد:  -3
 

 اإليجار.أثر جائحة كورونا على عقد المطلب الثاني: 

 مسائل: أربعوفيه      

  لتأثر عقد اإليجار بجائحة كورونا. تمهيد وبيان المسألة األولى:       

 المسألة الثانية: أقسام عقد اإليجار وأثره الجائحة عليها. المسألة الثانية:       

 المسألة الثالثة: المعالجة الفقهية ألثر الجوائح على عقود اإلجارة.: لثةالمسألة الثا       

 الظروف الطارئة على عقد اإليجار.الجوائح وألثر السعودية المسألة الرابعة: المعالجة النظامية         

 :عوفرثالثة وفيه          

 العقود.على الطارئة للجوائح والظروف : صور من معالجة األنظمة الفرع األول          

 .على العقد الطارئةالجوائح والظروف معالجة التطبيق القضائي ل : صور منالفرع الثاني          

 اإليجار.اإلجراءات الحكومية للحد من تأثير الجائحة على العقود المالية وخاصة عقد صور من : ثالثالرع فال          

 

  .بجائحة كورونااإليجار لتأثر عقد تمهيد وبيان  المسألة األولى:

قود عض العقود وغير مباشر على ععلى مستوى العالم بهذه الجائحة وكان التأثير مباشرا على ب -كغيره من سائر العقود-اإليجار تأثر عقد 

لمنع انتشار هذه الجائحة بين الناس، وتنوعت هذه  إجراءات استثنائية -أخرى، وقد اتخذت حكومة المملكة كغيرها من سائر دول العالم

    :فكان منها ما له تأثير مباشر على العقود ومنها ما له تأثير غير مباشراإليجار في أثرها على عقد اإلجراءات 
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 التجاري، ومن ذلك:   اإليجار أوال: التأثير المباشر وهو التأثير على عقد 

 م2323/ 9/3آخر في تاريخ  إشعار الدراسة حتى أ( تعليق

 92/3/2323البرية في تاريخ:  المنافذ وإغالق جميع السفر ( تعليقب

 م.93/3/2323األفراح في تاريخ:  المناسبات وقاعات جميع تعليق (ج

 م.94/3/2323المملكة في تاريخ:  من وإلى الدولية لرحالت الجويةا ( تعليقد

 م.95/3/2323التجارية في تاريخ:  الموالت والمجمعات جميع ( إغالقه

 96/3/2323والصوالين النسائية في تاريخ:  الحالقة الرجالية محالت ( إغالقو

 99/3/2323اريخ: يوم، في ت 15 لمدة للقطاع الخاص العاملين بالمكاتب حضور ( تعليقز

 ( 2323)مركز التواصل ؛،  م2323 / 23/3والقطارات، في تاريخ:  وسيارات األجرة الداخلي والحافالت رحالت الطيران جميع ( تعليقح

فظات والمدن، بعدم تجديد عقود العقارات وزارة المالية جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في جميع المحا ( وجهتط

ع م لتصبح في حدود األسعار السائدة في المنطقة وذلك بالتنسيق المباشر، %23إال بعد العمل على تخفيضها بنسبة ال تقل عن  المستأجرة حاليا

 ( 2323)مركز التواصل ؛،  الهيئة العامة لعقارات الدولة

مغلق،  والمبنىاإليجار التجارية فإغالق المباني وتوقف األعمال مع مطالبة المستأجر باإليجار جراءات أثرت بشكل مباشر على عقود هذه اإل

 أدى إلى اختالل التوازن العقدي بين الطرفين ووجب هنا تدخل السلطة القضائية إلعادة التوازن بين الطرفين.

 السكني:اإليجار ثانيا: التأثير غير المباشر على عقد 

السكني في الغالب، ألن كثيرا من الموظفين لم تتأثر رواتبهم وخاصة الموظفين الحكوميين، ولقيام الحكومة بدعم القطاع اإليجار لم تتأثر عقود 

مدارس، في ال وتعطيل الدراسةمواصالت الخاص في ظل الجائحة، لكن هناك بعض األعمال الفردية تأثرت فإغالق الصوالين، وإيقاف عمل ال

السكني يجار اإلوتوقف عقود الصيانة، وتوقف العاملين الذين يعملون في هذه المهن أثر بشكل مباشر على دخول هؤالء العاملين وبالتالي فإن 

ين نسجل هنا احثالتجاري، وبالتالي نحن أمام موقف يحتاج إلى معالجة، ونحن كباإليجار تأثر بهذه اإلجراءات وإن كان التأثر ليس كالتأثر في 

ن مواطن والمقيم، وسنتكلم عالموقفا رائعا لحكومة المملكة العربية حيث عالجت األزمة معالجة إنسانية، أشاد بها القاصي والداني، وأحس بها 

ح، وموقف هذه الجوائ بعض اإلجراءات التي عالجت بها المملكة أثر هذه الجائحة. وهنا سنتكلم على ثالثة أشياء موقف الفقهاء في معالجتهم لمثل

 الشق النظامي والتطبيق القضائي له في معالجة هذه األزمة واإلجراءات الحكومية لمعالجة هذه األزمة.

 .وأثره الجائحة عليهااإليجار أقسام عقد المسألة الثانية: 

 إلى قسمين: اإليجار ينقسم عقد  

 .قيمينألفراد من المواطنين والموهو لالسكني: اإليجار األول عقد 

منصة إيجار، ، بال  -) .المواطنين، أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجالً تجارياً من ألفراد لوهو  :التجارياإليجار الثاني عقد 

  تاريخ(

على هذا  الجائحةوصف ومدى انطباق اإليجار بجائحة كورونا ال بد من النظر في خصائ  عقد اإليجار وحتى نستطيع تحديد مدى تأثر عقد 

ي ف كما أن العقود التي تأثرت ليست أيضا كلها على وتيرة واحدة ،بهذه الجائحة تتأثراإليجار قد بنوعيه، ومن المعلوم أنه ليس كل عقود عال

  التأثر.
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 اإليجار.خصائص عقد 

 .يها لتحقق أثار العقد بين الطرفينكسائر العقود التي يشترط الرضا فعقد رضائي اإليجار عقد أوال: 

 .متى تم صحيحا خاليا من عيوب اإلرادة ملزم للجانبينعقد اإليجار عقد  ثانيا:

 .عقود المعاوضةمن اإليجار عقد ثالثا: 

 هي: منفعة الشيء المؤجر، والمدة، واألجرة.اإليجار : العناصر التي يقع عليها التراضي في عقد رابعا

 .عنصر جوهري ه؛ ألن المدة فيعقد زمني اإليجارعقد : خامسا

 اشا()فرج السنهوري ب فالمدة هي مقياس االنتفاع بالشيء المؤجر، واألجرة تقابل االنتفاع، هناك ارتباط وثيق بين األجرة والمدة :سادسا

المحقق ر والضر ،ةصر المفاجأانعن هذه الجائحة بما اشتملت عليه من ، نجد أعليه أو ال ق هذه الجائحةيتطبباإليجار نريد تكييف عقد  ماوحين

وأثرت  اإليجارهذه العناصر قد انطبقت على عقد نجد أن ، خارج عن حدود المألوف المعتادالستثنائي االالعام تغيير وال الوقوع،

ذا البعض غير فأصبحت المعاوضة في ه، ياكليا أو جزئتوقفا اإليجار بعض عقود منفعة  تفتوقف متعاقدين،وأضرت بال في خصائصه

لالنتفاع بريعه كتأجير الفنادق واالستراحات، وبمجيئ هذه الجائحة تم إيقاف هذه المرافق لمنع انتشار الجائحة، فأثر  -مثال-متوازنة فمن أجر مبنى

ر هذا اصالت بين المدن ومنع الناس من الحركة تأثومن أجر سيارة لالنتفاع بريعها ثم توقفت المو ،اإليجارذلك االيقاف بشكل مباشر على عقد 

 العقد أيضا، ومن ثم وجب إعادة النظر في هذه العقود إما بفسخها وإما بتعديلها، وإما بتأجيلها.

 عقود اإلجارة.  ىالمسألة الثالثة: المعالجة الفقهية ألثر الجوائح عل

-رحمه هللا تعالى-يقول ابن قدامةالعامة مما تنفسخ به اإلجارة الطوارئ المفاجئة والظروف الجوائح واتفق الفقهاء على أن 

 ذلكيحدث خوف عام، يمنع من سكنى ن منع المستأجر من االستفادة من العين المؤجرة:" أة التي تغالبالر وماأل متحدثا عن

 ، ونحو ذلك، فهذا يثبتالمكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصر البلد، فيمتنع الخروج إلى األرض المستأجرة للزرع

 (9169)ابن قدامة ،  "للمستأجر خيار الفسخ؛ ألنه أمر غالب يمنع المستأجر استيفاء المنفعة، فأثبت الخيار، كغصب العين

 .ومن صور إعطاء المستأجر حق فسخ اإلجارة

 فاع بها فهي كالتالفة سواء وتفسخ االجارة.إذا أجر أرضا فانقطع ماؤها أو غرقت فلم يعد يمكن االنتأ( 

إذا غصبت العين المستأجرة، فللمستأجر الفسخ؛ ألن فيه تأخير حقه، فإن فسخ، فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين ب( 

البة ومط سواء، وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة اإلجارة، فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى، وبين البقاء على العقد

الغاصب بأجر المثل؛ ألن المعقود عليه لم يفت مطلقا، بل إلى بدل، وهو القيمة، فأشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمي قبل 

 قطعها.

جَ ج( فوات منفعة العين المستأجرة بالكلية: مثال ذلك: كما لو انهدم جزء من الحمام أَِو الد اِر وأََضر  بِاْلُمْكتَِري فَأََراَد فَ  اَرِة ْسَخ اإْلِ

َم اْلُمْكتَِري أِلَن  فِي ااِلْنتِظَاِر َضَرًرا. ْصاَلَح قُدِّ  َوأَبَى َربُّهَا َوأََراَد اإْلِ
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َحاد(  )  يَْطَحُن، أَقَاَم أَْو َرَحَل أِلَن هُ اَل يَأْتِيِه َمنْ سواء  ،ومن أمثلة فوات المنفعة إذا أجر رحا فذهب أهل المحلة فَهَُو َكااِلْنِهَداِم لِلر 

سم اموها في لتشغيلبعض الناس فنادق وباصات ؤجر يهذا ما حدث في هذه الجائحة حيث  ومثال (9114شهاب الدين القرافي، 

 المدارس.إلى الطالب كتأجير الحافالت التي تنقل معينة وأعمال 

بدين:" والحاصل أن كل عذر ال يمكن معه استيفاء المعقود عليه إال بضرر ، يقول ابن عاه( أجاز الحنفية فسخ اإلجارة بالعذر

  (9112)ابن عابدين ،  "ي نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخيلحقه ف

كنه يمكن لمثال أجرة العين المست تومثال ذلك ما لو تعيبعلى الطرفين أو أحدهما  و( أجاز الفقهاء تعديل العقد وتوزيع الخسارة

تنفسخ اإلجارة؛ ألن المنفعة المعقود عليها لم تزل وفي هذه الحالة ال  االنتفاع بها بوجه من الوجوه على قصور في االنتفاع،

 .(9169)ابن قدامة ،  ، أمسك بالحصة من األجرإبقاء العقدوللمستأجر خيار الفسخ، فإن اختار  بالكلية،

 على عقد اإلجارة. هذه نظرة الفقهاء القدامى لمعالجة الجوائح والظروف الطارئة 

بشأن الظروف الطارئة وأثرها على  (7/5) 23قرارا برقم:  بمكة المكرمة مجمع الفقه اإلسالمياتخذ في عصرنا الحالي و

ار، فيها التعاقد تبدالً َغي َر األوضاع والتكاليف واألسعإذا تبدلت الظروف التي تم  ،جاء فيه، أن العقود المتراخية التنفيذالعقود 

تغييًرا كبيًرا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ االلتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة 

نازع، يحق للقاضي في هذه الحالة عند الت ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه غير معتادة،

وبناًء على الطلب، تعديل الحقوق وااللتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين 

عليه،  ةالمتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروض

صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبًا معقوالً من الخسارة، التي تلحقه من فسخ العقد، ويعتمد القاضي لوذلك مع تعويض عادل 

أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت ه ويحق ل، في هذه الموازنات جميًعا رأي أهل الخبرة الثقات

 (9429)مجمع الفقه االسالمي ،  ملتزم له كثيًرا بهذا اإلمهالر القصير، وال يتضر

 

 اإليجار.ألثر الظروف الطارئة على عقد السعودية : المعالجة النظامية المسألة الرابعة

 وفيه ثالثة فروع:          

 الطارئة على العقود. الفرع األول: صور من معالجة األنظمة للجوائح والظروف          

 الفرع الثاني: صور من التطبيق القضائي لمعالجة الجوائح والظروف الطارئة على العقد.          

 الفرع الثالث: صور من اإلجراءات الحكومية للحد من تأثير الجائحة على العقود المالية وخاصة عقد اإليجار.          

 

 ة للجوائح والظروف الطارئة على العقود.الفرع األول: صور من معالجة األنظم

وافقت الهيئة العامة للمحكمة العليا على اعتبار جائحة فايروس كورونا من الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ االلتزام أو    

نظم ي اتعميم مجلس القضاء األعلى أصدركما ، العقد إال بخسارة غير معتادة، ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيالً 

 هـ، حدد فيه ما يجب فعله إزاء هذه األزمة في النقاط اآلتية: 9442-5-96/ت بتاريخ 9677حاالت التقاضي برقم 

تحديد الدعاوى المشمولة بأزمة كورونا من فريق عمٍل يَجَمُع أمانة مجلس القضاء األعلى والتفتيش القضائي ووكالة الوزارة  -أ

 للشؤون القضائية.
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 33ُع أيُّ نزاٍع ُمتعلٍِّق بااللتزامات أو العقود التي تأث رت بأزمة كورونا إلى إجراء الوساطة أو المصالحة خالل مدة يخض -ب

 يوم من تاريخ بدء اإلجراء كحدٍّ أقصى، ويَحظى سند الوسيِط أو الُمْصلِِح بالقوة التنفيذية.

الرياض، مكة “والعقود المتأثِّرة بجائحة كورونا لمحاكم:  يبقى االختصاص المكاني والنوعي بالنظر في االلتزامات -ج

 المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر.

ٍة، ذلك بالنسب -د دعاوى ة للينحصر النظر في دعاوى كورونا ضمن إطار غرفتَْين قضائي تَْين فقط من غرف كلِّ محكمٍة ُمختص 

.  الجديدة والدعاوى التي لم يصدْر فيها حكٌم نهائي 

الطارئة عالجت ما قد يطرأ على العالقة  القاهرة والظروف بالقوة متعلقة نصوصا السعودية األنظمة من العديد كما تضّمنت

 نبا شاقا أو ربما مستحيال، ومالتعاقدية بين طرفي العقد حين تدهمهم حوادث طارئة أو ربما قوة قاهرة تجعل تنفيذ العقد صع

 يلي: ما األنظمة هذه أبرز

يكون تمديد العقد واإلعفاء من “منه على أنه:  74 ، حيث تن  المادة9ه  9443الحكومية لعام  أ( نظام المنافسات والمشتريات

 الغرامة إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.

هذا النظام الحالة الطارئة بأنها: "حالة يكون فيها تهديد السالمة العامة أو األمن العام أو الصحة من ( 9هذا وقد عرفت المادة)

العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخالل ينذر بخسائر في األرواح أو الممتلكات، وال يمكن التعامل معها بإجراءات 

 المنافسة العادية"

 على أنه: 94 ، حيث نصت المادةـه9443 لعام ب( نظام التجارة االلكترونية

ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر  -9

سترداد ما االخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على )خمسة عشر( يوما من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله 

دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة 

 (2323)نظام التجارة االليكترونية،وزارة التجارة واالستثمار،  قاهرة"

( على أنه: "تلزم الوكيل واألمين والمكاري ضمانة إيصال 24، حيث تن  المادة)3ه  9353لعام  ج( نظام المحكمة التجارية

البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة اإلرسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا 

 (2323السعودي،  )هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يعجز عنه دفعه"

)نظام  أن القوة القاهرة تعد حالة من حاالت انتهاء عقد العمل. 74، حيث جاء في المادة 4ه  9426لعام  د( نظام العمل السعودي

 (2323العمل ، 

قاهرة دون البدء في السفر أو  إذا حالت قوة“على أنه:  936 ، حيث تن  المادة5 هـ9443لعام  هـ( النظام البحري التجاري

البحار المعين بالرحلة أجرة عن األيام التي قضاها فعالً في خدمة السفينة، وال يجوز له المطالبة بأي  دون مواصلته استحق

ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة، أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو  -9“ على أنه:  962كما تن  المادة ”. مكافأة أو تعويض

دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا  ينفسخ عقد إيجار السفينة“أنه:  979 كما ورد في المادة”. فعل المؤجر أو تابعيه..ب

 قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيالً، أو إذا ُمنعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.

 (2391)النظام البحري التجاري ، 
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 الفرع الثاني: صور من التطبيق القضائي لمعالجة الجوائح والظروف الطارئة على العقد.

نظرية الظروف الطارئة في العديد من القضايا التي رفعت أمامه حيث كانت القضايا متعلقة بخسارة  السعودي القضاء طبق  

اضي هنا يجتهد في تطبيق الظرف الطارئ على الواقعة المحددة لتي أمامه، فقد يحكم بفسخ غير متوقعة ألحد أطراف العقد والق

العقد وإنهائه من أصله وقد يحكم بتخفيف قيود العقد أو يحكم بإلزام أحد الطرفين ببنود العقد كاملة وهكذا، ومن القضايا التي 

 أصدر فيها القضاء حكمه:

 ادة األجرة المسلّمة:: قضية متعلقة بفسخ عقد إيجار وإع-9

حيث ورد في القضية أن ما استقر عليه القضاء السعودي أن من استأجر عينا فحدث أمر غالب يمنعه من االنتفاع بالعين  

/ الصادر 32ه في الدعوى رقم / 9434المؤجرة بسبب ال يتعلق بالمستأجر، فإنه ال تلزمه األجرة إال بقدر انتفاعه. الحكم 

هـ، 9434/ 5/ 7وتاريخ  34239936والمصادق عليه بقرار االستئناف رقم  33442229 33وتاريخ  3453435بالصك رقم 

حيث حكمت المحكمة بفسخ العقد وإعادة األجرة المسلّمة، ذلك أن المستأجر ُمنع من االنتفاع بالعين المؤجرة بسبب خارج عن 

 (2323لباحثين بمركز التميمي لالستشارات،، )مجموعة من ا إرادة طرفي العقد.

 قضية متعلقة بعدم فسخ عقد إيجار وإلزام المدعى عليه باألجرة كاملة عن المدة المستأجرة.  -2

على مدعى عليه مستأجر لصهاريج وقود بإلزامه بسداد مبالغ  ،هـ9432/ ق/ لعام  773/3حيث حكم القاضي في القضية رقم 

ن المدة التي أجر فيها الصهاريج  من المدِعي، وكان المدعى عليه قد امتنع عن تسليم األجرة المستحقة عليه المستحقة عاإليجار 

لعدم تمكنه من استخدام الصهاريج بسبب احتجاز الجمارك لها وهذا يعد ظرفا طارئا، إال أن المحكمة رفضت دعواه؛ ألنه 

لُمد عى عليه ال ينطوي تحت حاالت الظروف الطارئة واألحوال القاهرة المتسبب في ذلك، لحيازته زيوتا محظورة، وما قدمه ا

التي تؤدي إل فسخ العقد لتسببه في حرمان نفسه من االستفادة بالصهاريج التي أجرها. فألزمته المحكمة بالمبلغ المطالب به؛ 

 . (9436)ديوان المظالم،  إعماال لمبدأ الوفاء بالعقود

 األطراف.  بين المالي التوزان إعادة -3

والمؤدية من هيئة التحقيق  ه1494لعام 9/ 937رقم القضية ديوان المظالم–واألحكام اإلدارية  المبادئ مجموعة في ورد

 قعةمتو تكن لم أحداث أو ظروف العقد تنفيذ أثناء إذا طرأت أنه الطارئة الظروف نظرية مفاد أن (9497لعام 9/ ت/911برقم

 المتعاقد حق من فإن المألوفة، العادية تجاوز الخسارة جسيمة خسارة بالمتعاقد وألحقت اقتصادياته فقلبت إبرام العقد عند

جزئياً واعتبرت  تعويضاً  عنها فتعوضه التي يتحملها الخسارة هذه في مشاركته معه المتعاقدة اإلدارة جهة يطلب من أن المضار

 ف طارئ أثر على إنجاز العمل، وتسببت الحرب في تأخير المدعية ن النفيذ خالل المدة المحددةالمحكمة أن حرب الخليج ظر

  (2323)وزراة العدل ، 

وهكذا نرى أن السلطة القضائية مارست دورها المنوط بها في الفصل بين المتخاصمين في القضايا التي تخ  الظروف 

 القاهرة تطبيقا وتأسيسا على نظرية الجوائح التي قال بها الفقه اإلسالمي.  الطارئة أو القوة

 الفرع الثالث: صور من اإلجراءات الحكومية للحد من تأثير الجائحة على العقود المالية وخاصة عقد اإليجار.

وكان من بين القرارات التي  لعبادعلى البالد وا للحد من أثر هذه الجائحةمهمة اتخذت المملكة العربية السعودية عدة قرارات 

 والتعاقدي،اتخذتها المملكة ما يصب في صالح االستقرار المالي 
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، ونستطيع أن نرصد القرارات التي خدمت جانب عمالالناس من جراء توقف بعض األبعض ومعالجات الضرر الذي أصاب  

 قود.ونستخل  منها أثرها على هذه الع التجاري السكنيبشقيه  اإليجارعقود 

دعم كذا و ،الصحي القطاع جاهزية لاير لرفع مليار( 47مبلغ ) م،2323/ 7/4 حتى تاريخالحكومة فقد خصصت  دعم الخدمات الصحية:أوال: 

 ( أشهر3) بتأجيل أقساط السعودية؛ المحلية البنوك مبادرة السعودي عن العربي النقد مؤسسةأعلنت م 2323/ 22/3في تاريخ فالعاملين فيه 

، كما أعلنت الحكومة عن مبادرة العالج المجاني لكل من أصيب بالفيروس سواء كان والخاص الصحي الحكومي المجال في العاملين لكافة

 موافقا ألنظمة المملكة أو مخالفا لها.مواطنا أو مقيما 

 :ء في عدة صوروذلك كي يتسنى له القيام بدروه االقتصادي والمجتمعي وهذا الدعم جادعم القطاع الخاص: ثانيا: 

 القطاع دعمل لاير مليار (50)بقيمة  ابرنامج السعودي العربي النقدأعدت مؤسسة م 94/3/2323تاريخ  أ( تعزيز دور القطاع الخاص: ففي

 مليار لاير 120 من بأكثر مبادرات عنتم اإلعالن م 2/3/2323تاريخ  في، واالقتصادي النمو تعزيز في بدوره القيام وتمكينه من الخاص

 .الخاص على القطاع واالقتصادي المالي األثر لتخفيف

 البلدية الخدمات رسوم تحصيل أجلتوالقروية  البلدية الشؤون وزارةالسابق وفي ذات التاريخ  تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية:ب( 

 اقتصادي. نشاط 1400 من ألكثر أشهر 3 لمدة القطاع الخاص على المستحقة

 ت التي تضررت من هذه الجائحة ومناقدمت المملكة عدة مبادرات مهمة للتخفيف عن الفئ وتحت هذا العنوان األكثر تضررا: دعم الفئاتثالثا: 

 ذلك:

 لألوقاف العامة الهيئة مع االجتماعية بالشراكة والتنمية البشرية الموارد وزارةلاير من  مليون 500 مال )صندوق مجتمعي( برأسأ( إطالق 

 تضًررا. األكثر الفئات على وباء كورونا رآثا من للتخفيف

 م3/4/2323المقابل وبتاريخ  السعوديين. وفي الخاص موظفي القطاع رواتب من % 60 السعودية تحمل الحكومةأعلنت م 2/4/2323في ب( 

 مجاناً. الخاص القطاع في مملكة العاملينال خارج أو داخل للوافدين الموجودين آلياً   « مقيم هويةتمديد السعودية  للجوازات العامة المديريةأعلنت 

ــرة تم م 7/4/2323وفي تاريخ ج(  ـأة الصغيـ ــ ـاء المنش ــ ـا -إعف ــ ــن فيه ــي العاملـي ــغ إجماـل ــي يبـل ـاـ 1الـت ــ ــم مالكه ــن فيهـ ــل بمـ ـال فأـق ــ ، عم

ــي ــل الماـل ــع المقابـ ــن دـف  .مـ

 .كورونا أزمة من المتضررة األسر واحد لدعم غذاؤنا، مبادرة والتنمية االجتماعية البشرية الموارد ارةوزأطلقت م 2323/ 92/4في تاريخ ه( و

دعم العمال بأكثر من بم 2323/ 5/ 9في تاريخ كما قامت الجمعيات الخيرية  بدال من المساكن التي كانوا فيها. ،و( كما تم إيجاد سكن بديل للعمال

 ألف وجبة يومية 43

 العمل: ربابنظيم العمل بين العاملين وأترابعا: 

هذه الجائحة التي ألقت بظاللها على المجتمع كله، وتركت آثارها في كل مكان من العمل قد يستغل فيها بعض ضعاف النفوس من أرباب العمل 

 لتنظيم العالقة م. قراراً 6/4/2323: في تاريخ  والتنمية االجتماعية البشرية الموارد الوضع ويضر باآلخر، لهذا أصدرت وزارة أو العاملين

هذا التنظيم أال يخفض أجر للعامل خالل الجائحة بأكثر  هتضمنمن بين ما .) 91كوفيد (جائحة  لمواجهة العمل العاملين وأصحاب بين التعاقدية

ق منها، بحسب ما يُتف االظرف أو بعض من كامل األجر وأن يكون فقط خالل األشهر الستة التالية لإلجراءات المتخذة بشأن الحالة أو %43من 

عليه، ثم يجب على صاحب العمل أن يستأنف دفع كامل األجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض، وال يحق للعامل رفض تخفيض األجر إذا لم 

)مركز  )عليها في موقع الوزارة يمكن االطالع ،يتجاوز الحد المشار إليه، باإلضافة إلى إجراءات أخرى تنظم العالقة بين العامل وصاحب العمل

 ( 2323التواصل ؛، 
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خصصت م 96/4/2323في تاريخ وما يمكن اإلشارة إليه في هذا الصدد أنه  :قاطني المملكةتخفيف العبء عن سائر خامسا: 

"ساما" بتمديد  وجهتم 9/5/2323، وفي الغذائي لدعم األمن الزراعية المنتجات استيراد لاير لتمويل مليار( 2) المملكة حكومة

 ( 2323)مركز التواصل ؛،  فراد لمدة شهرين.وثائق تأمين مركبات األ

 على عقود اإليجار. تأثر هذه اإلجراءا

، ن عقود االيجار قد تضررت بسبب هذه الجائحةااليجار بشقيه؟ والجواب أنه قد ثبت يقينا أقد يتساءل البعض ما عالقة هذه اإلجراءات بعقود 

ركات بعضها بعضا وكذا الش بعضهم البعض وبين الشركاتاألفراد بين  استقرار العالقات الماليةفي صالح  لتصبهذه اإلجراءات  وجاءت

حصيل رسوم تأجيل تأجرة السكن وكذا  يؤدي إلى استقرار هذه الفئات وبالتالي القدرة على دفع فدعم العمالة والفئات األكثر تضررا األفراد و

 السعوديين الخاص موظفي القطاع رواتب من60 %  ت المملكة تحملوتحمل فروق األجور التي تضررت كما  الخدمات البلدية

 اوتمديد الهويات المقيمين مجانا سواء الموجود داخل المملكة أو خارجها ودعم المنشئات الصغيرة بإلغاء المقابل المالي كل هذ

 سواء منها السكني أو التجاري. يسهم في استقرار العقود اإليجارية 

رات متعددة، للتخفيف من أثر الجائحة على وهكذا نرى أن المملكة كما اتخذت إجراءات للحد من انتشار الفيروس قدمت مباد

 . عموم الناس

ان من غايات تميتان عظوهما غايلهم، مصلحة وتحقيق العن الخلق رفع الضرر مبدأ وقد انطلقت هذه المبادرات جميعها من 

     .التشريع اإلسالمي

 وهللا تعالى أعلى وعلم وصلى هللا وسلم على نبي الرحمة والحمد هلل رب العالمين. 
 

   :الخاتمة

 يجعله مقبوال وفي ميزان حسناتنا. وبعد تطواف ما يقرب من سنة في هذا البحث فإننا نسأل هللا  

 بعد فهذه:و

 نتائج البحث

العقود التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا هي: العقود المستمرة، والعقود ذات التنفيذ الدوري والعقود الفورية المؤجلة  -9

 التنفيذ.

لجوائح والظروف الطارئة على فيروس كورونا المستجد من حيث الوقوع المحقق، والضرر العام، والتغيير اانطبقت نظرية  -2

 ستثنائي الطارئ على العالم الخارج عن حدود المألوف المعتاد.اال

 تأثر عقد االيجار السكني وااليجار التجاري تأثرا مباشرا بجائحة كورونا.  -3

 يجب إعادة النظر في عقود االيجار المتأثرة بالجائحة إما بفسخها وإما بتعديلها، وإما بتأجيلها. -4
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وزيع الخسارة على الطرفين أو أحدهما كما لو تعيبت العين المستأجرة مثال لكنه يمكن االنتفاع أجاز الفقهاء تعديل العقد وت -5

 بها بوجه.

، وهما غايتان عظيمتان من غايات التشريع ن مبدأ رفع الضرر وتحقيق المصلحةانطلقت المبادرات التي اتخذتها المملكة م -6

 اإلسالمي. 

 ومقترحات البحث. توصيات

 . ى دراسة ما يستجد في الواقع المعاصرة وربطه مع الفقه اإلسالميالدعوة إل -9

وذلك توزيع الضرر الناشئ عن الجائحة توزيعا في عقود االيجار السكني والتجاري المتأثرة بجائحة كورونا إعادة النظر  -2

 عادال.

  يحقق لهم بعض ما فقدوه بسبب توقفا عادالتعويضالذين توقفت أعمالهم بسبب الجائحة أن تقوم الدول بتعويض العمال  -3

 أعمالهم.

 ةنتوجه في ختام تلك الدراسة بالشكر والتقدير إلى عمادة البحث العلمي بجامعة حائل بالمملكة العربية السعوديشكر وتقدير: 

 (RG- 20177) على دعمها لهذا البحث تحت رقم

   المراجع:

 .يروتب النشر مكان النشر، سنة المعرفة، دار بيروت: الناشر. الدقائق، كنز شرح الرائق البحر (.ت.د) .الدين زين، الحنفي

 ،9:ط م،9119 -هـ9499- بيروت العلمية، الكتب دار بيروت:. التحفة شرح في البهجة(. 9119) .علي الحسن أبو، التسولي

 .شاهين القادر عبد محمد: تحقيق

 الرسالة، مؤسسة: بيروت. الشرعية الضرورة نظرية(. م9195-. ه9435 ،4ط) وهبة. .الزحيلي

 .م 9114 األولى،: ط بيروت، اإلسالمي، الغرب دار: الناشر: بيروت الذخيرة،(. 9114. )ب. أ ب الدينشها القرافي،

 :ط العربي، التراث إحياء دار: الناشر بيروت: .الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف. د.ت(. )ب. أ ،المرداوي الدين عالء

 .تاريخ بدون - الثانية

 .PDF النت على بصيغة منشور: صنعاء المعاصرة، المالية العقود في وأثرها الطارئة الظروف(. 2323) ، عمر.مرعي

 .هـ9161بغداد، الجاحظ، دار مطبعة: بغداد. والقانون الشريعة بين الطارئة الظروف نظرية(. 9161) ، فضل.النعيمي

 الثانية،: ط ببوالق، األميرية الكبرى المطبعة: القاهرة. اإلنسان أحوال معرفة إلى الحيران مرشد(. 9919) ، محمدباشا قدري

 .9919 هـ 9339

 .https://www.ejar.sa/ar/page/1394 .(.n.d) .إيجار منصة -
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 .م9112 - هـ9492ثانية،ال: ط بيروت، -الفكر دار بيروت:. عابدين ابن حاشية(. 9112. )ع. م ،عابدين ابن

 . هـ9492الثانية،: ط بيروت، -الفكر دار: الناشر: بيروت. عابدين ابن حاشية(. م9112. ) ب. م ابن عابدين. ،الدمشقي

 - هـ 9435 األولى،: ط الخيرية، لألعمال الخبتور أحمد خلف مؤسسة. الفقهي المختصر(. 2394. )ب. الورغمي عرفة ابن

 .م 2394

 .م9171 - هـ9311: النشر عام الفكر، دار: الناشر: بيروت. اللغة مقاييس(. 9171. )ب. أ فارس، ابن

 .القاهرة مكتبة: القاهرة. المغني(. 9169. )ب. أ ،قدامة ابن

 لجنة منشورات وتحقيق دراسة: ليبيا طرابلس،. الجوائح بيان في الواضح(. 9116. )ب. ي .الحطاب زكريا أبو الرعيني،

 األستاذ العالم، الشريف محمد السالم عبد/ د مقدمته كتب م،9116 هـ94424 أولى، ط طرابلس، ليبيا، التراث، إحياء

 .يونس قار جامعة القانون، بكلية المشارك

 .هـ9353 األولى،: ط العلمية، المكتبة: الناشر: بيروت. عرفة ابن حدود شرح(. 9353)  .هللا عبد أبو، الرصاع

 االسالمي. المكتب بيروت: الغليل. إرواء(. 9195. )االلباني

: النشر سنة طبعة، بدون: ط بيروت، – المعرفة دار: الناشر: بيروت. الشافعي لإلمام األم(. 9113) الشافعي. االمام

 ،.م9113/هـ9493

 .ريختا وبدون طبعة بدون: ط الحديث، دار: القاهرة .السالم سبل(. تاريخ بدون. )ب. م ،الصنعاني األمير

 .الحديث دار: القاهرة السالم. سبل.(. تاريخ بدون. )ب. م ،الصنعاني االمير

 .ه9433 األولى: ط لبنان،– بيروت العلمية الكتب دار: الناشر بيروت: التعريفات..(. م9193. ) ب. ع ،الجرجاني

 الرسالة. دار بيروت:. قطني الدار سنن(. 2334. )قطني الدار

 المجلد البيت، آل جامعة اإلسالمية، الدراسات في األردنية المجلة: االردن. المالكية عند الجوائح(. م2337) ، عبد هللا.الصيفي

 .م2337/ه 9429 ،(2) العدد الثالث،

 دار: رالناش. الصغير الشرح على الصاوي بحاشية المعروف المسالك ألقرب السالك بلغة(. بيروت. )ب. أ .الصغير الصاوي

 .تاريخ وبدون طبعة بدون: ط المعارف،

 .9497 األولى،: ط القاهرة، – السالم دار القاهرة:. الشافعي المذهب في الوسيط(. 9497. )ب. م ،الغزالي

 .بيروت- العلمية المكتبة: بيروت. الكبير الشرح غريب المنيرفي المصباح(. نشر سنة بدون. )الفيومي

 .م9196 - هـ9436 الثانية،: ط العلمية، الكتب دار: بيروت. الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع(. 9196. )الكاساني
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. د: تحقيق هـ،9493 األولى، ط، بيروت الفكر دار دمشق، بيروت، التعاريف، مهمات على التوقيف(. 9493. )ع المناوي،

 .الداية رضوان محمد

 هـ 9443/34/35اإلصدار تاريخ التجاري، البحري نظام الخبراء، ةهيئ الوزراء، مجلس(. 2391) التجاري. البحري النظام

 وتاريخ (33/)م رقم ملكي مرسوم مـ، 34/39/2391 الموافق: هـ 9443/34/29النشر تاريخ م92/92/2399: الموافق

 . هـ9443/4/4 بتاريخ( 917) رقم الوزراء مجلس قرار هـ،9443/34/35

 العربي. التراث إحياء دار بيروت: مسلم. صحيح شرح(. 9312. )النووي

 الحميد عبد علي: المحقق شق:دم. االختصار غاية حل في األخيار كفاية(. 91114. )ب. أ .الحصني الدين تقي ،الشافعي

 .9114 األولى،: ط دمشق، – الخير دار: الناشر سليمان، وهبي ومحمد بلطجي

 .هـ 9494 - الثالثة: ط بيروتـ،-صادر دار بيروت:. العرب لسان(.  هـ9494. )ب. م ،االفريقي منظور ابن الدين جمال

 دار: لبنان بيروت،(p. (9/ 189 .)) العرب لسان، االفريقي. ا. ج In عقد. مادة(. 9494. )م. م منظور، ابن الدين جمال

 .صادر

 اإلسالمي، الفقع مجمع مجلة جدة:. الوضعي والقانون اإلسالمي الفقه في الطارئة الظروف نظرية.(. n.d) ، محمد رشيد.قباني

 .الثاني العدد الثانية السنة

 البركة، ندوة جدة:. العامة والمقاصد الكلية القواعد خالل من نظرة القاهرة، والقوة الجوائح(. 2323) ، مسلم.الدوسري

 .43 رقم اإلسالمي، لالقتصاد

 ورقم هـ9432 لسنة ق/773/3 رقم القضية المظالم، ديوان تجارية،ال والمبادئ األحكام مدونة(. 9436. )المظالم ديوان

 .العدل وزارة: السعودية. هـ9436 لسنة ق/ 14 االستئناف

 وبدون طبعة بدون: ط اإلسالمي، الكتاب دار: القاهرة. الطالب روض شرح في المطالب أسنى(. د.ت. )ز األنصاري، زكريا

 .تاريخ

الِك إْرَشادُ (. د.ت) .البغدادي الدين شهاب، المالكي  ةومطبع مكتبة شركة: القاهرة. َمالِك اإلَمامِ  فقهِ  فِي الَمَسالِكِ  أَشَرفِ  إلىَ  الس 

 .الحلبي البابي مصطفى

 جامعة العلوم دار: القاهرة الطارئة، والظروف الضرورة بنظرتي وصلتها الجوائح أحكام(. دكتوراه رسالة) ، عادلالمطيرات

 .القاهرة

 . المدني القانون شرح في الوسيط.(. n.d) فرج. ،باشا السنهوري

 – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة لبنان: بيروت،. المحيط القاموس(. 2335) الدين. مجد، آبادي الفيروز

 .م2335 هـ9426 الثامنة،: ط لبنان،
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 الدورة المكرمة، بمكة اإلسالمي العالم لرابطة التابع اإلسالمي، الفقهي مجمعال قرارات(. 9429. )االسالمي الفقه مجمع

 االسالمي. الفقه مجمع المكرمة: مكة(. 992) رقم القرار إلى( 9) رقم القرار من( هـ9429) عشرة التاسعة

 من به يتعلق وما المستجد كورونا فيروس" ندوة توصيات -(. م2323/ 4/ 96). اإلسالمي التعاون لمنظمة التابع الفقه مجمع

 وأحكام طبية معالجات من به يتعلق وما المستجد كورونا فيروس" ندوة توصيات". شرعية وأحكام طبية معالجات

 .جدة". شرعية

 منظور من الطارئة والظروف القاهرة القوة: كورونا فيروس(. 2323) لالستشارات، التميمي بمركز الباحثين من مجموعة

 .pdf ملف الرياض: اإلسالمية. والشريعة السعودي النظام

 اكستانب في القديمة للطبعة صف إعادة) العلمية الكتب دار بيروت: باكستان،. الفقهية التعريفات(. 2334) االحسان، محمد.

 .م2333 هـ9424 األولى،: ط( م9196 هـ9437

 صف إعادة) العلمية الكتب دار: الناشر بيروت.. الفقهية التعريفات(. هـ9424) .عميم محمد، البركتي المجددي اإلحسان

 .هـ9424 األولى،: ط( م9196 هـ9437 باكستان في القديمة للطبعة

 ،91-كوفيد لمستجدات اليومي التقرير المالية والمعرفة التواصل مركز(.  2323؛. ) التواصل مركز

https://www.mof.gov.sa/Financial_Control/Knowledge_Center. . Retrieved from مركز 

 ،91-كوفيد لمستجدات اليومي التقرير المالية والمعرفة التواصل

https://www.mof.gov.sa/Financial_Control/Knowledge_Center. : 

https://www.mof.gov.sa/Financial_Control/Knowledge_Center . 

 .الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق: بيروت، – العربي التراث إحياء دار بيروت: مسلم، صحيح. (د.ت) .مسلمالحجاج،  بن

 القلم. دار دمشق:. العام الفقهي المدخل.(. ه2334 -94425) ، مصطفى.الزرقا

 العالمية الصحة منظمة(. 2323. )العالمية الصحة منطمة

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel. Retrieved from العالمية الصحة منظمة 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel. 

(. 2323. )واالستثمار التجارة وزارة االليكترونية، التجارة نظام

file:///C:/Users/m.gomma/Downloads/Ecommercesystem.pdfوزارة االليكترونية، التجارة نظام 

 Retrieved from(. 94) المادة واالستثمار التجارة

file:///C:/Users/m.gomma/Downloads/Ecommercesystem.pdfوزارة االليكترونية، التجارة نظام 

 (.94) المادة واالستثمار التجارة
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 الملكي بالمرسوم المعدل هـ،23/9/9426 وتاريخ ،59/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر العمل، نظام -(. 2323) العمل. نظام

. 74 مادة( 35ص) هـ5/6/9436) وتاريخ( 46/م)رقم الملكي بالمرسوم المعدل هـ،92/5/9434 وتاريخ( 24/م)رقم

Retrieved from https://www4.aucegypt.edu/CMRS/Files. 

 2/ م رقم ملكي مرسوم هـ، 9353(التجارية المحكمة )نظام التجاري النظام(. 2323. )السعودي الوزراء بمجلس الخبراء هيئة

 Retrieved from (.24) مادة. هـ9313/ 95/9وتاريخ

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails. 

 بناء عن عبارة وهو البالد خارج منفذ إداري عقد تنفيذ بشأن حكم اإلدارية، والمبادي األحكام مجموعة(. 2323) العدل. وزارة

 العدل. وزارة السعودية:(. 95/914. )كوناكري مدينة غينيا، في إسالمي مركز
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 في ضوء مقاصد التشريع اإلسالمي الضرورية الصحيحفظ األمن 

Preserving Health Security in the Light of the Necessary Objectives of Islamic Legislation 

 :إعداد

 ـواودةسميــر محمد جمعة عـ

 ، فلسطينالبرنامج المشترك بين جامعات القدس والخليل والنجاح، طالب في مرحلة الدكتوراه

Email: samawawdi@gmail.com 

 محمد مطلق عّساف :الدكتور

 فلسطين ،جامعة القدس، ورئيس قسم االقتصاد والتمويل اإلسالمي، ج دكتوراه الفقه وأصولهمنسق برنام

Email: m.assaf@staff.alquds.edu 

 م2022/هـ 3441

 الملخص

( في مقدمة ومبحثين وخاتمة، حفظ األمن الصحي في ضوء مقاصد التشريع اإلسالمي الضروريةجاءت هذا الدراسة بعنوان )

 وأسباب اختيارها، والمنهج المستخدم.والدراسات السابقة، تها، وأهدافها، مقدمة مشكلة الدراسة، وأهميالذكر الباحثان في ف

شعور المسلم  عند المتقدمين والمتأخرين، واختار الباحثان تعريف األمن على أنه" في المبحث األول بيّن الباحثان معنى األمنف

ثم وّضح الباحثان معنى  الوسائل المشروعة" بالطمأنينة الذي يمّكن الفرد من تحقيق مصالحه الدنيوية واألخروية من خالل

:" حالة من االستقرار الصحي التي يأمن األفراد والجماعات من خاللها على صحتهم الجسدية واستقّرا على أنه الصحي األمن

، بحيث تنضبط هذه الحالة بمعايير الشريعة اإلسالمية من حيث المقاصد والوسائل"، ك تم حصر بعد ذلو والنفسية حاالا ومآالا

، أما المبحث الثاني فقد تضمن بيان أهمية األمن الصحي على وفقها الشرعية التي يمكن تأصيل األمن الصحي بعض األدلة

ثم استعرض الباحثان أهم الوسائل المشروعة التي ينبغي  القواعد الفقهية المساندة لهذا المجال األمنيبعض والفرد والمجتمع، 

حدة من لصحي لألفراد والمجتمعات، وبيان األثر المترتب على تحقيق األمن الصحي على كل وااتّباعها لتحقيق األمن ا

البناء الجسدي للشخصية يساهم في صياغة  الصحياألمن ومنها أن  أهم النتائجبوُختم البحث ، الضروريات الخمس المشهورة

االهتمام مهمة، ينبغي  استراتيجية الصحياألمن كما يُعتبر األوبئة، مخاطر نفسها من  البشريةوبه تُحّصن  اإلسالمية، اإلنسانية

ا، ومن أهم   .الصحي الحاجية والتحسينيةمواصلة البحث في مقاصد األمن  لتوصياتابه وترسيخه واقعا

 األمن، الصحي، مقاصد، التشريع اإلسالمي. الكلمات المفتاحية:
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Preserving Health Security in the Light of the Necessary Objectives of Islamic Legislation 

 

Abstract 

This study came under the title (Preserving Health Security in the Light of the Necessary 

Objectives of Islamic Legislation) with an introduction, two chapters and a conclusion. 

In the first topic, the two researchers showed the meaning of security for the advanced and the 

late, and the researchers chose to define security as “a Muslim’s feeling of tranquility that 

enables the individual to achieve his worldly and hereafter interests through legitimate means.” 

Then the researchers clarified the meaning of health security and settled that it is: Through it, 

individuals and groups are secure in their physical and psychological health, now and then, so 

that this situation is controlled by the standards of Islamic Sharia in terms of purposes and 

means.” After that, some legal evidence that can be rooted in health security was limited. As for 

the second topic, it included a statement of the importance of health security on the individual. 

and society, and some jurisprudential rules supporting this security field. Then the researchers 

reviewed the most important legitimate means that should be followed to achieve health security 

for individuals and societies, and the impact of achieving health security on each of the five well-

known necessities, and the research concluded with the most important results, including that 

health security contributes to formulating The physical construction of the Islamic human 

personality, by which humanity immunizes itself from the dangers of epidemics, and health 

security is an important strategy, which should Paying attention to it and consolidating it as a 

reality, and one of the most important recommendations is to continue researching the needs and 

improvement goals of health security. 

Keywords: Security, Health, Purposes, Islamic legislation. 

 المقدمة .1

ا عبد هللا الحمد هلل رب العالمين، و الصالة والسالم على أشرف الخلق وسيّد المرسلين، ونشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمدا

 ورسوله، وبعد:

ا شامالا ودقيقاا في شتى مجاالت الحياة، واهتمت نصوصها بكل جوانب الحياة  فقد جاءت الشريعة اإلسالمية لتكّون نظاما

وانب مهمة في حياة اإلنسان، وهي ما اصطلح على تسميتها بالضرورات الخمس، اإلنسانية، وأبرز العلماء أهمية حفظ خمسة ج
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ولم تغفل الشريعة اإلسالمية اإلشارة لمظلّة هذه الضروريات الكبرى، وتتمثل هذه المظلة هي حفظ المجتمع بكل مكوناته 

كبر لإلنسان، وهو حفظ المجتمع، ومحتوياته كإطار عام، ومن أجل ذلك رّكزت كثير من نصوص الشريعة على حفظ الكيان األ

حفظ األمن التربوي في ضوء مقاصد التشريع " وال يُحفظ المجتمع بال حفظ لكافة مكوناته، فجاءت هذه الدراسة بعنوان:

 "اإلسالمي الضرورية 

 مشكلة الدراسة:. 1.1

الرسمية لتحقيق أمن للبشرية، في خضم الحديث المتزايد عن فشل القوانين الوضعية، واالجتهادات المؤسساتية الرسمية وغير  

خه في المؤسسات التعليمية، جاءت هذه ترسي، وحرصهم على الصحيباألمن الرسمية واألهلية وفي ظّل اهتمام المؤسسات 

، وربطه بعلم مقاصد الشريعة اإلسالمية، وإبراز وسائل تحقيقه، وبيان الصحيالدراسة للمساهمة في الكشف عن أهمية األمن 

 صد التشريع الضرورية، ومن أجل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:أثره على مقا

 الصحي؟ما هو واقع األمن  .3

 والدولة؟على مستوى األفراد  الصحيكيف يتحقق األمن  .2

 التشريع؟ومقاصد  الصحيما العالقة بين األمن  .1

 :أهمية الدراسة. 2.1

 :تظهر أهمية الدراسة من خالل اآلتي 

 ة من أهمية علم المقاصد الشرعية، فالمقاصد للعلوم بمثابة الروح لإلنسان.تنبع أهمية هذه الدراس .3

تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل تسليط الضوء على جانب تكويني للشخصية من جوانب المقاصد الشرعية، ففي الوقت  .2

الجانب الفردي، وقلّما أتوا الذي ساق فيه علماء المقاصد القدامى أمثلة على الضرورات الخمس المشهورة، انحصر ذلك في 

 بأمثلة على المقاصد المجتمعية التي تهّم البشرية بشكل عام.

 كما تزداد أهمية هذه الدراسة من خالل تفعيل علم المقاصد في حفظ كيان األمة ونظامها االجتماعي.  .1

 :أهداف الدراسة. 1.1

 :تهدف الدراسة لتحقيق اآلتي 

 .الصحة الفردية والجماعيةة على أمن بيان دور المقاصد الشرعية في المحافظ .3

 .الوقوف على النصوص والقواعد الشرعية التي أبرزت هذا المقصد الحيوي .2

 .بيان شمولية األمن لكافة مجاالت الحياة  .1
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وارتباطه  الصحيوقد كثرت الكتابات في مقصد األمن، لكن أغلبها ينحصر في جانب دون اآلخر، ولم نجد من أفرد األمن 

المتعلقة  األبحاث العلميةلشرعية في مؤلف واحد، ومن خالل النظر والبحث في مظان المكتبة البحثية، ظهرت بعض بالمقاصد ا

 ، وهي على النحو اآلتي:الصحيبمقصد حفظ األمن 

المالكي، تركية، حق األمن الصحي في ضوء مقاصد الشرع وجهود المملكة العربية السعودية في رعايته، بحث منشور في  .3

 .13، العدد 22كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات، اإلسكندرية، المجلد مجلة 

ا فيروس) اإلسالميةبوكرديد، نور الدين، األمن الصحي وآليات تحقيقه في الشريعة  .2 بحث منشور في مجلة ( كورونا أنموذجا

 .م2023، 2، العدد 13جامعة عبد القادر للعلوم اإلسالمية، الجزائر، المجلد 

بلخير، آسية، األمن الصحي العالمي متطلبات الترشيد وضرورات االستدامة، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية . 1

 .م2032، المركز الديمقراطي للدراسات االستراتيجية والسياسة االقتصادية، 3، العدد 20والقانون، المجلد

المبني على الطيبات وترك الخبائث"، للباحث عبد هللا كركيش،  مقاصد القرآن والسنة في إرساء نمط الحياة الصحيبحث ". 4

م، وذكر في بحثه القواعد التي 2،2023، العدد 7وهو منشور في مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية، المجلد

 بالقرآن الكريم والسنة النبوية. تساهم في ترسيخ نمط صحي، واالستدالل على ذلك

جاء ليكشف عن العالقة بين األمن الصحي في الدولة، وأثر ذلك على الضروريات الخمس، ومدى تنمية نا بأنه وقد تميز بحث

 .وتعزيز الوسائل التي تُسهم في تحقيق هذا األمن من جانب الوجود وجانب العدم

  أسباب اختيار الموضوع:. 1.1

 .بشكل خاص الرغبة في إثراء المكتبة العلمية بشكل عام، والزاوية المقاصدية .3

 .الصحيإبراز النصوص المقاصدية التي تهتم بمقصد األمن  .2

 .في حفظ مقاصد الشريعة الصحيبيان دور األمن  .4

  :منهج الدراسة. 5.1

يُعتبر المنهج الوصفي التحليلي هو األنسب للدراسات الشرعية، لذا سيعتمده الباحثان مستفيدين من المنهج االستقرائي والمنهج 

 ما لزم األمر في الدراسة.االستنباطي كل

 :الخطة التفصيلية للدراسة. 1.1

 :اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون خطتها التفصيلية في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، فكانت على الهيكلية اآلتية 

 ، وأهميتها، وأهدافها، أسباب اختيار الموضوع، ومنهج الدراسة، والخطة التفصيلية.مشكلة الدراسة المقدمة: وتشمل

 ، وفيه مطلبان:وأدلتهوأهميته  الصحياألمن : بحث األولالم
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 .وأدلته الصحيمعنى األمن : المطلب األول

 .الصحياألمن أهميته  :المطلب الثاني

 وأثره على الضروريات الخمس، وفيه مطلبان: الصحيالمبحث الثاني: وسائل تحقيق األمن 

 .الصحيالمطلب األول: وسائل تحقيق األمن 

 .على الضروريات الخمس الصحيي: أثر األمن المطلب الثان

 الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.

 

 وأدلته وأهميته األمن الصحي: األولالمبحث 

 .معنى األمن الصحي وأدلته: المطلب األول

، 1نفس وزوال الخوفالخوف، يُقال: أمن الشّر أي سلم منه، وأصل األمن طمأنينة ال األمن في اللغة يعني الطمأنينة، وهو ضدّ 

النفس وراحة البال، ومنه األمن واألمانة، واألََمنَة بالتحريك تفيد األمن لقوله  وطمأنينةاألمن سكون القلب  أصلويمكن أن يكون 

نُكۡم   ﴿ :تعالى ۢن بَۡعِد ٱۡلَغمِّ أََمنَٗة نَُّعاٗسا يَۡغَشٰى طَآئِفَٗة مِّ ، ومن ذلك قوله 3أمن إليه أي دخل في أمانهويقال است، 2﴾ ثُمَّ أَنَزَل َعلَۡيُكم مِّ

َذا ﴿ :تعالى ٱلَِّذٓي ﴿: رف الناس فإن األمن هو اطمئنان النفس وزوال الخوف، ومنه قول هللا تعالىوفي عُ ، 4 ﴾ ٱأۡلَِمينِ ٱۡلبَلَِد َوَهٰ

ن أَۡطَعَمهُم  ۡن َخۡوِف  مِّ ُ الَِّذي ََل إِلَهَ إَِلَّ هَُو اْلَملُِك هذا في قوله تعالى:ومن أسماء هللا تعالى المؤمن، و، 5﴾ُجوٖع َوَءاَمنَُهم مِّ ﴿هَُو َّللاَّ

اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز  ا يُْشِرُكوَن ﴾اْلَجبَّاُر اْلقُدُّوُس السَّ ِ َعمَّ ويفيد هذا االسم أن هللا تعالى هو المعطي ، 6 اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن َّللاَّ

 .7ه المؤمنين، وذلك حينما يؤّمنهم من عذاب الدنيا واآلخرةاألمان لعباد

                                                
 ، دار صادر، بيروت23، ص31، مادة أمن، ج1هـ، لسان العرب، ط733ابن منظور، محمد بن علي، ت  1

 .334سورة آل عمران، آية رقم  2

، 2073، 3م، ج3227، 4هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط121ري، إسماعيل بن حماد )ت الجوه 3

 .مادة أمن، دار العلم للماليين، بيروت

 .4سورة التين، آية رقم  4

 .4سورة قريش، آية رقم  5

 .22سورة الحشر، آية رقم  6

ه، 3412، 3نية، موسوعة التفسير المأثور، بإشراف مساعد بن سليمان الطيار ونوح بن يحيى الشهري، طمركز الدراسات والمعلومات القرآ7 

 ، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي، دار ابن حزم، بيروت.327، ص23ج
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ومنهم من عّرفه بأنه:" طمأنينة النفس وزوال ، 1"أما في االصطالح عند المتقدمين فهو:" عدم توقع مكروه في الزمن اآلتي

خاف منه، وهو يجمع جميع وانتفاء الخوف من كل ما يُ  ،وعّرفه ابن عاشور بأنه:" حالة اطمئنان النفس وراحة البال، 2الخوف"

 .3"األحوال الصالحة لإلنسان من الصحة والرزق ونحوه

ومن المعاصرين من عّرف األمن بأنه:" الشعور بالسالمة واالطمئنان، واختفاء أسباب الخوف في حياة اإلنسان، وما تقوم به  

هم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويتجه تفكيرهم أو هو:" ما يطمئن الناس على دين، 4"هذه الحياة من مصالح يسعى إلى تحقيقها

ومن المعاصرين من عّرف األمن بأكثر من تعريف حسب الجوانب التي يتناولها ، 5إلى ما يرفع شأن مجتمعهم وينهض بأمتهم"

 األمن على النحو اآلتي:

:" مجموعة من اإلجراءات بأنه من هذا الجانباألمن  ويعرفالجانب األول: األمن من حيث اإلجراءات والسياسات العامة، 

ضح من هذا التعريف أنه تعريف بالوسيلة وليس ويتّ ، 6"والسياسات التي تتخذها دولة ما لحماية شعبها وكيانها وإنجازاتها

بالحقيقة، فيكون األمن بذلك أقرب للقرارات اإلدارية منه للتعريف الحّدي، وعّرفه آخر بناء على هذا االعتبار بأنه:" مجمل 

جراءات األمنية التي تتخذ لحفظ أسرار الدولة، وتأمين أفرادها، ومنشآتها، ومصالحها الحيوية، ويعني الطمأنينة والهدوء، اإل

 ."7والقدرة على مواجهة األحداث والطوارئ دون اضطراب

نينة، وإحساس بأن حياة من من هذا الجانب:" شعور باألمان والطمأاألمن شعور وإحساس، فيكون األأن الجانب الثاني: باعتبار 

ا عن الجانب ، 8"مصالح وطنه وجماعته، وأسرته مصونة ومحميةواإلنسان ومصالحه،  وهذا التعريف أقرب لحقيقة األمن بعيدا

 اإلجرائي لتحقيق األمن.

األمة ضد األخطار الجانب الثالث: باعتبار أن األمن بمثابة حالة معينة تسود أرجاء الدولة، وعلى ذلك يكون األمن:" تأمين كيان 

 ،9"التي تتهددها داخلياا وخارجياا، وصيانة مصالحها الحقيقية، وتهيئة الظروف والعوامل المناسبة لتحقيق أهدافها

                                                
 لمية، بيروت.، دار الكتب الع17م، ص3221، 3هـ، كتاب التعريفات، ط233الجرجاني، علي بن محمد، ت 1
 .، عالم الكتب، القاهرة31م، ص3220، 3هـ(، التوقيف على مهمات التعاريف، ط3013المناوي، زين الدين محمد )ت  2

ط،  .، د"هـ، التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد3121ابن عاشور، محمد الطاهر، ت 3

 .الدار التونسية للنشر، تونس ،33، ص31م، ج3224

 .، مطابع رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة32التركي، عبد هللا، األمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به، ص 4

 .، دار السالسل، الكويت273، ص3، ج 2وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط 5

، رسالة دكتوراه من كلية الشريعة في 33و الحاج، حسام، تدابير األمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة في ضوء مقاصد الشريعة، صأب 6

 م.2003الجامعة األردنية، أُجيزت سنة 

األمن االجتماعي تحديات " ؤتمر الهيتي، عبد الستار، مسؤولية األفراد واألجهزة الحكومية في تحقيق األمن االجتماعي، ورقة عمل مقدمة لم 7

 . 4م، ص2007المنعقد في البحرين لعام " وتطلعات 

، رسالة ماجستير من جامعة الكويت كلية الدراسات العليا، قسم التفسير وعلوم 23األمن في ضوء الكتاب والسنة، ص  العتيبي، عبد العزيز، 8

 .م3222القرآن، إشراف علي حسن رضوان، أُجيزت سنة 

 .22جع نفسه، صالمر 9
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وعّرفه آخر بأنه:" اطمئنان اإلنسان على دينه ونفسه وعقله وأهله وسائر حقوقه، وعدم خوفه في الوقت الحالي أو في الزمن  

األخالق ومراعاة  ،ومن خارجها، ومن العدو وغيره، ويكون ذلك على وفق توجيه اإلسالم وهدي الوحيداخل بالده  اآلتي، في

وعّرفه محمد عمارة بقوله: " هو الطمأنينة المقابلة للخوف والفزع والروع في عالم الفرد والجماعة، ، 1"والمواثيق واألعراف

 .   2"وفي الدنيا واآلخرة جميعاا  ،العالقات والمعامالت وفي الحواضر ومواطن العمران، وفي السبل والطرق، وفي

ومنهم من اقترب من الدراسة المقاصدية حينما عّرف األمن بأنه: "االستعداد واألمان بحفظ الضرورات الخمس من أي عدوان 

 ويعتبر ،3"اة فهو أمنقي في أي شأن من شؤون الحيوتوفير السعادة والر   ،عليها، فكل ما دّل على معنى الراحة والسكينة

نّصه:" حالة من الطمأنينة واالستقرار تسود الدولة لتتمكن لمضمون هذه الدراسة ما  لألمن تعريف معاصر أن أقرب انالباحث

وهذا التعريف هو األقرب للدراسة المقاصدية، ويبقى  4من تحقيق مصالحها، ومصالح أفرادها الضرورية والحاجية والتحسينية"

، ومن المعاصرين من ذهب لتعريف األمن) اإلسالمي ( ا شخصياا حتى في حال عدم وجود الدولة ككيان سياسياألمن مطلبا 

بقوله أنه:" مجموعة اإلجراءات واألساليب التي تتخذها الدول والشعوب اإلسالمية بما يمّكنها من الحفاظ على العقيدة اإلسالمية 

ية والخارجية، ويتطلب ذلك استثمار مواردها، وتنمية اقتصادياتها، وتعزيز ورموزها وتاريخها وقيمها من األخطار الداخل

وهذا التعريف غير جامع كونه اقتصر الحديث عن األمن ، 5"قدراتها؛ بما يهيئ لها القوة واإلمكانية للدفاع عن العقيدة اإلسالمية

 .ا لألمن كحالة يشعر بها الناسمن بالوسائل المتّبعة لتحقيقه، ولم يعط وصفا ألنه عّرف ادي، كما أالَعقَ 

ا لكثر التعاريف المعاصرة لألمن، ولكون كل كاتب ينظر لألمن من زاوية معينة، فالذي  أن تعريف األمن  انالباحث يراهونظرا

ائل المناسب لهذه الدراسة هو:" شعور المسلم بالطمأنينة الذي يمّكن الفرد من تحقيق مصالحه الدنيوية واألخروية من خالل الوس

 خروية، مع ضبط تحقيقها بالوسائل الشرعية.ها الدنيوية واألالمشروعة" ويمتاز هذا التعريف باختصاره واحتوائه المصالح بشقيّ 

ا لدور الضروريةاألمن الصحي من أهم المفاهيم المرتبطة بشكل وثيق بالمقاصد الشرعية  يُعدّ و ة يوالجماع يةلصحة الفردا، نظرا

بها على عباده، تعالى ، فالصحة من أعظم النعم التي أنعم هللا لكل طرفقدرته على القيام بالمهام الموكلة استمرارية الفرد و في

 أحدضمن أفرد علماء األصول الصحة  حيث، بذلك وبالتالي فإنها تستوجب الشكر والعرفان، وجاءت النصوص الشرعية

ا متكامالا للوصول إلى ترسيخ ما بات المقاصد الشرعية الضرورية والمتمثل في حفظ النفس، وسلكت ال شريعة اإلسالمية مسلكا

 وغياب األمراض، ويبتعد مفهوم ،يُعرف باألمن الصحي في المجتمعات وبين األفراد، والصحة هي حالة من التمتّع بالعافية

 والروحية، ،ليةوالعق ،والنفسية ،الصحة عن مجرد الشفاء ليصل إلى الصحة السليمة والخالية من األمراض الجسمانية

                                                
وم األمنية الخادمي، نور الدين، القواعد الفقهية المتعلقة باألمن الشامل، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، جامعة نايف العربية للعل 1

  .33، ص42، العدد 23والتدريب، المجلد 

 .، القاهرة، دار الشروق32م، ص3222، 3عمارة، محمد، اإلسالم واألمن االجتماعي، ط 2

 .2، ص22، العدد 33الهويمل، إبراهيم، مقومات األمن في القرآن الكريم، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلد  3

لة ، رسا22الشافي، خالد، دور السياسة الجنائية في تحقيق األمن األخالقي في ضوء الشريعة اإلسالمية وأنظمة المملكة العربية السعودية، ص 4

 ماجستير مقدمة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة الجنائية.

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 32م، ص3224، 3محمد، صباح محمود، األمن اإلسالمي دراسات في التحديات الجيبولوتيكية، ط 5 

 والتوزيع، بيروت.
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ويتمركز األمن الصحي حول آليات حماية األفراد من جميع األخطار الصحية التي تواجههم، من أجل العيش بحياة آمنة صحياا،  

، حيث ذهب هذا المصطلح تفاوتت تعريفات العلماء لألمن الصحي كمصطلح مرّكب، واختلفوا فيما بينهم في التعبير عنقد و

وبئة التي تهدد الصحة صحي هو:"ضرورة خلو وسالمة كل دول العالم من كل األمراض واألخطار واألبعضهم إلى أن األمن ال

نه:" األنشطة والممارسات المطلوبة أب 34/34م ضمن قرارها رقم 2003وعّرفته منظمة الصحة العالمية في عام ، 1العالمية"

ن يعيشون عبر المناطق الجغرافية والحدود الدولية وتعّرضهم لتقليل التعّرض لألحداث التي تهدد الصحة الجماعية للسكان الذي

اقتصر على الصحة الجماعية دون كما للخطر" وهذا التعريف غير جامع ألنه اقتصر على المناطق الحدودية دون غيرها، 

 .الفردية

لمتوقعة التي قد تؤدي إلى :" حماية اإلنسان من األضرار الواقعة أو امن التعريفات األخرى لألمن الصحي أنه عبارة عنو 

ومن المعاصرين من اقترب في تعريفه لألمن الصحي من المقاصد الشرعية، وربط تعريفه بالشريعة ، 2وفاته أو مرضه"

اإلسالمية فاعتبر أن األمن الصحي هو:" الضمانات التي جاءت بها التعاليم اإلسالمية للحفاظ على بدن المسلم مما قد يهدد 

نه يحصر أويؤخذ على هذا التعريف ، 3"اض أو التقليل من قابليته للمرض وحمايته في مجال صنعة الطبسالمته من األمر

قبوله في حالة األمن الصحي الفردي، أما إذا انتقل الحديث عن األمن  قد يمكن األمن الصحي بالمسلمين دون غيرهم، وهذا

من خالل  إلى تعريف األمن الصحي آخريع دون استثناء، وذهب المجتمعي أو الدولي أو العالمي فإن األمن الصحي يشمل الجم

مسلمين وغير  -آليات تحقيقه، فهو:" مجموعة من اإلجراءات والتدابير الصحية التي تتخذها الدولة لضمان سالمة رعاياها

، 4ون للحفاظ على صحتهم"وكل ما يحتاجه المواطن ،بتداءا  بسالمة الغذاء والماء والبيئة، وانتهاءا بتوفير العالجا -مسلمين

ستبعد يغفل اإلشارة لألمن الصحي الفردي، ويأن هذا التعريف أقرب للتعبير عن مضمون األمن الصحي، ولكنه  انويرى الباحث

عن المسؤولية حينما ذهب لتحميل الدولة  أجادالمسؤولية الفردية عن تحقيق األمن الصحي، ومن ناحية أخرى فإن هذا التعريف 

اتحقيق األ  .من الصحي على توازن معتدلعلى المسؤولية الفردية ليقوم األ التأكيدمع  ،من الصحي، وهذا مقبول شرعا

إلى أن األمن الصحي إنما هو:" حالة من االستقرار الصحي التي يأمن األفراد والجماعات من خاللها على  انويخلص الباحث 

، بحيث تنضبط ه  ذه الحالة بمعايير الشريعة اإلسالمية من حيث المقاصد والوسائل"،صحتهم الجسدية والنفسية حاالا ومآالا

 الضرورة، أولهما ما يقيم أركان 5وحفظ الصحة كغيره من الضروريات يكون من خالل أمرين ذكرهما الشاطبي في موافقاته

ة الخلل الواقع عليها أو الثاني هو ما يدفع عن الصحو( ويثبت قواعدها، وهو ما يكون حفظ للصحة من جانب الوجود، )الصحة

 المتوقّع، وهو حفظ للصحة من جانب العدم.

                                                
، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية والقانون، 244رشيد وضرورات االستدامة، صبلخير، آسية، األمن الصحي العالمي متطلبات الت 1

 .م2032، المركز الديمقراطي للدراسات االستراتيجية والسياسة االقتصادية، 3، العدد 20 المجلد

، بحث منشور في مجلة كلية 37المالكي، تركية، حق األمن الصحي في ضوء مقاصد الشرع وجهود المملكة العربية السعودية في رعايته، ص 2

 .13، العدد 22الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات، اإلسكندرية، المجلد 

، كلية الشريعة، جامعة دمشق، أُجيزت اجستير في الفقه اإلسالمي وأصوله، رسالة م233درويش، غياث الدين، األمن واألمان في اإلسالم، ص 3

 .م3222الرسالة عام 

 .، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن31م، ص 2033، 3ألمن االقتصادي في الشريعة اإلسالمية دراسة تأصيلية، طشويمة، حسن، ا 4

 .، دار ابن عفان، السعودية32، ص2م، ج3227، 3هـ، الموافقات، تحقيق مشهور حسن آل سلمان، ط720الشاطبي، إبراهيم، ت  5
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ا لحداثة  فإن النصوص الشرعية لم تستخدم هذا المصطلح، ولكنها احتوت آليات تحقيقه،  مصطلح األمن الصحي؛ونظرا

 األمن الصحي( ما يأتي:) والمضامين المنضوية تحته، ومن األدلة الشرعية التي تخدم هذا المصطلح

: قول هللا تعالىأو ِ َوََل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى  :الا َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن ﴾﴿َوأَْنفِقُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ وموضع  1 التَّْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ َّللاَّ

لصحة من التلهكة، والنهي عن االستدالل من اآلية أنها مطلقة في النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة، ويُعتبر التساهل في حفظ ا

 2وحفظ النفوس. مصاريف الجهاد في سبيل هللامن  هإلقاء النفس إلى التهكلة يجمع معنى األمر باإلنفاق وغير

، وموضع 3 يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن﴾ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوََل تُْسِرفُوا إِنَّهُ ََل بَنِي آَدَم ُخُذوا  ﴿يَا :ثانياا: قول هللا تعالى

االستدالل من اآلية أنها تحّث على ضرورة االعتدال في األكل والشرب، والبعد عن اإلسراف، ومعلوم أن االعتدال في ذلك 

 4.حفظ للصحة، كما تضمنت اآلية أصول حفظ الصحة من جانب الغذاء

 6.واآلية تحّث على طهارة الثوب، وطهارة الثياب من مقومات األمن الصحي 5 َوِثيَابََك فََطهِّْر ﴾﴿ :ثالثاا: قول هللا تعالى

ا: قول هللا تعالى  تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم َوََل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكمْ ﴿يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم ِباْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكوَن  :رابعا

َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ﴾  8.وموضع االستدالل من اآلية أنها تتضمن مراعاة حق النفس في الحياة، والسالمة والكرامة والعزة، 7إِنَّ َّللاَّ

ا: قول الرسول صلى هللا عليه وسلم:"  ْوِمِه فََكأَنََّما ِحيَزْت لَهُ ِمْنُكْم آِمناا فِي ِسْربِِه ُمَعافاى فِي َجَسِدِه ِعْنَدهُ قُوُت يَ أَْصبََح َمْن خامسا

ْنيَا  والمتمثل في المعافاة الجسدية من األمراض واألسقام. صراحة، وهذا الحديث يذكر األمن الصحي9"الد 

ا: تحريم الشريعة اإلسالمية لبعض المأكوالت التي تحتمل األضرار بالصحة، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: َم  سادسا ﴿إِنََّما َحرَّ

ِ فََمِن اْضطُرَّ عَ  َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغْيِر َّللاَّ َ َغفُوٌر َرِحيٌم ﴾بَاٍغ َوََل َعاٍد فاََل إِْثَم َعلَْيِه إِ َغْيَر لَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ ، 10 نَّ َّللاَّ

                                                
 .323سورة البقرة، آية رقم  1

 .231، ص2ج، لتحرير والتنويرابن عاشور، ا 2

 .13سورة األعراف، آية رقم 3

 .22، ص2جابن عاشور، التحرير والتنوير،  4

 .4سورة المدثر، آية رقم  5

 .227، ص22، جابن عاشور، التحرير والتنوير 6

 .22سورة النساء، آية رقم  7

 عبيكان، الرياض.مطبعة ال، 23صم، 2003، 3الخادمي، نور الدين، علم المقاصد الشرعية، ط 8

، 3م، أبواب الزهد، باب القناعة، ج 2002، 3وآخرون، طابن ماجه، تحقيق شعيب األرنؤوط  هـ(، سنن 271ابن ماجه، محمد بن يزيد ) 9 

ه،  233بيروت. البخاري، محمد بن إسماعيل، ت، وحكم عليه المحققون بأنه حسن بمجموع شواهده، دار الرسالة العالمية، 4343، برقم 231ص

ا من تخريجات وتعليقات محمد ناصر األلباني، ط ، وحكم 100 ، برقم333م، ص3222، 3األدب المفرد، تحقيق سمير بن أمين الزهيري مستفيدا

 عليه األلباني بانه حديث حسن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
 .371سورة البقرة، آية رقم  10
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ما تعالى هللا  ؛ حيث إنى الصحة، وهذا مسلّم بهووجه االستدالل أن اآلية تحّرم أكل هذه األصناف لوجود الضرر المحقق عل

 .1الحديث من مضار هذه المأكوالت العلمحّرم شيئاا إال لضرره، ناهيك عما اكتشفه 

ا: ما ورد  اٍء، فَقَاَل لَهُ بَْعُضنَا: ُكنَّا فِي َمْجلٍِس، فََجاَء النَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَى َرْأِسِه أَثَُر مَ  قولهم: الصحابةعن بعض سابعا

ةُ لَِمِن لَِمِن بِاْلِغنَى بَأَْس اَل "ثُمَّ أَفَاَض اْلقَْوُم فِي ِذْكِر اْلِغنَى، فَقَاَل: "نََعْم، فَاْلَحْمُد هلِلَِّ "نََراَك اْليَْوَم طَيَِّب النَّْفِس، قَاَل:  حَّ اتَّقَى، َوالصِّ

 همية الصحة، وأفضليتها على الغنى.أوفي هذا الحديث بيان  2"النَّْفِس ِمَن النَِّعمِ  اتَّقَى َخْيٌر ِمَن اْلِغنَى، َوِطيبُ 

نَاَء، َوأَْوُكواَغط وا ثامناا: قول الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو يحّث على حماية النفس من األمراض واألوبئة:" اإْلِ
قَاَء،  3 السِّ

رَ  ، فَإِْن لَْم يَِجْد أََحُدُكْم إِ َوأَْغلِقُوا اْلبَاَب، َوأَْطفِئُوا السِّ ، َواَل يَْفتَُح بَاباا، َواَل يَْكِشُف إِنَاءا الَّ أَْن يَْعُرَض اَج، فَإِنَّ الشَّْيطَاَن اَل يَُحل  ِسقَاءا

ا َويَْذُكَر اْسَم هللاِ، فَْليَْفَعْل فَإِنَّ اْلفَُوْيِسقَةَ تُْضِرُم َعلَى أَْهِل اْلبَ   .4"ْيِت بَْيتَهُْم َعلَى إِنَائِِه ُعودا

ا: النصوص النبوية التي حثّت على التداوي، كقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:"  اِء َداٍء لُِكلِّ تاسعا َدَواٌء، فَإَِذا أُِصيَب َدَواُء الدَّ

ُ َداءا إاِلَّ أَْنَزَل لَهُ أَْنَزَل َما :" ، وقوله5" بََرأَ بِإِْذِن هللاِ َعزَّ َوَجلَّ  وهذه النصوص تعتبر داعية للحفاظ على األمن الصحي ، 6"ِشفَاءا  هللاَّ

 من خالل التداوي.

ا: نهي الرسول صلى هللا عليه وسلم عن التنفّس في اإل وذلك من باب التأّدب واجتناب ما يُفسد الطعام ، 7ناء أو النفخ فيهعاشرا

 والشراب، وفساد الطعام والشراب مضّرة للجسد.

تَْظهَْر اْلفَاِحَشةُ فِي قَْوٍم قَط  َحتَّى يُْعلِنُوا بِهَا، إاِلَّ فََشا فِيِهُم الطَّاُعوُن َواأْلَْوَجاُع لَْم ل صلى هللا عليه وسلم:" حادي عشر: قول الرسو

لما يسببه  ؛ فإن هذادماتهوموضع االستدالل أن اإلسالم حينما حّرم الزنا ومق، 8" الَّتِي لَْم تَُكْن َمَضْت فِي أَْساَلفِِهْم الَِّذيَن َمَضْوا

من  وغيره من األمراض هو الفعل الفاحش من انتشار األمراض، فالمحافظة على النسل من مقاصد الشريعة، وانتشار اإليدز

 .نواتج ممارسة الزنا

                                                
، بحث منشور في مجلة 33لسنة في إرساء نمط الحياة الصحي المبني على الطيبات وترك الخبائث، صعبد هللا، مقاصد القرآن واكركيش،  1 

 .م2023، 2، العدد 7الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية، المجلد 
، 12م، ج 2003، 3، طهـ(، المسند، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، إشراف عبد هللا بن عبد المحسن التركي 243)ابن حنبل، أحمد،  2

 ، وحكم عليه المحققون بان إسناده حسن، مؤسسة الرسالة، بيروت.21227، برقم 232ص

هـ(، شرح النووي على صحيح مسلم، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" 373النووي، يحيى بن شرف )ت اْلَخْيطُ الذي يشد به الوعاء.  3 

 ث العربي، بيروت.، دار إحياء الترا23، ص32هـ، ج 3122، 2ط
م، كتاب األشربة، باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء 3233هـ(، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط،  233) مسلم بن الحجاج، ت 4

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.2032، برقم 303، ص3السقاء، ج 

 .2204، برقم 23، ص7ب التداوي، ج، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباالمرجع نفسه 5

نزل أم، كتاب الطب، باب ما أنزل هللا داء إال 3221، 3هـ، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، ط270البخاري، محمد إسماعيل، ت 6

 ، دار ابن كثير، دمشق.3134، برقم 2333، ص3له دواء، ج 

م، كتاب األشربة، باب 2002، 3تحقيق شعيب األرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، ط هـ، سنن أبي داود،273أبو داود، سليمان بن األشعث، ت 7

  دار الرسالة العالمية، بيروت. ،، وحكم عليه المحققان بأنه إسناده صحيح1722، برقم 330، ص3في النفخ في الشراب والتنفس فيه، ج 
، 3م، أبواب الفتن، باب العقوبات، ج 2002، 3وآخرون، طنؤوط هـ(، سنن ابن ماجه، تحقيق شعيب األر 271ابن ماجه، محمد بن يزيد ) 8

 ، وحكم عليه المحققون بأنه حسن لغيره، دار الرسالة العالمية، بيروت. 4032، برقم 330ص
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لكليات في ثالث كليات من اويدخل مباشرة ومما سبق يتّضح أن حفظ األمن الصحي كان مثار اهتمام في الشريعة اإلسالمية، 

حفظ الدين، وحفظ المال( ال ) اآلخرينحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل(، في حين إن المقصدين ) الضرورية الخمسة

ا يتحققان  ثالثة من الصحي األ ويشمليُعين الفرد على حفظ الكليات كلها،  إال بحفظ الصحة، واستقرار األمن الصحيأيضا

 مجاالت:

مراض موجودة ولكنها منتشرة في مساحات و كانت هذه األألمعدية، وهي التي تظهر أول مرة، األول: األمراض المستجدة ا

 جغرافية كبيرة؛ كانفلونزا الطيور، أو فيروس كورونا.

الثاني: العنف والنزاعات وحاالت الطوارئ اإلنسانية، كالفيضانات والزالزل والبراكين، والتغيّر المناخي، حيث تحتاج هذه 

 ن صحي مستقّر.الظواهر ألم

الثالث: انعدام األمن الغذائي، وهذا من أخطر المشاكل في قطاع الصحة العامة، حيث تعاني الدول واألفراد منخفضة الدخل من 

 1.سوء التغذية مما يؤدي النتشار األمراض المزمنة وفقر الدم

 .األمن الصحي أهمية: الثانيالمطلب 

 ي:وتنبع أهمية األمن الصحي من خالل اآلت

: حرص الشريعة اإلسالمية على سالمة صحة األفراد، في كل المجاالت كالعبادات والمعامالت، حيث ربطت الشريعة  أوالا

 .2اإلسالمية األمن الصحي ببعض العبادات؛ كالطهارة للصالة، فقال صلى هللا عليه وسلم:" الطهور شطر اإليمان"

الكليات الخمس المشهورة، وحفظ النفس يكون بكل ما يحفظها من التلف،  ثانياا: اعتبار الشريعة اإلسالمية حفظ النفس من

ا على ذلك قال رسول هللا عليه وسلم:" أوت  .3"لَِجَسِدَك َعلَْيَك َحقّاا، َوإِنَّ لَِعْينَِك َعلَْيَك َحقّاافاََل تَْفَعْل، قُْم َونَْم، َوُصْم َوأَْفِطْر، فَإِنَّ ...كيدا

ا على جبين المسلم، وعنواناا لحياة األفراد، فمن خالل الصحة ثالثاا: يعتبر األمن ال يقوم الفرد بكافة أنشطته يمكن أن صحي تاجا

 الحياتية.

ا:  كل صحي وشراب نقي، وإنما يتعّدى ذلك ليضمن الصحة والسالمة ألفراد أمجرد وجود على األمن الصحي  ال يقتصررابعا

 والمجتمعات.

ا: يتعلّق األمن الصحي بك  ل فرد من أفراد الدولة وصحته البدنية والنفسية.خامسا

ا:  المرتبة األولى من حيث األهمية لدى األفراد، وفي المرتبة الثانية يأتي يحتّل األمن الصحي  أثبتت بعض الدراسات أنسادسا

 .1األمن الشخصي، واألمن الغذائي يأتي في المرتبة الثالثة

                                                
م، 22/3/2023، مبثوثة على موقع اليوتيوب، تاريخ البث 32األمن الصحي في ضوء أزمة كوفيد )مستقبل الحربي، بدرية، محاضرة بعنوان 1

 .2/3/2022وتاريخ المشاهدة 

 .221، برقم 340، ص3مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ج 2

 .3721، برقم 2272، ص3، كتاب االدب، باب حق الضيف، ج البخاري، صحيح البخاري 3
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ا: يُعتبر األمن الصحي من ركائز الن للنظام العام تكمن ركائز األساسية ظام العام الذي تسعى كل سلطة حاكمة لتحقيقه، فالسابعا

 .2"والسكينة العمومية في" األمن العام، والصحة والعافية،

 .وأثره على الضروريات الخمس وسائل تحقيق األمن الصحي: الثاني المبحث

 .وسائل تحقيق األمن الصحيالمطلب األول: 

اإلسالمية تدابير صريحة ومباشرة للحفاظ على األمن الصحي، وتنوعت هذه الوسائل ما بين العالج  لقد حددت الشريعة

ما يقع المرض في الجسم أو التلف في ثوالوقاية، فعملت الشريعة اإلسالمية على وقاية اإلنسان من األمراض ومسبباتها، وحي

فات، وبذلك تكتمل المنظومة الصحية اآلمنة، ومن وسائل تحقيق األعضاء فإن الشريعة اإلسالمية تضع العالج األمثل لهذه اآل

 األمن الصحي ما يأتي:

من االبتالء، ومطلوب من المسلم استحضار الجانب اإليماني  المرضربط الوقاية من األمراض بالبعد اإليماني، ذلك أن  .3

صلى هللا عليه وسلم:" َما يُِصيُب  ها من قولحينما يُصاب ببعض األمراض الصحية، واستحضار األجر والثواب على ذلك منطلقا 

ْوَكةَ يَُشاُكهَا، إاِلَّ َكفََّر هللاُ َعْنهُ بِهَاَواَل نََصٍب، ِمْن اْلَمْرَء اْلُمْسلَِم  ، َواَل أَذاى، َحتَّى الشَّ ، َواَل ُحْزٍن، َواَل َغمٍّ ِمْن  َوَصٍب، َواَل هَمٍّ

 .3"َخطَايَاهُ 

وبئة ومسبباتها، وربط النظافة والوقاية من األمراض بالعقيدة اإلسالمية، لقول لألمراض واألإيجاد بيئة صحية مقاومة  .2

ا ، 4"الرسول صلى هللا عليه وسلم" الطهور شطر اإليمان وموضع االستدالل من الحديث أنه جعل النظافة كأساس صحي سلوكا

ا للمسلم في كل شؤون حياته، ويؤيد ذلك أن جعل اإلس الم بعض القواعد الصحية من سنن الفطرة، فقال الرسول عقائدياا ملزما

اِرِب، وتقليم األظفاراْلفِْطَرةُ صلى هللا عليه وسلم:"  ْبِط، َوقَص  الشَّ وفي الحديث ذكر 5"َخْمٌس: اْلِختَاُن، َوااِلْستِْحَداُد، َونَْتُف اإْلِ

 لبعض السلوكيات المطلوب فعلها كأساس فطري.

أَيَُّها الَِّذيَن  ﴿يَا :ّري الغذاء الطيّب المباح، واجتناب األطعمة المحّرمة والضارة، عمالا بقول هللا تعالىالتغذية السليمة، وتح .1

ِ إِْن ُكْنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن﴾ آَمنُوا ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ّلِِلَّ
فِي ْطَغْوا ﴿أََلَّ تَ  :والتوازن في ذلك لقول هللا تعالى، 6

 .7 اْلِميَزاِن﴾

                                                                                                                                                              
 .أبو ظبي م،2023، أجراه مركز تريندز للبحث واالستشارات، 32مستقبل األمن الصحي بعد جائحة كوفيد  1

، 3، العدد7، بحث منشور في مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، المجلد 2عباس، مريم، العناصر الحديثة للنظام العام في القانون اإلداري، ص 2

 م2020

 ، وحكم عليه المحققون بأن إسناده صحيح على شرط الشيخين.2242، برقم 347، ص34ابن حنبل، المسند، ج  3

 .221، برقم 340، ص3سلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، جمسلم، صحيح م 4

 .3212، برقم 2120، ص 3، كتاب االستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف اإلبط، ج البخاري، صحيح البخاري 5

 .372سورة البقرة، آية رقم  6

 .2سورة الرحمن، آية رقم  7
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توفير اللقاحات العالجية والوقائية لألمراض لجميع أفراد الدولة على نفقتها، والعمل على إلزامية تناول هذه اللقاحات،  .4

 وتستند الدولة في ذلك على قواعد السياسة الشرعية.

ا لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:" التطبيق الفوري لقواعد الحجر الصحي فيما إذا ظهرت أمراض معدية استنا .3 إَِذا دا

وهذا الحديث بمثابة األصل الوقائي الفّعال ، 1"بِأَْرٍض فاََل تَْدُخلُوهَا، َوإَِذا َوقََع بِأَْرٍض َوأَْنتُْم بِهَا فاََل تَْخُرُجوا ِمْنهَابِالطَّاُعوِن َسِمْعتُْم 

 .وقت األوبئة ة والسفرالذي تستند عليه الدول المعاصرة في تقييد الحرك

نشر ثقافة التقليل من األطعمة واألشربة التي ترتبط باألمراض المعاصرة، فالشريعة اإلسالمية جاءت لترشيد تناول  .3

ا ِمْن بَْطٍن، َحْسُب اآْلَدِميِّ األطعمة لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:"  ُصْلبَهُ، فَإِْن َغلَبَْت  لُقَْيَماٌت يُقِْمنَ َما َمأَلَ آَدِميٌّ ِوَعاءا َشراّ

ووصفة شرعية للوقاية من  ،ويتضمن هذا الحديث قاعدة طبية، 2"اآْلَدِميَّ نَْفُسهُ، فَثُلٌُث لِلطََّعاِم، َوثُلٌُث لِلشََّراِب، َوثُلٌُث لِلنَّفَسِ 

 3.األمراض، وبالتالي تناول كميات زائدة من الطعام يسبب اإلصابة بكثير من األمراض

لما تحتويه من عناصر ضاّرة  ؛االبتعاد عنهاوو تلك التي ينصح األطباء بتجنّبها أطعمة الضاّرة، د تداول األمنع وتقيي .7

بن  ومعه عليٌّ صحابية  دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علىفقد  ها،بالجسم، فينبغي حينئذ على الوزارة المعنية منع تداول

لَّقَةٌ، فقاَم رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلم يأُكُل منها، وقام عليٌّ ليأكَل، فَطَفَِق رسوُل هللا  ولنا َدوالي ُمع ،، وعلي نَاقِهٌ أبي طالب

: "َمْه، إنَّك نَاقِهٌ" ، قالت: وصنعُت شعيراا وِسْلقاا، فجئُت به، فقال رسوُل هللا  ،صلَّى هللا عليه وسلم لِعليٍّ صلَّى هللا  -حتى َكفَّ عليٌّ

، أِصْب ِمن هذا فهو أْنفَُع لك: "يا -عليه وسلم  ووجه الداللة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منع علي من تناول طعام ، 4"علي 

 بذاته في وقت معيّن؛ وذلك حفاظاا على صحته، ويمكن لوزارة الصحة منع غذاء بذاته ألثره على صحة األفراد.

ستخلصة من عناصر الطبيعة بإشراف طبي علمي، والتحذير من الطبيعية، والمالطبية ضبط العالج باألدوية والعالجات  .2

ومختبرات علمية تتولّى تصنيع هذه العالجات  ،يتطلب إنشاء مراكز بحثية وهو ماالعالج الشعبي الذي يتولّى كبره عوام الناس، 

 على شكل عقاقير مسجلة ومرخصة من وزارة الصحة.

الرقية الشرعية(، وفي ذلك قال ابن القيم:" وكان ) ن الكريم واألحاديث النبويةعدم إغفال العالج الروحاني المستند على القرآ .2

الطبيعية، والثاني باألدوية اإللهية، والثالث بالمرّكب بين  باألدويةللمرض ثالثة أنواع: أحدها  -صلى هللا عليه وسلم -عالجه

لعالج الروحي وإغفال العالج المادي، وإنما ضرورة ، وال يُفهم من ذلك فتح الباب على مصراعيه لالتّكال على ا5األمرين"

 6.تعالى االعتدال في األخذ باألمرين، وهذا كله بعد التوّكل على هللا 

                                                
 .3123، برقم 2331، 3ي الطاعون، ج البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر ف 1

، وحكم عليه المحققون بأنه 1142، برقم 442، ص4، كتاب األطعمة، باب االقتصاد في األكل وكراهية الشبع، ج ابن ماجه، سنن ابن ماجه 2

 صحيح بطرقه.

 .، دار المعارف، لبنان33م، ص3222مختار، سالم، الطب اإلسالمي بين العقيدة واإلبداع، طبعة  3

، وحكم عليه المحققان بأن إسناده حسن. وذكر المحققون أن 1233، برقم 3، ص3أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الحمية، ج  4

 : قريب العهد بالمرض، ومعنى الدوالي: الِعذق من البُسر يعلق فإذا أرطََب أُِكَل.ناقةمعنى 
 ، مؤسسة الرسالة، بيروت.22، ص4م، ج3224، 27معاد في هدى خير العباد، طهـ، زاد ال733ابن القيم، محمد بن أبي بكر، ت  5

ا) بوكرديد، نور الدين، األمن الصحي وآليات تحقيقه في الشريعة اإلسالمية 6 ، بحث منشور في مجلة جامعة عبد 20ص( فيروس كورونا أنموذجا

 .صّرفم، بت2023، 2، العدد 13القادر للعلوم اإلسالمية، الجزائر، المجلد 
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تشجيع الرياضة البدنية وجعلها عادة مستمرة؛ لما في ذلك من فائدة على حفظ الصحة الجسدية، وهو ما يُفهم من قول  .30

ِعيِف، َوفِي ُكلٍّ َخْيٌر اْحِرْص َعلَى َما يَْنفَُعَك،ُن اْلُمْؤمِ الرسول صلى هللا عليه وسلم:"   اْلقَِوي  َخْيٌر َوأََحب  إِلَى هللاِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ

َر هللاُ َوَما َشاَء فََعَل فَإِنَّ لَْو تَْفتَُح َعَمَل َواْستَِعْن بِاهللِ َواَل تَْعِجْز، َوإِْن أََصابََك َشْيٌء فاََل تَقُْل:  لَْو أَنِّي فََعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َولَِكْن قُْل: قَدَّ

 .1" الشَّْيطَانِ 

من الوفاء بالواجبات الملقاة  اتزيادة ميزانية وزارات الصحة في العالم العربي واإلسالمي، بحيث تتمكن هذه الوزار .33

األدوية للمواطنين، وتطوير المشافي والمختبرات وكافة المرافق الصحية، وزيادة الكوادر البشرية وتطوير  عليها، وتوفير

 قدراتهم.

والتي تحتاجها كل دولة من أجل االكتفاء الذاتي،  ،اختيار النخبة من الطلبة البتعاثهم لدراسة التخصصات الطبية النادرة .32

 لة.وتوفير المصروفات على العالج خارج الدو

 الطبية المتطورة، والعمل على تحديثها باستمرار. باألجهزةتزويد المرافق الصحية  .31

 وتوفير المغريات التي تُعرض عليهم في الخارج، وذلك إلقناعهم بالبقاء في البلد.، منع هجرة األطباء .34

حال كان مستواهم األكاديمي للتغلّب على التحاق بعض الطلبة بالكليات الصحية في  ،رفع معدل القبوالت في كليات الطب .33

 ، وإلغاء فكرة التعليم الموازي.اضعيفا 

 توفير مساحة إعالمية لنشر الثقافة الصحية بين الناس، وتكثيف البرامج الصحية في اإلذاعات المحلية والفضائيات. .33

سوم التي تجبيها، وهذا مغاالة تلك المشافي في الر فيه تسعير الخدمات الصحية في المشافي الخاصة في الوقت الذي يتبين .37

 التسعير يكون من الدولة بعد دراسة الواقع الصحي.

من جائحة  العالمظهرت الحاجة الملّحة لهذا النوع من االستثمار بعد معاناة قد االستثمار في تحقيق األمن الصحي، و .32

 كورونا.

 المحاضن التربوية.االلتزام الفردي بمقومات األمن الصحي، وتنمية هذا االلتزام الذاتي من خالل  .32

 استقطاب األطباء الخبراء للعمل في الدولة، وتقديم ما يلزم من أجل إقناعهم للعمل وتدريب الكوادر الطبية المحلية. .20

 ومن القواعد الفقهية الخادمة لألمن الصحي ما يأتي: .23

تعارضت المصالح والمفاسد في آن  وتفيد هذه القاعدة أنه في حال، 2درء المفاسد أولى من جلب المصالح(القاعدة األولى: )

ينبغي تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة، ويمكن االستفادة من هذه القاعدة في المجال الصحي أنه لو تم ترويج ، فواحد

ا للمفاسد جرياا على هذه القاعدة. ،وتعارضت فيه المصالح والمفاسد ،قار طبيع  فحينئذ ينبغي منع تداوله في األسواق درءا

نه ال يحّل ألحد أن يتصرف في ملك أوتعني هذه القاعدة  3قاعدة الثانية:) ال يجوز ألحد أن يتصرف في ملك الغير بال إذن(ال

َوأَْمَوالَُكْم َحَراٌم َعلَْيُكْم ِدَماَءُكْم إِنَّ شمل جميع التصرفات، لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:" يالغير دون موافقته، والمنع هنا 

                                                
 .2334، برقم 33، ص2مسلم، صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعاذة باهلل وتفويض المقادير هلل، ج  1

وضع حواشيه وخرج أحاديثه: م، 3222، 3هـ، اأْلَْشبَاهُ َوالنَّظَائُِر َعلَى َمْذهَِب أَبِْي َحنِْيفَةَ الن ْعَماِن، ط270ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، ت  2

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.72الشيخ زكريا عميرات، ص

 .من مجلة األحكام العدلية 23المادة رقم  3
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 فإنه ال يجوز إخضاع المريض ؛ولتفعيل هذه القاعدة في المجال الصحي، 1"َمِة يَْوِمُكْم هََذا فِي َشْهِرُكْم هََذا فِي بَلَِدُكْم هََذا َكُحرْ 

نه ال يجوز بتر أكما  ؛هو إذن الشارع في حال انعدمت موافقة المريض أو إذن وليّ أه، أو إذن وليّ  ،ألي عملية جراحية إال بإذنه

عضاء الجسد إال بإذن، وتظهر العالقة بين القاعدة وتحقيق األمن الصحي أنه لو جاز التصّرف في القطاع الصحي أ عضو من

النتهاك الحقوق األساسية  المجال بدون موافقة المريض أو وليه فمن الممكن أن يفتح ذلك لبعض العاملين في القطاع الصحي

 للمرضى.

جمالي لهذه القاعدة أن الحاجة الشرعية تحّل والمعنى اإل 2ة الضرورة عامة كانت أم خاصة(القاعدة الثالثة:) الحاجة تنزل منزل

محّل الضرورة، وبالتالي يُستفاد من هذه القاعدة في مجال العمليات الجراحية الحاجية، والتي ال تصل إلى حّد الضرورة، وهذه 

 .قةفإنها توقع المريض في حرج ومش ؛العمليات في حال عدم تنفيذها

وهذه القاعدة تعين العاملين في القطاع الصحي على رفع الضرر عن المرضى  3القاعدة الرابعة:) الضرر يُدفع بقدر اإلمكان(

حسب إمكاناتهم وقدراتهم العلمية، وينبغي أن يخضع القطاع الصحي لقواعد رفع الضرر؛ ألن اإلجراءات الصحية الوقائية 

رر قبل وقوعه، أو عالجه بعد وقوعه، ومن ذلك حق الدولة في محاسبة مروجي األدوية والعالجية تهدف في غالبها لدفع الض

 الضاّرة، وتحريم االتجار باألعضاء، وباالعتماد على هذه القاعدة يكون األمن الصحي في مأمن عن السلبيات.

وتعني هذه القاعدة أن من يمتهن مهنة الطب دون أن ، 4، فَهَُو َضاِمٌن(ِطبٌّ قَْبَل َذلِكَ ِمْنهُ يُْعلَْم َولَْم تَطَبََّب َمْن القاعدة الخامسة:) 

ا  أهلكو ،يكون لديه المؤهل العلمي المالئم لذلك اأنفسا يضمن ما أتلفه، وترتبط هذه القاعدة باألمن الصحي من  هفإن ؛و عضوا

الطب، ولضمان تحقيق هذا األمن جاءت  حيث بيانها اهتمام الشريعة اإلسالمية بالنفس وصحة األبدان، وحمايتها من مّدعي

األحكام الشرعية لتحفظ الصحة من أي اعتداء، وهنا تظهر عناية الشريعة بالصحة، وتبين ما على الطبيب من تبعات نتيجة ما 

 أتلفته يداه.

 .ات الخمسيأثر األمن الصحي على الضرور: الثانيالمطلب 

هي تسهم في توفر ، فهذه العناصر الثاّلثة هي قوام حياة اإلنسان العامة ،الشيء في الحياة محتاج للمعرفة والصحة، والم كل

على تالفي  العملويجب لسالمة النّفس ، ةهنيئوالطّمأنينة التي تتطلبها النّفوس في الحياة لتعيش عيشة  ،األمن للنفس البشرية

عيش األفراد في ظالل األمن الصحي  نأ للباحث ويظهر، 5أضداد هذه العناصر الثاّلثة اآلنفة وهي: الجهل، والمرض، والفقر

 النسبي يعود باألثر النافع على مقاصد الشريعة اإلسالمية الضرورية الخمس المشهورة على النحو اآلتي:

                                                
 .3232، رقم 12، ص4مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم، ج 1

 .كام العدليةمن مجلة األح 12مادة  . 72ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص 2

 .13مجلة األحكام العدلية، مادة رقم 3

آل ، وحكم عليه المحققون بأنه حسن لغيره. 1433، برقم 332، ص4، أبواب الطب، باب دواء ذات الجنب، ج ابن ماجه، سنن ابن ماجه 4

 يروت.، مؤسسة الرسالة، ب42، ص1م، ج2001، 3بورنو، محمد صدقي، ُمْوُسوَعة القَواِعد الفِْقِهيَّة، ط

، رسالة دكتوراه في أصول الفقه، جامعة 30آدم محمد، همد عثمان، إصالح المجتمع في منظور مقاصد الشريعة اإلسالمية دراسة تحليلية، ص 5 

 م.2033السودان للعلوم والتكنولوجيا، أُجيزت سنة 
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: أثر األمن الصحي على  بمثابة التزام ديني، وطاعة هلل تعالى، ويظهر ذلك هو ترسيخ األمن الصحي  حيث إنالدين، حفظ أوالا

ل العديد من النصوص الشرعية التي تدعو للمحافظة على األمن الصحي ومقوماته، ومن ذلك قول الرسول صلى هللا من خال

وموضع االستدالل من الحديث أنه يربط بين الُغسل والحكم ، 1"عليه وسلم:" اْلُغْسُل، يَْوَم اْلُجُمَعِة، َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمْحتَلِمٍ 

لي يكون اغتسال المسلم تأدية لواجب رباني، وكذلك التوجيه النبوي باعتبار أن الجسد له حق على التكليفي) الوجوب(، وبالتا

كافة  فيهمية المحافظة على الجسد إلى أ، ويشير هذا الحديث 2لَِجَسِدَك َعلَْيَك َحقّاا"الفرد فقال صلى هللا عليه وسلم:" فَإِنَّ 

ظ للدين من جانب الوجود، أما حفظ الدين من جانب العدم في ظل استقرار المجاالت، واألمن الصحي جزء من ذلك، وهذا حف

، 3" ُمِصحٍّ َعلَى ممِرض األمن الصحي فيظهر من اجتناب مخالطة المرضى فقال صلى هللا عليه وسلم في ذلك:" ال يوردنَّ 

 .4"ْدُخلُوهَا، َوإَِذا َوقََع بِأَْرٍض َوأَْنتُْم ِبهَا فاََل تَْخُرُجوا ِمْنهَابِالطَّاُعوِن بِأَْرٍض فاََل تَ َسِمْعتُْم إَِذا وقوله صلى هللا عليه وسلم:" 

وأداء  ،فإنه يوفّر لهم البيئة المالئمة والمساندة للقيام بالواجبات الشرعية ؛في حين أن األمن الصحي إذا ما شعر به المواطنون

إنه يسود الخوف والقلق من األمراض واألسقام، وهو ما يجعلهم العبادات على أحسن وجه، ومقابل ذلك إذا غاب هذا الشعور ف

اأْلَْعَمى َحَرٌج َعلَى لَْيَس ﴿ :يفّرطون في العبادات، وألجل ذلك أسقط هللا تعالى التكليف بالجهاد عن األعرج واألعمى لقوله تعالى

ْبهُ َوََل َعلَى اأْلَْعَرِج َحَرٌج َوََل َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َوَمْن يُ  َ َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َوَمْن يَتََولَّ يَُعذِّ ِطِع َّللاَّ

 .5  َعَذابًا أَلِيًما ﴾

عنايتهم، فهم يهتمون  فراد ومحطّ النفس، ومعلوم أن المحافظة على البدن مثار اهتمام األ حفظ ثانياا: أثر األمن الصحي على

 الصحي يوفّر للفرد فاألمنق بالصحة البدنية، حلبدنية، ويحرصون على اجتناب كل المضار التي يمكن أن تلبالصحة ا

ن األمن الصحي يجعل العالج في متناول الجميع، ويجعل الدولة توفّر العالج المجاني، وتعمل على أمستلزمات العافية، كما 

س من جانب الوجود، أما من جانب العدم فإن الشريعة اإلسالمية نهت مزيد من االهتمام بالمؤسسات الصحية، وهذا حفظ للنف

، وهو ما يؤيده قول األلمآمنة، فحّرمت االنتحار هروباا من  صحية عن كثير من الممارسات وحّرمتها؛ بهدف الوصول لحالة

ا، َوَمْن نَْفَسهُ بَِحِديَدٍة، فََحِديَدتُهُ ِبيَدِ قَتََل َمْن الرسول صلى هللا عليه وسلم:"  ا فِيهَا أَبَدا ا ُمَخلَّدا  بِهَا ِفي بَْطنِِه فِي نَاِر َجهَنََّم، َخالِدا
ِه، يََجأُ

ا، َوَمْن تَرَ  ا فِيهَا أَبَدا ا ُمَخلَّدا اهُ فِي نَاِر َجهَنََّم، َخالِدا هُ بِيَِدِه، يَتََحسَّ ، فَُسم  فَهَُو يَتََردَّى فِي نَاِر َجهَنََّم،  دَّى ِمْن َجبٍَل فَقَتََل نَْفَسهُ،قَتََل نَْفَسهُ ِبُسمٍّ

ا  ا فِيهَا أَبَدا ا ُمَخلَّدا  .6"َخالِدا

طعمة التي تحفظ لألفراد العقل السليم من خالل تناول األيحفظ األمن الصحي إن العقل، حيث حفظ ثالثاا: أثر األمن الصحي على 

 تمع يفسح المجال للعقول لإلبداع واالكتشاف والتأليف،من الصحي في المجالتركيز وتزيد قوة الذاكرة، كما أن استقرار األ

                                                
 .243م ، برق1، ص1وجوب غسل الجمعة على كل بالغ، ج  بابالجمعة،  مسلم، صحيح مسلم، كتاب 1

 .3721، برقم 2272، ص3، كتاب االدب، باب حق الضيف، ج البخاري، صحيح البخاري 2

 .3417، برقم 2377، ص3ال هامة، ج  بابالطب،  البخاري، صحيح البخاري، كتاب 3

 .23سبق تخريجه ص 4

 .37سورة الفتح، آية رقم  5

 ون بأن إسناده صحيح على شرط الشيخين.، وحكم عليه المحقق7442، برقم 433، ص32ابن حنبل، المسند، ج  6
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وبناءا على ذلك فإن األمن الصحي في المجتمع يوفّر العقل السليم لألفراد، ، 1وهو ما يؤكد عبارة) العقل السليم في الجسم السليم( 

ى على اإلبداع والتأليف، مع ال يقو ،ومقابل ذلك فإن الجسم المريض والخوف من الوباء وقلة الدواء يُنتج عقالا مضطرباا

اإلشارة إلى العالقة الوثيقة بين األمن الصحي واألمن النفسي، وهذا حفظ للعقل من جانب الوجود، أما ما حّرمته الشريعة 

 اإلسالمية من مسكرات أو أغذية تؤثر على العقل وتعطّله فإن ذلك حفظ للعقل من جانب العدم.

ا: أثر األمن الصحي على  يُراد بالنسل المكّون المصّغر للنسل) تكوين األسرة( كما يُراد به استمرار  حيثالنسل، حفظ رابعا

النسل البشري بشكل عالمي وحفظ النوع البشري من االنقراض، وعلى كال النطاقين فإن األمان الصحي لألفراد يدفع لتكوين 

وإرشادات، وعليه فإن رغبة الشباب في الزواج تزداد األسرة، وااللتزام بما يصدر عن الجهات الصحية الموثوقة من توجيهات 

ن العالج المجاني أو المدعوم من الدولة متوفر، أ، ويعلمون بمستقروتتنامى كلما استشعر هؤالء الشباب أن األمن الصحي 

قررته كثير من  ، يُضاف لذلك ماوكذلك توفّر العقاقير الالزمة لمعالجة األمراض الجنسية، وهذا حفظ للنسل من جانب الوجود

الدول من اشتراط الفحص الطبي قبل إجراء عقد الزواج؛ ليُساهم ذلك في تقليل نسبة اإلعاقات واالمراض الصحية الناجمة عن 

 الزواج الشرعي.

أما حفظ النسل من جهة العدم فإن الشريعة اإلسالمية حّرمت تناول أي عقار يمنع اإلنجاب بشكل أبدي، لقول الرسول صلى هللا 

 ، أو السماح بترويج العقاقير الطبية التي تمنع اإلنجاب.2عليه وسلم:" ال ضرر وال ضرار"

ا: أثر األمن الصحي على  والفطرة البشرية  ،المال، وهذا يظهر في العالقة بين الصحة البدنية والنفسية من جهةحفظ خامسا

رة ومكابدة من أجل جمعه أو استثماره، وهذا األمر خرى، فالمال يحتاج إلى جهد ومثابأالمجبولة على حّب المال من جهة 

في قدرة الفرد المعافى بدنياا على جمع المال  ، ويتجلّى ذلكتوقّف على االستقرار الصحي، والطمأنينة الصحية عند األفرادي

للمال من جانب  واستثماره، وعليه فإن األمن الصحي يمّكن األغنياء من إنشاء ومتابعة المشاريع االستثمارية، وهذا حفظ

 الوجود.

يأمن الناس على أمنهم الصحي،  حرصت فيه الشريعة اإلسالمية على أن في الوقت الذي ؛ فإنهأما حفظ المال من جهة العدم

ذلك، وبيّن أنه عمل شيطاني  ، فعاب هللا عليهمتعالى حّرمت المبالغة في عمليات التجميل التي تهدف لتغيير خلق هللافإنها 

ِ فَقَْد ِضلَّنَّهُْم َوأَلَُمنِّيَنَّهُْم َومَآُمَرنَّهُْم فَلَيُبَتُِّكنَّ آَااَن اأْلَْنَعاِم َومَآُمَرنَّهُْم ﴿َوأَلُ :فقال ْيَطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن َّللاَّ ِ َوَمْن يَتَِّخِذ الشَّ فَلَيَُغيُِّرنَّ َخْلَق َّللاَّ

 .3َخِسَر ُخْسَرانًا ُمبِينًا﴾

 

 

                                                
تنسب هذه العبارة للشاعر الرماني جوفينال، حيث ذكرها ضمن قصيدة شعرية له، وأوردها في بيت شعري هجائي ألحد ملوك اآلشوريين الذي  1

على الرابط  ٤١٠٢يناير  ٤٢بتاريخ  طالل مشعلالعقل السليم في الجسم السليم" للكاتب  قبل الميالد.مقال بعنوان" 323حكم العراق سنة 

https://mawdoo3.com/ م.23/3/2022، تاريخ المشاهدة 
، وحكم عليه المحققون بأنه 2143ن برقم 412، ص2في حقه ما يضر بجاره، ج ابن ماجه، سنن ابن ماجه، أبواب األحكام، باب من بنى 2

 صحيح لغيره. 

 .332، آية رقم النساءسورة  3

http://www.ajrsp.com/
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   ؟العامة التقليدية دار العامة الجديد  أهي بديل أم أدا  من أدوات اإل دار اإل

 (دراسة مقارنة بين دولة متقدمة وأخرى نامية)

Is the new public administration an alternative or a tool of traditional public administration? 

(A comparative study between a developed and a developing country) 

 

 خيرية رضوان يحيى إعداد الدكتور /

 ، فلسطينأريحا، االستقاللجامعة ، سياسات عامة - ستاذ مساعد اإلدارة العامةأ

Email: khaireyay@hotmail.com 

 

 الملخص

اإلدارة العامة الحديثة والتي تختلف عن الكالسيكية بوحدة التحليل، والتي كانت واختالف آراء الباحثين حول  ةبرغم الجدلي 

في الكالسيكية هي الحكومة على عكس اإلدارة الحديثة والتي وزعت من صالحياتها في الدول المتقدمة بادئ األمر اجتهاد ورغبة 

قليدية اثبتت وجودها واحتفظت بكونها األساس لإلدارة العامة في الخروج من االزمات االقتصادية ومواكبة التطور، إال أن اإلدارة الت

األمر الذي يمكننا القول بأن اإلدارة العامة الجديدة هي آلية إلصالح اإلدارة العامة، فهناك كثير من الدول المتقدمة بعد نجاحها في 

 ة هيبتها، إضافة لرغبتها في احكام الرقابة، وهذا الاستخدام هذه اآللية تدعو للعودة لتعزيز عمل اإلدارة الكالسيكية كي تعيد للدول

 يعني الفشل بل مزيدا من النجاح.

اإلدارة الجديدة العنان لشراكة القطاع الخاص لحين وصول الدول المتقدمة للخروج من أزماتها االقتصادية، وفعال  أطلقت 

يكية مع تطبيق بعض مبادئ اإلدار  الجديد  كآليات اصالح، البقاء على نهج اإلدار  الكالسنجحت، مما يستوجب على الدول النامية 

كالتصدي لظاهرة نقص اإلنتاجية والكفاءة في العمل اإلداري. الشراكة والخصخصة مع القطاع الخاص المحلي. التصدي لمشكلة 

ن دارة العامة أحيانا. والموائمة بيندرة اإلوالتصدي للفساد بأشكاله اإلداري والمالي. ، اإلسراف في استخدام القوى العاملة األجنبية

القديم والحديث فحدود العمل العام تضيق وتتسع، وفق طبيعة الدولة واستقرارها، متقدمة أم نامية، فال يوجد نموذج واحد لإلدارة 

 العامة يمكن نقله من دولة ألخرى وتحقيق النجاح الذي حققه في دولة المنشأ.

 ة الجديدة، اإلدارة العامة التقليدية، دراسة دولة متقدمة، دول نامية.اإلدارة العام الكلمات المفتاحية:
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Is the new public administration an alternative or a tool of traditional public administration? 

 (A comparative study between a developed and a developing country) 

Abstract 

 Researchers have controversies and differing opinions regarding modern public administration, 

which differs from the classic administration in terms of analysis unit. In contrast to the classic 

period, where public administration was the government itself, the modern one distributed its powers 

in the developed countries first, with diligence and a desire to get out of economic crises and to keep 

pace with development. Despite that, the traditional administration has proven its existence and 

retained being the basis for the public. We can say that the modern public administration is a 

mechanism for reforming public administration. In order to restore the state's prestige and to tighten 

better control provisions, many developed countries, after their success in applying the modern 

administration, have called for strengthening the classical one, leading for more success. 

The new administration had unleashed the private sector partnership until the advanced countries 

overcame their economic crises. Indeed, it succeeded. Therefore, the developing countries have to 

maintain the classical administration approach with the application of some modern principles that 

work as reform mechanisms. These principles include partnership and privatization with the local 

private sector, addressing the phenomenon of lack of productivity and efficiency in administrative 

work, handling with the problem of wasteful use of foreign manpower, addressing corruption in its 

administrative and financial forms, re-engineering public administration sometimes, and creating 

harmonization between the old and the new approaches. Regarding being advanced or developing, 

the limits of public work narrow and widen, according to the nature of the state and its stability. 

Briefly, there is no single successfully- achieved model of public administration that can be 

transferred from one state to another. 

Keywords: the new public administration, the traditional public administration, the study of a 

developed country, developing countries. 
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 المقدمة. 1

 إن تطور األنظمة البيروقراطية، صاغها "ماكس فيبر" التيومبادئها العامة الكالسيكية والمتمثلة بالبيروقراطية  دارةاإل 

هي ، و pp. 443-454 2004 (James r) ,الحديثة جعلت الثورة الصناعية وإنجازات األنظمة االقتصادية الحديثة ممكنة الحدوث

من المبادئ ما هو ثابت وال يمكن تغيره بل يمكن البناء عليه، فالتحديث ال يلغي كالسيكيات العلم، إال انه  العامة ولها دارةأصل اإل

العامة الجديدة كبديل مطروح  دارةوبعد األزمات االقتصادية والشكوى من عدم وجود العدالة االجتماعية تبنت بعض الدول اإل

الخاصة واالقتصاد والمحاسبة مبادئ  دارةتخذين كثير من مبادئ العلوم األخرى كاإلالعامة التقليدية، وم دارةللبيروقراطية واإل

العامة التقليدية فمن غير المنطقي عرض  دارةوما هذه التحديثات في جوهرها إال أداة من األدوات الخادمة لإل ألجديدةالعامة  دارةلإل

يكون الالعب هو نفسه الحكم على اللعبة التي يلعبها، فاألصل أن  نأعلم قائم، وكأن المطروح  أوأداة وأسلوب على انه بديل حقل 

العامة" البيروقراطية" هي المراقب والموجه للقطاع الخاص بما يتوافق وأهداف القطاع العام المبنية أصال على تحقيق  دارةاإل

الحكومية شبيه وموازي  دارةتعني أن اإل الدعوات في إنهائها أوالشعب، وخروج البيروقراطية من هذه الدائرة  أوأهداف العامة 

العامة هي وسيلة وليست غاية ومهمتها  دارةالعامة وهنا تعود المتاهة من يقود ومن ينفذ السياسيات العامة علما بان اإل دارةلإل

واألمن  ى األمن القومياألصلية هي تنفيذ السياسات العامة ومن ثم الرقابة على القطاع الخاص وغيرها الكثير من المهام كالحفاظ عل

الخالص منها حينا آخر أو تحجيم صالحياتها  أوالمحلي، ولعل المناداة بنزع المهام األصلية من البيروقراطية وتقليل حجمها حينا 

 العامة الجديدة. دارةبيروقراطية مركزية تقود البيروقراطية المطالب بها باسم اإل إلىأمر يحتاج 

 مشكلة الدراسة:. 1.1

العامة الجديدة في الدول المتقدمة، والدعوة من قبل الدول النامية النتهاج ذات النهج، إال  دارةالرغم من انتهاج مبادئ إل على 

متقدمة، كما وأن التجارب ال تنقل جزافا للدول النامية إال إذا لالتقليد في بعض الدول ا دارةأنه هناك أصوات تنادي بالعودة لمبادئ اإل

 الظروف لنقل ما يتناسب من التجارب اإلدارية. فقت وتهيأتاتو

 دارةالجديدة بديل حقيقية لإل دارةوعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيسي التالي: إلى أي مدى شكلت اإل 

 الكالسيكية في الدول المتقدمة عامة، النامية خاصة؟

 تساؤالت الدراسة:. 2.1

 وهي: ض التساؤالت ستحاول الدراسة اإلجابة عليها في المتن باإلضافة للتساؤل الرئيسي هناك بع

 العامة الكالسيكية؟ دارةالعامة الجديدة بديل كامل لإل دارةهل اإل -

 العامة الجديدة؟ دارةإلى أي مدى يمكن للدول النامية ذات الديمقراطية النسبية من تطبيق مبادئ اإل -

 العامة الجديدة؟ دارةهاج اإلهل نجحت فعال الدول المتقدمة في استمرارية انت -

 

 أهداف الدراسة. 3.1

 الكالسيكية بشكل عام. دارةالعامة الجديدة بديال لإل دارةبيان مدى اعتماد اإل -

 ة كنهج مستمر.جديدال دارةبيان مدى نجاح الدول المتقدمة في الحفاظ على اإل -

 الدول النامية.العامة الجديدة للتطبيق الكامل في  دارةبيان مدى موافقة نموذج اإل -
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 أهمية الدراسة:. 4.1

ديل العامة ب دارةتكمن اهمية الدراسة العلمية في الحاجة لمثل هذه الدراسات والتي ستسهم في حل جدلية هل اإل األهمية العلمية: -

طور اكبة التالكالسيكية ام أنها إحدى اآلليات المتبعة من قيل الحكومات لحل بعض المشاكل والمعضالت االدارية ومو دارةلإل

 المتسارع في عالم التكنلوجيا.

 وتكمن هذه االهمية من خالل وصف الحالة ما بين الدول المتقدمة والنامية.األهمية العملية:  -

 منهجية الدراسة:. 5.1

 في هذه الدراسة المنهج الوصفي لرصد الوصف الواقعي لمشكلة الدراسة. استخدم

    العامة التقليدية دار نشأ  اإل

 فريتزشا تحرير جي) العامة هي عملية تصريف لشئون األفراد والمواد لتحقيق أهداف الدولة على أسس قانونية ارةداإل

التنظيم التوظيف التوجيه الرقابة بما يحقق أهداف المجتمع،  التخطيط،وهي الجهود البشرية من خالل  (،68، ص0202وآخرون، 

  Woodrow Wilsonالعامة. وارتبط اسم دارةة لم تقدم أطروحات لنماذج علمية لإلالعام دارةمحاوالت األولى لتأسيس علم لإلفال

العامة كنظام دراسي إذ قام بتحديد مفاهيمها كما حاول  دارةبشكل أكبر بأول محاولة مهمة وجادة لتأسيس حقل معرفي مستقل لإل

 دارةالفصل بين السياسة واإل -أفكار: أربعة  6106حيث طرح في عام (. 4ص ،0991، )محمودالعامة  دارةبناء نظرية خاصة باإل

العامة، والنظر إلى الحكومة من منظور تجاري، والتحليل المقارن بين المنظمات السياسية والخاصة والبرامج السياسية، وتحقيق 

 دارةاالقتصادي لإل لتوجها    Wilsonالفعالة من خالل تدريب الموظفين العموميين وتقويم جودة أداء أعمالهم. فلقد تبنى دارةاإل

وليجعلها تدور   Microالعامة عن العلوم السياسية ليدخلها في فلك علم االقتصاد على المستوى الجزئي دارةالعامة الذي فصل اإل

 (.0204)الدقن، . األعمال إدارةفي فلك 

العلمية  دارةية من اإلالعامة في النصف األول من القرن العشرين عدة نماذج واتجاهات فكر دارةوساد حقل اإل

الموارد البشرية وصنع القرار والقيادة. وفي الواقع أن وجود خصوصية  إدارةوالعالقات اإلنسانية و دارةوالبيروقراطية ومبادئ اإل

العامة عبر النصف األول من القرن  دارةالعامة لم تظهر بجالء في هذه النماذج واالتجاهات التي سادت حقل اإل دارةلعلم اإل

. فهذه دارةالعشرين، حيث إن هذه النماذج والتوجهات لم تعبر عن خصوصية هذا العلم بقدر ما كانت تعبيرا عن تأسيس علم لإل

. فهي العامة دارةدون توضيح جانب العمومية الذي يتميز به حقل اإل دارةالنماذج هي في النهاية تعبير عن مبادئ وأسس لعلم اإل

بشكل مجرد  دارةيتعامل مع اإل Max Weber األعمال. كما أن نموذج البيروقراطية كما وضعه إدارةالعامة و دارةتنطبق على اإل

العامة بمثابة جزء من العلوم اإلدارية بدون نماذج علمية تختص  دارةدون تحديد إذا كانت عامة أو خاصة. وهكذا كان حقل اإل

 )pp45Thomson ,2006 ,-(51 .العامة دارةبحقل اإل

جاع هذا الوضع إلى أن الليبرالية الكالسيكية هي التي كانت سائدة في السياسات العامة االقتصادية للدول ويمكن إر

 دارةاألعمال بالمفاهيم التجارية واالقتصادية هي السائدة حيث كان لإل إدارةالغربية أو في الدول التي كانت تحتلها. ومن ثم، كانت 

 :دا جدا. وهو األمر الذي يمكن أن يدعم ادعاءين علميينالعامة على مستوى الممارسة دورا محدو

 .العامة علم تطبيقي يهتم بما هو كائن وليس بما يجب أن يكون دارةأن علم اإل أولهما: -
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العامة  دارةالعامة على مستوى الممارسة هي متغير تابع للسياسات العامة. وانحصرت دراسات اإل دارةإن اإل ثانيهما: -

حول نظرية التنظيم التي ترتبط بالعلوم اإلدارية ككل وحول نظم الخدمة المدنية التي ارتبطت بالقانون،  في فتراتها األولى

وذجية والنظم النم دارةالعامة في هذه الفترة، وذلك في التركيز على مبادئ اإل دارةومن ثم يظهر االتجاه المعياري لحقل اإل

من المداخل توافق كل منها مع الفترة التي ظهر استخدم فيها فالبدء كان  العامة عدد دارةالقانونية للعمل اإلداري، ولإل

 بالمدخل القانوني الدستوري والتاريخي، تاله المدخل الوظيفي ثم المدخل االجتماعي النفسي، وبعدها المدخل البيئي

 حاجة الدراسية.ولم يلغي استخدام مدخل ما سبقه وإنما يكمل كل منهما اآلخر وفق ال(، 02ص  ،0991محمود،)

ة العام دارة(، لتطلق نهايتها حدثين هامين كان لهما تأثير كبير على دور اإل0941-0999وجاءت الحرب العالمية الثانية )

: أولهما تفكك اإلمبراطوريات الغربية واستقالل العديد من دول العالم الثالث، وثانيهما المطالبة بالتأمين االجتماعي في 

العامة بدأ في الظهور كعلم له استقالليته مع خمسينيات القرن  دارةحقل اإل إناعية. ويمكن القول االقتصاديات الصن

حرب الحكومية في االقتصاد بعد ال دارةالعشرين، وذلك مع هذه توجه السياسات العامة االقتصادية الليبرالية نحو تدخل اإل

تبني دول العالم الثالث المستقلة حديثا في ذلك الوقت لسياسات  العالمية الثانية إلصالح ما أفسدته هذه الحرب، كما أسهم

 (.0200، الدقن (التنمية إدارةالعامة وهو نموذج  دارةعامة اقتصادية اجتماعية للقيام بالتنمية في ظهور أول نماذج علم اإل

ادية وجهات السياسات االقتصالعامة تأثرت بشكل رئيسي بت دارةومن ثم، يمكن الحديث عن أن النشأة الحقيقية لعلم اإل

الحكومية على حساب القطاع الخاص، وذلك لحل المشكالت االقتصادية التي واجهتها الدول الغربية في  دارةنحو توسيع دور اإل

 .أعقاب الحرب العالمية الثانية

 العامة الجديد  دار نشأ  اإل

 ) James,2004, في القطاع العام األداءتعزيز  إلىمجموعة كاملة من التكتيكات واالستراتيجيات التي تسعى  هي 

pp443-454) 

 فيدة المملكة المتح فيالعامة الحديثة في نهاية السبعينات وبداية الثمانيات ممارسيها األوائل ظهروا  دارةاإل حركهبدأت 

ي عانت بشده الت ،كالفورنيا( ،فايلمثل سانى الواليات المتحدة ) فيعهد رئيسه الوزراء مارجريت تاتشر، وفى الحكومات البلدية 

  الضريبي.من الركود االقتصادي والتمرد 

ظم العامة الحديثة على أجندات مع دارةلإلحكومات نيوزيلندا واستراليا نجاحهم وضع التعديالت اإلدارية  للحركةثم انضم 

 .دول منظمه التعاون االقتصادي والتنمية ومعها بالد أخرى

 ثةالعامة الحدي دارةن على الخصائص المشتركة لهذه اإلصالحات ونظموها تحت مصطلح اإلتعرف األكاديميو فترةبعد 

Gernod 2001,p2) .) 

الجديدة مصطلح واسع النطاق شديد التعقيد يستخدم لوصف موجة إصالحات القطاع العام التي اجتاحت  العامة دارةواإل  

إلى تعزيز كفاءة القطاع –واالختيار العام  دارةاستنادا إلى مدارس اإل–ة العامة الجديد دارةالعالم خالل هذه الفترة، وتسعى اإل

العامة من شأنه أن يؤدي إلى كفاءة أكبر  دارةالعام، واالفتراض الرئيسي لهذه المدرسة هو مزيد من التوجه نحو السوق في اإل

 .للحكومة في تكاليفها
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مال المعنية األع إدارةعبر عن الكيفية التي يتم بها تطبيق أساليب العامة الجديدة على أنها ت دارةوينظر باحثون حركة اإل

العامة الجديدة تقوم على أربعة  دارةالخدمات العامة، ويتحدثون عن أن اإل إدارةالعامة المعنية ب دارةالقطاع الخاص في اإل إدارةب

 :عناصر رئيسية وهي

 .تكلفة والعائدحالة تماثل السوق بما يحكمه من آليات ال : أيالسوق آلية -

 .يؤدي إلى تقليل البيروقراطية أو التخلص منها كما يتحدث البعض : بمالالمركزيةا -

 .العامة دارةالتوجه نحو تحقيق الجودة وقياس جودة أداء اإل أي الجود : -

 .التوجه نحو المستهلك والتركيز على إرضائه : أيالزبون -

العامة  دارةالخاص في أسلوب ومجاالت العمل طالب أنصار اإلفبعد أن كان هناك فصل بين القطاع العام والقطاع 

وربحية  ةورشاديتحقق إصالح وكفاءة  حنيالجديدة باالستعانة بالقطاع الخاص بل ونقل أسلوب إدارته إلى المنظمات الحكومية، 

 .لسوقوسادت مفاهيم استعادة التكلفة ورسوم االنتفاع والتعاقد الخارجي وآليات ا الحكومية، دارةاإل

وكذلك ساد  والحوكمة،إعادة اختراع الحكومة )التخلص من البيروقراطية(  -اتجاهان: العامة الجديدة  دارةوساد في اإل

 (0204)الدقن،  .Managerialism هذه المدرسة نموذج

 والبيروقراطيةاتجاه إعاد  اختراع الحكومة األول: االتجاه 

وقدما نموذجا لدور الحكومة، بحيث تكون حكومة  0999لحكومة عام وطرح أوسبورن وجبلر مفهوم إعادة اختراع ا

كز ر، وحكومة حافزة تاإلنفاق(يث يكون الكسب أكثر من وحكومة مشروعات )ح القواعد،إنجاز مهام تركز على النتائج وليس 

، يم الخدماتدخل المنافسة في تقدت ، وحكومة تنافسيةل بأسلوب الوقاية بدال من العالج، وحكومة تعمعلى التوجيه أكثر من التنفيذ

، وحكومة تتجه نحو التجديد واالبتكار. وجاء نشر كتاب " تفويض بالتغيير" ليعبر عن ة تضع الميزانية على أساس األداءوحكوم

 .فلسفة حكم جديدة لعهد جديد في السياسة األمريكية

مفهوم " التخلص  االختراع وهوهوم إعادة مفهوما آخر يدعم مف Peter Plastric مع زميله David Osborne ثم قدم

حيث كان منطقهم هو ضرورة تغيير العنصر الوراثي للنظام وهو يشمل الهدف الذي يسعى وراءه أي نظام  "؛من البيروقراطية

 .إداري ونظمه الخاصة بالمسئولية وهيكل سلطاته وثقافة النظام

 الحوكمة : Governance االتجاه الثاني

وكمة عن عدة محاور أبرزها االتجاه نحو الحد من التدخل الحكومي وضبط النفقات العامة واالتجاه نحو ويعبر اتجاه الح

مال في األع إدارة، واالتجاه نحو إدخال أساليب ألدنى التي ال تتدخل عند الضرورةالخصخصة كمؤشرات للتعبير عن دولة الحد ا

املة متلقي الخدمة على أنه زبون. ولكن الحوكمة تغفل الدور االجتماعي المنظمات العامة وإدخال قيم جديدة مثل المنافسة ومع

للدولة بصفة عامة والحاجة إلى وجود فاعل يستطيع أن يتوجه بخدماته للمواطنين بصرف النظر عن كون هذه الخدمة ربحية أو 

 .غير ربحية
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 دارةرأسمالي الكالسيكي في دور الحد األدنى لإلويالحظ أن اتجاه الحوكمة يعبر هو اآلخر عن عودة إلى الفكر الليبرالي ال

الحكومية في االقتصاد، وهو يتفق بذلك مع اتجاه إعادة اختراع الحكومة، ولكن الحوكمة قدمت بديل يتمثل في تفعيل دور المنظمات 

 (.0204، )الدقنا يذهغير الحكومية غير الهادفة للربح واشتراكها مع الحكومة والقطاع الخاص في وضع السياسات العامة وتنف

  Managerialism النموذج  ثالثا:

العامة الجديدة، ويستند هذا النموذج إلى عدة  دارةجاء هذا النموذج تعبيرا عن االتجاهات السابقة التي سادت مدرسة اإل

 ممكن من المخرجاتالكفاءة االقتصادية كقيمة أساسية توجه عمل المديرين وقراراتهم، للوصول إلى أكبر حد -عناصر أبرزها 

 .بأقل قدر ممكن من المدخالت

العامة الجديدة عن حكومة صغيرة وعن خصخصة وظائف الحكومة، لكي تتحسن الخدمات من خالل  دارةتعبر اإل

حو شئون المجتمع وتعزيز التوجه ن إدارةالمنافسة والمقارنة المرجعية بأفضل الممارسات، وحتى يتحسن باستمرار نظام الحكم و

 .المنبسطء الزبون ويتم التحول من التنظيم الهيراركي إلى التنظيم إرضا

لعامة ا دارةالحوكمة اتسما باتساق كبير في محاولة التقريب بين اإلدة اختراع الحكومة وويالحظ أن هذين االتجاهين إعا

 إدارةع تطبيق فكر وممارسات يعد في الواق الذي Managerialism األعمال بدرجة ما، بما أدى إلى إفراز نموذج ال إدارةو

 (0204الدقن، ة. )العام دارةاألعمال في اإل

 العامة التقليدية دار اإلسمات 

 -مثل: العامة التقليدية  دارةاإلهناك العديد من السمات والميزات التي تتصف بها 

o لتوجه نحو اتباط في الواقع الحالي، مركزية التنظيم، تركيز السلطة على الموقع، التركيز على اللوائح، العمل المستقل، االر

ميزانية، ، التمسك بضوابط الاإلداراتالشكل المرتكز على تقسيم ، اإلداراتالشكل المرتكز عل تقسيم المركزية،  العمليات،

 .(4ص ، 0201. )العتيبي، الهيمنة االحتكارية

 ئة المحيطة هي المتغير المستقل.متغير تابع والبي أنهاواعتمدت البيروقراطية كوحدة للتحليل، على اعتبار 

 العامة الجديد  دار سمات اإل

يز العمل الجماعي، التركالمهني،  دارةاإل فيالمشاركة الفعالة واستخدام األساليب التكنولوجية التركيز على المواطن، 

، التمسك اهرمي تقسيم اإلداراتالشكل المرتكز على عدم على األشخاص، التوجه نحو التغيير، التوجه نحو النتائج، الالمركزية، 

لطات من تفويض الصالحيات والسدور الدولة في النشاط االقتصادي، تقليص بفاعلية اإليرادات، تبني أساليب القطاع الخاص، 

التنافسية.  للسوق، رعايةالممارسات االقتصادية  وتطبيق، (ص 00، 0200حمزة، ) إدارياالمستوى األعلى إلى األدنى 

عامة،  / مشروعات القطاع العام إلى هيئات تحويل ،التركيز على رقابة األداء، األداءع معايير واضحة لقياس وضالخصخصة، 

 .والفاعليةالكفاءة  تحقيق، pp146, J.E. 2002(Jreisat ,-150الحكومية )البرامج  تخفيض

 ة والحديثةيالعامة التقليد دار مقاربة بين مبادئ اإل
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 العامة التقليدية دار اإلمبادئ (: 1جدول رقم )

 التبرير المعنى المبدأ

 الرقابة الهرمية واحدة
الهرم  أسفل إلى أعلىالرقابة من 

 .التنظيمي بشكل هيراركي واحد

 ألغراضوحدة اتخاذ القرار وعدم التشتت 

 المسائلة.

 قانونية /العقالنيةالرقابة 
ام مهالقانون في ال إلىاالستناد 

 اإلدارية

القواعد واللوائح الُمنبثقة  العمل سلسلة من

 عن القانون العام ضمانا للشفافية

 .والمحاسبة

 األخالقيالمبدأ 
الوظيفية والمهنية من  األخالقالتزام 

 قبل الموظف العام.

وقد ترسخ شرف موظف الحكومة في 

قدرته على تنفيذ أوامر قادته بما يُمليه عليه 

وإنكار  األخالقيضميره بدون هذا المبدأ 

ات، في أسَمى معانيه، فإن األجهزة الذ

 فيبر-بأكملها سوف تتهاوى

 دارةاإلفصل السياسة عن  الحياد السياسي

خارج نطاق المجال الُمالئم  دارةتقع اإل

للسياسة لم تكن القضايا اإلدارية قضايا 

سياسية وبالرغم من أن السياسة تضع مهام 

تُعانى من  أال ينبغي، إال أنها دارةلإل

 ولسون-ظفيهاتالعب مو

 الرقابة الشديدة
الرقابة الشديدة لعمليات العمل 

 والتخطيط الحِذر من جانب الُمدراء
 تايلور-ضمانا للسيطرة على العمال

 الجدارة

الحكومة من خالل  موظفيتوظيف 

يقوم  الذينظام الجدارة واالستحقاق 

 الحكومة موظفيبتنفيذه هيئة 

ع منتم تصميم نظام الجدارة واالستحقاق ل

ياسة في تنفيذ الس الحزبي السياسيالتدخل 

الكفاءة  هيالسمة المميزة لمثل هذا النظام 

 .والحيادية

 العامة التقليدية: دارةي بيترز يلخص مبادئ اإلاج

 خدمة مدنية سياسية -

 الهيراركية والقواعد -

 االستدامة واالستقرار -

 الخدمة المدنية المؤسسية -

 الالئحة الداخلية -
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 (James , 2004. Pp 443-454للمنظمة )ا وخارجي ا بالنسبة الجودة )داخلي   -

 

 العامة الجديد  دار اإلمبادئ (: 2جدول رقم )

 التبرير المعنى المبدأ

احترافية قائمة على المشاركة  إدارة

 الفعالة واستخدام األساليب التكنولوجية

 

 معايير واضحة ومقاييس لألداء

 

 

 

 

 تائجلى النعلى عمليات الرقابة ع التأكيد

 

طاع الق فيلى تقسيم للوحدات التحول إ

 العام

 

 

 

التحول إلى التنافس األكبر عن طريق 

تقديم قواعد لضبط سلوك وعمل السوق 

 القطاع العام في

 

 

الضغط على أساليب القطاع العام 

 اإلدارية للممارسة

 

التركيز على قواعد الضبط والسلوك 

 درالمصاستخدام  فيوالعمل واالقتصاد 

وهم  المنظمة،مدراء مرئيين على قمة 

ن طريق استخدام أن يديروا ع فيأحرار 

 السلطة التقديرية

 

أغراض وأهداف محددة تكون محددة 

حقيقها ومتصلة ويمكن قياسها ويمكن ت

 ومرتبطة بوقت معين

 

 ص المصدر والجوائز مرتبط باألداءخصيت

 

التحول إلى تقسيم القطاع العام إلى وحدات 

ريق ويتم تنظيمها عن ط نشاط،للموحدة 

 مع ميزانيات مطورة المنتجات،

 

قدات واإلجراءات التحول إلى مصطلح التعا

 المعروضة العامة

 

 

 

ا عن ُخل قيات الخدمة العامة التحول بعيد 

 دية إلى قواعد لألجور أكثر مرونةالتقلي

 يةإنتاجورفع  المباشرة،اقتطاع التكاليف 

ص ق فيما يخوحصر تكاليف التواف العمالة،

 رةالتجا

اضح تستلزم المساءلة تحديد و

 وليس تشتت السلطة للمسؤولية،

 

 

المساءلة تعنى أهداف محددة بوضوح 

 وفعالية تستلزم

 التركيز على األهداف

 

ل ائج أفضالحاجة إلى التركيز على النت

 من المدخالت واإلجراءات

 

 وفصل للسيطرة،جعل الوحدات قابلة 

ستخدام التعاقدات وا واإلنتاج،اإلعداد 

 متيازات داخل وخارج القطاع العامواال

 

المزاحمة عن طريق التنافس كمفتاح 

 األفضل،والمعايير  األقل،للتكاليف 

ا من االبتكار   تصميم المنتج فيومزيد 

 

موثوقة  إدارةالحاجة إلى تطبيق أدوات 

 القطاع العام فيللقطاع الخاص 

الحاجة إلى فحص ومراقبة طلبات 

مع  أكثروعمل  العام،للقطاع  رالمصد

 تكلفة أقل

 ((Promberger, Kurt, 2003 العامة الجديدة دارةاإلمبادئ  أعالهيبين الجدول 
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 العامة الحديثة دار لإلالعامة التقليدية ومبررات  دار لإلموجهة اتهامات 

 وأشمل أوسع مشروع من جزء الحديث العصر في العمومية الخدمة إدارة في واإلصالح، المطلوبة التنمية لتحقيق

 " والمجتمع الدولة شئون إدارة " نظرية وهي العالم أنحاء جميع في الثمانينات منذ االنتشار أخذت في نظرية إلى بدوره يخضع

 مقومات على والمرتكزة العالمي بالتأثير يسمى ما تحوالت تأثير وإلى جهة، من 'الحكم الصالح إدارة' أو " الراشد الحكم "أو

 خلق إلى تسعى جميعها أن إال العام، القطاع في حاليا والحكومات الدول تشهدها التي مجاالت التغيير تنوعت فقد  .الحر القتصادا

 ." الراشد الحكم نظرية "تحقيقها إلى تسعى التي االجتماعية العدالة وبين الحر، االقتصاد يتطلبها التي الفعالية بين التوازن ذلك

 يمكن ال الظاهرة فحجم مستمرين، وتغيير تطور في لمجتمعات   الكالسيكي نمط التسيير تطبيق استمرار رتصو يمكن ال لهذا

 النتائج تحقق أن يمكن األخيرة لهذه المنفردة القيادة أن تصور يمكن وال-الدولة-معينة هيكلة ازدهار عدم أو بازدهار يرتبط أن

 في الموجودة والتعقيدات الصعوبات حل تستطيع تعد لم البرلمان بمساعدةالكالسيكي و بشكلها الحكومات أن بمعنى المرجوة

 .الدولي مستوى وعلى المحلي المستوى على سواء لمجتمعا

 توجيه في يعتمد الذي الحر االقتصاد وهو النظام أحادي أصبح العالم أن هو ذكرها يجب التي الغالبة التحوالت ومن

 منبع التغيير أن إال .والمساعدة المانحة ومؤسسات الدولة لدور إنكار دون الخاص مالال رأس ويفضل السوق على قوى الموارد

 تقود إلى اتفاقات نحو واضحا تحركا العالم يشهد حيث العالمية الساحة على الجدد الليبراليين منطق استحواذ عن ناجم وهو واحد

 للمنتج وللخدمة فالبقاء الدول، بين العمل تقسيم عن البحث هناك بمعنى، الواحدة السوق وراء سعيا األسواق بين الحواجز رفع

   أي القدرة التنافسية. العالم في موقعها يكون أينما األفضل

من سبقها متميزا في  تنافس أن بذلك محاولة تهامؤسسا تسيير مناهج في النظر الدولة تعيد أن تعني االستمرارية وبالتالي

 هذا المجال.

 "المستمر التعلم" يؤديه الذي للدور المعطاة األهمية وضحي العام، القطاع في المستخدمة الحديثة اإلصالح نظريات تحليل

الكالسيكي  المفهوم أن على تأكيدها مع التعلم تقبل على المختلفة األنظمة استعداد مدى معرفة إلى تهدف  األخيرة األبحاث فمعظم

 ديناميكي محيط في ينجح لن سوف فقط العقالنية أساس على التوجهات متصمي و ,الواقع في متواجد غير المنظمات لعقالنية

 العلمي المنطق ميدان خارج المتواجدة و معينة بقيم لمجتمعاتا ارتباط بدرجة عالقة لها المؤسسات و المنظمات منفتح، وتغير

 القطاع في الحديثة اإلصالحات قضية تتلخص ، العام القطاع في العامة الخدمات إدارة منها تعاني التي إلى اإلشكاالت بالنظر و.

 تأثير تحت ليست الحديثة العامة دارةباإل المسماة و التسعينات في أن اإلصالحات نجد الثمانينات، في اإلداري اإلصالح سبقت

 جمود لعام،ا القطاع حجم مثال فورية، لقيام بإصالحات ا ضرورة وضحيلمعايير  أوتوماتيكي تأثير تحت بل معينة إليديولوجية

 إشكالية معالجة في ودورها الحديثة العامة دارةاإل األزمات نظرية القوانين، في الصرامة طريق عن التوجيه البيروقراطية،

 الخدمات إدارة إصالح أن قناعة وليدة الحديثة، العامة دارةاإل تعتبر حين، في العمومية  مالية الخدمة في األداء مفهوم إدماج

 كفاءة زيادة على يعمل بشكل السوق آليات و الخاص القطاع آليات البيروقراطية وباستخدام خارج من يستمد أن البد العامة

 (8، ص0226) رفاع ،العامة الخدمات
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 العامة التقليدية. دار رد على االتهامات الموجهة لإل

والتعيين على  والتخصص الوظيفيسل السلطة العامة التقليدية والمتمثلة بالبيروقراطية والتي تعد نظام دقيق لتسل دارةاإل

المهنة العامة واضعا الرقابة مبدأ لمنع االنحرافات  بأخالققانوني ملتزما  إطاريعمل في  نظام دقيق لتقسيم العملالجدارة، و أساس

  -هي: ، ولها خصائص اإلدارية

 تسلسل سلطوي واضح.  -

 التخصص الوظيفي. أساستقسيم العمل على   -

 قواعد يبين حقوق الموظف العام وواجباته.نظام من ال  -

 .وأوضاعهالعمل  إلجراءاتنظام   -

 داخل التنظيمات. األفرادال شخصية العالقات بين   -

 . (p5RAFA,2009 ,) الجدارة أساساختيار الموظفين وترقيتهم على   -

ود عناصر يتطلب وج ي، والذاريةاإلدحد من الكفاءة  أقصىالتنظيم الذي يحقق  أنهاويعرف بيتر بالو البيروقراطية على 

 ةاإلجرائيكالتنظيم الهرمي، التخصص الوظيفي، االحتراف الوظيفي بدرجة محددة، ومجموعة من القواعد  أساسيةتنظيمية 

 .(41-44، ص 0919هدي، الهدف )بتكييف الوسائل العقالنية لتحقيق  األساسيوااللتزام 

تنتهج كمبدأ ثابت الحياد السياسي وتطبيق  أنهاوالتمعن بها مع اتخاذ  العامة التقليدية دارةاإلخصائص  إلىوبالنظر 

 صلأالعامة ممثلة بالبيروقراطية هي  دارةاإل أنتحقيق هدف معين والناتج عن تنفيذ السياسات العامة، نجد  إلى إضافةالقانون، 

 ولوجيوالتكنجديدة تتوافق والتقدم العلمي  دواتأالعامة وال حاجة لبديل، فقد يكون المطلوب شيء من المرونة واستخدام  دارةاإل

االستمرار في التقدم ومن ثم تحقيق الرفاه في الدول المتقدمة، وتحقيق التنمية في الدول  إلىالحاجة  إلى إضافةوزيادة عدد السكان 

 .العامة ، وبتعاون ودعم من السياسةاإلداريالعامة بجهازها  دارةاإلعن طريق  إالالنامية، ولن يكون هذا 

 دارةإلااالتهامات التي تلقى على كاهل  إلى إضافةالعامة  دارةاإلفالحديث عن وجود حاجات ملحة للتغيير والتطوير في 

العامة هي وسيلة وليست غاية، وتنفذ السياسات  دارةاإل فاألصلاتهامات سطحية في كثير من المواقع  إلىما هي  التقليدية العامة

للسياسة العامة مرآة  إالالعامة  دارةاإلالسياسية فما  األنظمةيطرأ عليه تغيير هو  أنالذي يجب  أندقة  ثراألكالعامة، ومن هنا 

 ومنفذة لسياساتها.

عود في الحكومية ي األجهزةالعليا في  اإلداريةقييم الفاعل من قبل المستويات تعدم ال أنبعين االعتبار  األخذوال بد من 

 واضحة تربط الوسائل بالغايات وبين النشاطات وأهدافلحكوميين ال يبذلون جهد كافي لوضع فرضيات ا اإلداريين أن إالاغلبه 

فقد يكون للسياسة  األسبابالعامة دون التبحر في  دارةاإل، وهذا اثر على سمعة  ( Orville Poland, 1974. Pp305(والنتائج

وجود  وأالمصالح وغيرهم  وأصحاب األحزابما يتوافق مع رغبات التسييس لكثير من النتائج ب إلى إضافةالعامة دور في هذا 

 .أصالخلل في عملية التقييم 

أساس  العامة الجديدة، فالتعيين على دارةالتقليدية بأنها األقل كفاءة وفعالية وهذا ما ستحققه اإل دارةثم تأتي االتهامات لإل

عما إلمكانية االستمرارية إضافة إلى التخصص وتقسيم العمل لهو خير الجدارة والرقابة وفق نطاق قانون عام ومن ثم المسائلة د

 دليل على الكفاءة والفاعلية اإلدارية وان وجد خلل في دولة ما أو مكان ما، فهذا يعود إلى سوء التطبيق،

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

   

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                 293 

 ISSN: 2706-6495 

 
ال عد بالحديثة في كثير من الدول كمحاوالت اإلصالح والتي ت دارةوهو األمر ذاته الذي تعرضت وستتعرض له اإل 

 نتيجة ايجابية في كثير من الدول النامية.

 دارةإمبادئ مستعارة من  إالالعامة الجديدة فما هي  دارةاإلالسوق، المنافسة، الخصخصة، التعاقد، في  آلية إلتباعالتوجه 

ب يتها فمن سيكون الرقيالعامة عن عموم دارةاإلتحت وصاية القطاع العام، فان تخلت  أصالالخاصة التي تقع  دارةاإل أو األعمال

 التقليدية ووفق قانون عام تعمل على الرقابة دارةاإل أن فاألصلوالمحاسب، وما هي الصالحيات التي تتوفر عند الجهة المراقبة، 

 عامة. إدارةالمناداة بال حكومة ومن ثم ال  إالودون تحيز، وتجريدها من هذا الدور ما هو  بعقالنية

دة هي الجدي دارةاإلن أالعامة التقليدية ال يمكنها مجاراة التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات، و رةدااإل أن -النقد القائل:

ة العام دارةاإلالتقليدية وما  دارةاإل أوجالرد بداية ثورة المعلومات بدأت في ظل  -من سخرت هذه المعلومات وتسخرها لخدمتها:

ي ف أفكارواستخدامها والحكومة االلكترونية، فما طرح من  التكنولوجياليدية كما التق دارةاإل أدواتمن  أداة إال أصالالجديدة 

 الباحثة يبرأ.العامة التقليدية"  دارةاإلهو  دارةاإلالجديدة يقبل وقبل التطبيق في بعض الدول المتقدمة لكن من انجح هذه  دارةاإل

تقليدية،  إداريةون مناصب سياسية ؤالعامة الحديثة كانوا يتبو ارةداإلتاتشر وغيرها من المبادرين في تطبيق فكر  مارجريتالسيدة 

 كية.الكالسي دارةلإل كأداةالحديثة  دارةاإلالقرار كان مركزي من قبلهم، ما يعني تطويع فكر  أن إال دارةاإلن نادوا بال مركزية إو

ابل الُمساءلة في مق-العامة الجديدة"  دارةالعامة التقليدية مقابل اإل دارةويرى"چيمس بيفيفنر" في مقاله بعنوان" اإل 

 -التالية: الثالث  األسئلةتجيب على  إنالعامة لذا على كل حالة حديثة  دارةلإل ةهناك مناهج متناقض أنالفاعلية. 

 ما سوف يتم عمله، بمعنى، َمن سيراقب السياسة العامة؟ -

 َمن سوف يفعلها، بمعنى، َمن سينفذ السياسات؟  -

 ؟(James, 2004,pp443-454األداء )ذ االلتزام، بمعنى، كيف يمكن قياس كيف يتم تنفي  -

العامة والبيروقراطية على نجاحها في ظل سياسة ودولة ديمقراطية محددة للواجبات والمهام وكذا  دارةاإل تحافظونهاية 

 دارةإلل األصليةوالمبادئ  األسس ، ومتبعةبشكل مستمر، مقومة للخطأ ومعززة للصواب األداءالحقوق، عاملة على الرقابة على 

ستهدف هناك العديد من االستراتيجيات التي تو العامة بشأن توظيف موظفين الخدمة المدنية بما يتوافق مع مبدأ الكفاءة والتخصص،

ت االتدريبية في الداخل والخارج والتعليم برامجالوغرس قيم التطوير الذاتي مثل  اإلداريتحقيق انضباط موظفي الجهاز 

للدولة،  اإلداريعلى هذه القيم في خطب وتوجيهات القيادات العليا للجهاز  والتأكيد، اإلرشادية واألدلةالمنشورة، وطباعة الكتب 

 .((pp 49-51,1991 ,) األداء مع اختبارات التعيين والترقية الدقيقة

منذ بداية الحضارات وطورت عملها وفق  العامة التقليدية والتي بدأت دارةإلاعن بديل ال حاجة لأنه  الباحثة وترى

تتشارك في وجوده جميع الدول، باتت البيروقراطية هي الجهاز الوحيد الذي  أن إلىالحاجات وطبيعة المجتمعات ومن ثم الدول، 

عامة ال ارةداإلالعامة التقليدية في تسمية  دارةاإل أو التقليدي اإلداريتحجيم الجهاز  أوتعديل  أوالرد على ضرورة الخالص و

 دارياإلفي الدولة هو جهازها  اإلداريالعمل  أصلالعامة ومن ثم الحديثة والذي يعني اعتراف ضمني وعلني بان  دارةباإلالجديدة 

م دون اس أوقوية فال بقاء له  بأساساتالبيروقراطية وان سميت غدا البيروقراطية الجديدة، فما هو مطروح بناء على بناء  أو

 العامة التقليدية. دارةلإلجديدة  أداة إاللم تطبق ما هي  أوالعامة الجديدة بطروحاتها التي طبقت  دارةاإل، لذا األصل
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  ماذج لبرامج اإلصالح اإلدارينبعض 

 المملكة المتحد  بريطانيا -أوال:  

واالجتماعية  ةالسياسيتبعا الختالف الظروف  األوروبيةبريطانيا عن غيرها من الدول  فيالعامة  دارةاإلتختلف 

 وفرنسا. ألمانيافي بريطانيا كما هو في  اإلقطاعواالقتصادية ونظرا لعدم وجود نظام 

 دأتب المحاولةومنذ القرن الثاني عشر حرصت بريطانيا على الحد من السلطة الطلقة للملكية الحاكمة، وعند نجاح هذه 

 .تقر النظام البرلماني بمفهومه الحديثاس أن إلىتظهر صور المشاركة الشعبية في ممارسة شئون الحكم 

هامها الدولة فعند ازدياد م رأسكان الملك هو  أنهام على البيروقراطية فبعد  ثرأكان للتطورات السياسية في بريطانيا 

عند الحاجة لذلك، ثم كون المجلس المخصوص لهذا الغرض في القرن الثاني عشر، وانقسم البرلمان  األشخاصبعض  برأيخذ أُ 

 .واألساقفة اإلشرافمجلس العموم ليمثل الشعب ومجلس اللوردات ويضمن  إلى

االهتمام بالكفاءة الوظيفية، والعناية بالخدمة المدنية على  إلىوبهذا لم تكن بيروقراطية مركزية بطابع حاد ثم الدعوة 

  أساس:

 تكافؤ الفرص -

 . البعد عن المحاباة  -

 .الهدف والنظام الوظيفيوموافقة  اإلداري اإلصالحالتأكيد على  -

 -ألسباب:  األساسوهذه الدعوات كانت 

 .أخرىزيادة عدد الموظفين في بعض الوظائف ونقص عددهم في وظائف   -

 انخفاض مستوى الكفاءة الوظيفية في القرن الثامن عشر.  -

 سليم. أساسعدم وجود نظام يكفل تكافئ الفرص واالختيار على   -

 الوظيفي بشكل فعال وصدرت قوانين بهذا الخصوص. اإلصالحدأت حركات في منتصف القرن التاسع عشر ب  -

 بالجمود ونقص المهارات الفنية المتخصصة والتي تتضمن بعض المعوقات. البريطانيةاتسام البيروقراطية   -

 اإلداريم افباتت الدعوة بتوحيد جداول المرتبات المتعددة في الدولة، والتدرج المالي لمختلف الوظائف العامة في النظ

لخبرات من الفرص واعتماد العدالة في الترقية للموظفين، تبادل ا أكبرالمختلفة، توفير قدر  اإلداريةلتبادل الخبرات في التنظيمات 

خصوص معهد بهذا ال وإنشاء اإلداريين العامينالبيروقراطية وتنظيمات الخدمة المدنية، تدريب  أعمالالوظيفية، رفع السرية عن 

 التدريب. وهو أال

لتنفيذ السياسات حينا ومشاركة ومنفذة  أداةالعامة هي  دارةاإلهذا والمسائلة واالستجابة والطاعة للسلطة السياسية كون 

في  دارةإللالعامة بمبدأ المسئولية الوزارية، ولطبيعة الرقابة الهرمية والمركزية  اإلدارة، وتتمثل الرقابة التشريعية على آخرحينا 

د التي هدفت زيادة عد األخرىوالمحاوالت  الوزاريةلم يحظى محاوالت التخلي عن مبدأ المسئولية  أعلىوالرقابة من بريطانيا 

م عالج جزئي ينظر في 0981 أنشئالذي  البريطانيالجهاز المفوض بالقيل من النجاح وشكل  إالاللجان البرلمانية المختصة 

 .(046-048، ص0991محمود، )شكاوي الموظفين
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م عملت على اإلصالح اإلداري في بريطاني فكان لها 0992 -0919الوزراء مارجريت تاتشر الحكم  رئيسةنذ تولي وم

بصمة  واضحة على األوضاع االقتصادية والسياسية في بريطانيا، ففي  فترة الثمانينات شهدت بداية تحول اقتصادي كبير في 

النبأ  ة)شبكخصة عدد من المؤسسات االقتصادية البريطانية العموميةبريطانيا، حيث عمدت الحكومة برئاسة تاتشر إلى خص

العامة ألجل السير ببريطانيا نحو إصالح إداري،  دارةإضافة إلى عدد من اآلليات اإلدارية الجديدة على اإل (0209المعلوماتية، 

لعامة الجديدة تمحورت حول هدف رئيسي لجعل منظمات القطاع العام أكثر فاعلية من الناحية االقتصادية وأكثر ا دارةفإن اإل

وكان الُمفتاح لتحقيق هذا الهدف هو تطبيق تجربة  2ُمساءلة من ناحية األداء بالنسبة للجمهور الذين يقومون بتقديم الخدمات له

خاللها تقسيم األنظمة البيروقراطية العامة الكبيرة إلى وحدات أصغر للعملية التي تكون الالمركزية الرئيسية، التي يستطيعون من 

ا، ومن ثم أكثر ُمساءلة وفى ظل هذه السياسة سوف يعمل  2وبجانب الالمركزية تم إتباع سياسة اقتصاد السوق .أكثر وضوح 

 من أن يفوا بمطالب القطاع العام ويسيطرون على مقدميالقطاع العام في بيئة سوق تنافسية، التي يستطيع فيها أفراد الجمهور 

 -:الخدمات العامة المسئولين عن األداء، وذلك على نفس المنهج الذي يعملون به في القطاع الخاص

 لقادمة وتأسيس الهيئات التنفيذية.مبادرة الخطوات ا  -

 الالمركزية.  -

 العامة. دارةاإل فيمبدأ التعاقدية الجديد   -

 داء.ن أجل األالُمساءلة م  -

 تأسيس األسواق أو شبه األسواق.  -

 ُصنع السياسات عن تنفيذ السياسات.فصل   -

 ُمبادرة ميثاق المواطنين.  -

 استعراض اإلنفاق الشامل.  -

 ( ,p6 Kurt. 2003, Promberger(يالحكم المحل فيمبادرة القيمة األفضل   -

 (0200، العامة )حمزةالهيئات / المشروعات   -

ق النتائج.  لتحقي دارةوأستراليا وبريطانيا إصالحا  إداريا  ركز على مفهوم اإل ونيوزيلنداتبنت كل من كندا  م0992في عام ف

وكذلك تعزيز مبدأ المساءلة  الحكومية،وكان هدف مشروع اإلصالح زيادة الكفاءة والفاعليـة فـي األداء واإلنتاجية في األجهـزة 

مشروع هو اإلصالح الشامل بحيث يتم إعطاء صالحيات واسعة لرؤساء األجهزة التنفيذية أو المحاسبة اإلدارية.  وكان مدخل ال

"  مور:أوأن تتم محاسبتهم على النتائج.  لذلك تم مطالبة كل جهاز بثالثة  الخاص،كتلك التي تعطى لرؤساء األجهزة في القطـاع 

( وضع خطط تشغيلية لترجمة 0لجهاز والمستفيدين منه. )لتوضيح رسالة وأهداف كل جهاز لموظفي ا إستراتيجية( إعداد خطط 0)

( استخدام مقاييس األداء للتحقق من تقدم الجهاز 9الخطط اإلستراتيجية إلى أهداف تفصيلية مرتبطة برسالة وأهـداف الجهـاز. )

 نحو تحقيق األهداف ".

 ومن أبرز نتائج هذه التجربة في اإلصالح اإلداري ما يلي:

 سياسة المحاسبة على أساس النتائج المتحققة من تلك ةلذلك تبنت الدول اإلنتاجية،تعزيز قياس األداء لتحسين  أهميةظهرت   -

 المتفق عليها في اتفاقية األداء. واتفاقية األداء يتـم بمقتضاهـا تحديد النتائج التي ترغب الدولة تحقيقها من كل جهاز. 
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اإلدارية. على أنه يترك لرئيس كل جهاز رسم االستراتيجيات التي سيتبعها وفي ضوء ما يتحقق من نتائج تتم المساءلة 

 في تحقيق النتائج المطلوبة منه.

 لتشغيلية،اترتب على أسلوب المحاسبة والمساءلة طبقا  للنتائج ضرورة التخلص من الرقابة المركزية التفصيلية على النفقات   -

نح المسئولين صالحيات كافية الستثمار مواردهم في الميزانية بشرط وم الجهاز،والتخلص من وجود سقف للموظفين في 

 أال يتم تجاوز سقف الميزانية المحدد للجهاز.

ما أنه يتطلب تعزيز ك تبين أن تغيير ثقافة الجهاز للتركيز على تحقيق النتائج ليس باألمر السهل ويحتاج وقتا  ليس بالقصير.  -

وتوفير تدريب لجميع فئات  معلوماتي،هاز وواجباته.  كما تبين ضرورة بناء نظام في أداء مهام الج معلوماتي هزةقدرة 

 وتطبيق جوانب إصالحية أخرى. األداء،وقياس  المعلومات،واستخدام تقارير عن  العاملين،

عدها على اتبين أن التوجه نحو التركيز على النتائج يتطلب وجود جهة مركزية تعطى التوجيهات لألجهزة التنفيذية لكي تس  -

وعلى تقييم جوانب التطبيق لتحديد الصعوبات التي تواجه التطبيق والمنافع الناجمة عن اإلصالح من وجهة نظر  التطبيق،

 مسئولي األجهزة التنفيذية التي تطبق اإلصالح اإلداري.

تحقيق لمتاحة لهم في الميزانية لنتج عن اإلصالح في هذه الدول منح المديرين التنفيذيين مرونة كافية في استغالل الموارد ا  -

، وتحويل كثير من الصالحيات ذات العالقة بالتوظيف من ة بتسهيل إجراءات شئون الموظفينالنتائج.  وقامت الدول

كما   وتحديد الرواتب. الوظائف،تصنيف  الترقية،إجراءات  -مثل: اإلدارات المركزية للتوظيف إلى اإلدارات التنفيذية 

لتعزيز جودة اإلنتاجية. وانعكست هذه المرونة بشكل إيجابي  دارةاألجهزة بإتباع األساليب الحديثة في اإلتم مطالبة هذه 

 على إيجاد حوافز لدى الجهاز لترشيد اإلنفاق واالستغالل األمثل للمصادر المتاحة له.

ية ر توضح مستويات األداء الحالاتضح أن االستثمار في نظم المعلومات المختصة بجمع المعلومات وتحليلها ورفع تقاري  -

مقارنة بالمتوقع هو في غاية األهمية.  وخلصت التجارب إلى أهمية تدريب الموظفين للقيام بقياس األداء وتحليل وتفسير 

المعلومات ذات العالقة به.  كما خلصت التجارب إلى أن استثمار المرونة في الجوانب المالية واإلدارية يعد سببا  رئيسا  

اح هذا النوع من اإلصالح.  ونتيجة لذلك تقرر أن تصبح مهمة األجهزة اإلشرافية المركزية هي القيام بتقديم العون لنج

والمساعدة في تطبيق اإلصالح وتدريب مسئولي األجهزة على عمليات التخطيط االستراتيجي والتشغيلي وقياس األداء 

 زة بتقييم التقدم في تحقيق أهداف اإلصالح فـي األجهزة التنفيذية.والمرونة في تنفيذ الميزانية. وأن تقوم هذه األجه

 البرنامج،أظهرت التجربة في هذه الدول أهمية التعامل الجيد مع مقاييس األداء بغرض التأكد من أنها: تنطلق من أهداف   -

ي البرامج تعطي دورا  لمدير د،المستفيتعكس قـدرة المسئولين في التأثير المباشـر على النتائج المستهـدفة وأثرها على 

وتتيح  اعلية،والفتشمل النوعية والكمية والكفاءة  لبرامجهم،مقاييـس األداء  والمسئولين عـن تحقيـق النتائـج فـي تصميـم

 جمع المعلومات حول مدى تحقيق الجهاز لألهداف العامة والتفصيلية على السواء.

من أجل المساءلة من خالل: نشر نتائج قياس جودة الخدمات للمستفيدين كما فعلت باستخدام مقاييس األداء  ةقامت هذه الدول  -

العليا واإلدارات التنفيذية وتؤخذ النتائج أساسا  للمساءلة  دارةبريطانيا وكندا.  أن يتم االتفاق على مستوى األداء بين اإل

 . (42-92، 0220،  الشرقاوي) ئها لألجهزة الرقابيةوالمحاسبة اإلدارية.  ثم قيام أجهزة التنفيذ برفع تقارير بنتائج أدا

ادرة الدولة السباقة والمب أنهاالمختلفة، بل يمكن القول  األدواتمستخدمة  اإلداري اإلصالحفي تطبيق  بريطانيانجحت 

 ة،بريطانيا السياسية واالجتماعية واالقتصادي أوضاعالمكتمل والذي توافق مع  اإلداري اإلصالحفي وضع برنامج 
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 دارةاإل أدواتمن  كأداةالجديدة  دارةاإل إن أصلوالشعب، حتى بات يمكن القول  والسياسة دارةاإلفوجد التنفيذ قابلية جماعية من  

تستدعي الوقوف  0226/0229االقتصادية  األزمة، لكن األخرى األوروبيةوالدول  أمريكاالعامة التقليدية هو بريطانيا ومن ثم 

 سابق عهده. إلىلى ما يبدوا ان كل المؤشرات تدل على وجوب عودة دور الدولة والتقييم مجددا، فع

 تجربة جمهورية مصر العربية

الخمسينيات من  إلى المصري ، يمكن إرجاع المحاوالت األولى إلصالح الجهاز البيروقراطي(2008، عارف) كتبت

. وقد اشتمل التقرير 0910عانت به الحكومة المصرية عام القرن الماضي ممثلة في تقرير الخبير األمريكي بول سنكر الذي است

الحكومي المصري. وتوالت محاوالت  إلصالح الجهازعلى مجموعة من التوصيات والتي تضمنت محاور تشريعية وتنظيمية 

الذي تمثل و الجانب المؤسسي إلىاإلصالح التي جاءت مركزة في أغلبها على الجانب التشريعي للجهاز البيروقراطي، باإلضافة 

في إنشاء كيانات مهمتها اإلشراف على تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية اإلنتاجية، مثل إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم 

، وكذلك إنشاء 0912، وكذا مجلس التنمية اإلدارية سنة 0988وتشكيل اللجنة العليا لإلصالح اإلداري سنة  0984سنة  دارةواإل

عبد المحلي )على المستوى  دارةلتكون امتدادا للجهاز المركزي للتنظيم واإل 0914بالمحافظات سنة  دارةنظيم واإلمديريات الت

 .(9-0، ص0226الحميد، 

(. 0220 -0991 /0991 -0990 /0990 -0961وفى فترة التسعينيات كان هناك ثالث خطط تقريبا لإلصالح اإلداري )

للدولة، وتطوير  اإلدارياألولوية لتطوير الخدمات الحكومية، وتنظيم الجهاز  -اإلداري  حاإلصالفي مجال  -أعطت األولى منها 

بيانات  اءوإنشالخدمة المدنية والشكاوى والتفتيش، وترتيب وموازنة الوظائف، وتطوير نظام األجور، وتدريب القيادات اإلدارية، 

مراكز المعلومات، وتخطيط القوة العاملة، وتطوير مديريات ووحدات عن العاملين بالحكومة والقطاع العام، وزيادة فعالية دور 

 -0991خالل الخطة الخمسية ) اإلداري. بينما شملت أولويات خطة اإلصالح اإلداريبحوث التطوير  وإجراء، دارةالتنظيم واإل

بالمحافظات، وتطوير النظم  رةداتطوير الخدمات الحكومية وتقييم األداء، وتطوير مديريات ووحدات التنظيم واإل 91( 0991

الخاصة بالخدمة المدنية والشكاوى والتفتيش، وتدريب القيادات والعاملين بالحكومة وتطوير نظم المعلومات، وتنظيم الجهاز 

 . اإلداريبحوث التطوير  وإجراءللدولة، وترتيب موازنة الوظائف وتحسين األجور، وتخطيط القوى العاملة،  اإلداري

(، فقد ركزت على ترشيد حجم الجهاز 0220 -0991خالل الخطة الخمسية ) اإلداريت خطة اإلصالح أما أولويا

والعمالة من خالل تطوير سياسات شغل الوظائف العامة، وفتح باب الترقيات وحل المشكالت الوظيفية، ومحاصرة  الحكومي

 دارةات اإلواختيار قياد إعدادلعنصر البشرى وتطوير نظم ورفع مهارات ا اإلداريالبيروقراطية والتعقيدات المكتبية، والتدريب 

لمواكبة التنمية التكنولوجية الحديثة، وتوحيد القواعد المنظمة  في دارةالعليا، وإقامة قواعد للبيانات والمعلومات، وتحديث اإل

 . المحلية دارةم اإلجميع قطاعات الدولة لتحقيق لعدالة وتكافؤ الفرص، وتطوير نظا فيالستخدام القوى العاملة 

وبيروقراطي أصغر، وتحسين الخدمات  حكوميوتمثلت آليات اإلصالح المقترحة خالل تلك المرحلة في بناء هيكل 

ع مجال أداء األعمال الحكومية، ووض في التقنيالعامة المقدمة، وتحسين بيئة العمل وأحوال الموظفين، ونشر وتطوير االستخدام 

 .لمساءلةمعايير واضحة لألداء وا

فترة التسعينيات اشتملت على المزج بين الوسيلتين، األولى هي الوسيلة البيروقراطية  فييمكن القول إن خطط اإلصالح و

ية ، باإلضافة إلى المكاتب الفنالقوميمن خالل تبسيط اإلجراءات، ومراجعة كافة الوظائف القائمة وتوصيفاتها على المستوى 

 جودة الخدمة المقدمة. الوسيلة الثانية هي الوسيلة التشريعية،تم إنشاؤها بهدف رفع  التي
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 0990( لسنة 1تحكم تقديم الخدمة، وإلغاء الكثير منها، واستحداث الجديد أيضا مثل القانون رقم ) التيوشملت توحيد التشريعات  

 . الخاص بالوظائف المدنية القيادية في الجهاز اإلداري للدولة والقطاع العام

 .الحكوميجزءا مهما من عملية تنفيذ خطة اإلصالح، كما أنها مكون رئيس في عملية إعادة تنظيم الجهاز عات التشري

يتم إقرارها من جانب السلطات التشريعية، أو القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية  التيوقد تأخذ هذه التشريعات شكل القوانين 

الجوانب اإلدارية، كذلك القرارات الوزارية وأخيرا الكتب الدورية الصادرة عن  في لها قوة القانون والتيورئيس مجلس الوزراء 

مستوى  . وهناك التشريعات المتعلقة بتطويرالحكوميتعد بمثابة لوائح تنظم أنشطة الجهاز  والتي دارةللتنظيم واإل المركزيالجهاز 

 .ق بتحسين أوضاع العاملين وظيفيا ومادياالخدمات الحكومية كتخطيط القوى العاملة، والتدريب، وأخرى تتعل

، ونظام عمله، الحكومي( شملت العديد من التعديالت على الجهاز 0220 -0991التشريعات الصادرة أثناء الخطة الخمسية )

 يفكما عبرت تشريعات هذه الخطة عن اتجاه نحو الالمركزية  الحكومية،الوحدات  فيخاصة فيما يتعلق بتحديد أيام العمل 

مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، كما استحدثت "لجان  فيممارسة السلطات، حيث تم تفويض العديد من الوزراء 

 .لحل مشاكل العمل اإلداريفض المنازعات" كآلية تنظيمية إدارية يتم اللجوء إليها ألول مرة داخل هيكل الجهاز 

محاولة استصدار مشروع قانون جديد للوظائف المدنية ضمن الخطة  وباإلضافة إلى كل المحاوالت السابقة، ال يمكن إغفال

 .مليون موظف 1.8 حواليللدولة، على اعتبار أنه يمس قطاعا عريضا من العاملين بالدولة  اإلداريالشاملة لتطوير الجهاز 

. لحكومياالقطاع  فيارد البشرية أكثر فعالية للمو إدارةجدال حول مشروع القانون، وإلى أي مدى سيكون قادرا  على تحقيق  أثير

 دارةإفقد تباينت اآلراء حول مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض له، حيث يرى المؤيدون أن هناك قانونين أساسيين ينظمان 

لقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وا 0916لسنة  41هما القانون رقم  الحكومي اإلداريالجهاز  فيالموارد البشرية 

وع استصدار مشر استدعت الحاجةللدولة والقطاع العام،  اإلداريالجهاز  فيشأن الوظائف المدنية القيادية  في 0990لسنة  1رقم 

القانون الجديد لمواكبة متطلبات العصر خاصة أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى االرتقاء بالوظيفة العامة، وبناء قدرات 

أجور وحوافز عادلة، ووضع نظام متكامل لتقييم األداء، وتفعيل المساءلة والمحاسبة للحد من الفساد العاملين، ووضع نظم 

وظيفة ما، وكانت مسوغات التعيين وقتذاك ال تتعدى مجرد االقتصار على  فيكانت الدولة تلتزم بتعيين الخريجين  اإلداري،

يقوم به الموظف ومؤهالته وقدراته العلمية، وهو ما  الذينوعية العمل األركان الشكلية فقط دون التطرق إلى طبيعة العالقة بين 

 . اإلداريأدى إلى ترهل الجهاز 

على الجانب اآلخر، أثارت بعض مواد مشروع القانون اعتراضات وجدال كبيرا، منها المادة الخاصة بغلق باب التعيين 

جهزة الحكومية من تعيين الخريجين، حيث نص مشروع القانون الحكومة تماما وفرض إجراءات تمنع الوزارات والهيئات واأل في

. ووفقا لمعارضي مشروع القانون، فإن األخير )القانون( سوف يؤدي في دارةللتنظيم واإل المركزيعلى ضرورة موافقة الجهاز 

بب الفجوة عرض القائم، أو بسالتحليل األخير إلى تفاقم مشكلة البطالة ألسباب تتعلق بعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب ال

فصل العاملين أو  فيبين طلب سوق العمل الخاص ونوعية العرض المتاح. هذا إلى جانب إطالق القانون يد السلطة اإلدارية 

وقف مرتباتهم، فضال عن اقتصار تقويم العاملين بالدولة على درجتين فقط هما كفء وغير كفء، باإلضافة إلى إقرار نظام 

كما اعترض  .الوظيفيللدولة لفترة محددة لتأدية مهام محددة مما يعنى ضرب االستقرار  اإلداريالجهاز  فيال من التعيين التعاقد بد

 . للدولة اإلداريالجهاز  فيهؤالء أيضا على المادة الخاصة بفتح الباب لألجانب للعمل 
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تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق، من القانون يحتاج إلى مزيد من النقاش للوصول إلى صياغات أكثر  فما زال

ناحية، والحيلولة دون ظهور مشكالت جديدة داخل سوق العمل، من ناحية أخرى، وهو ما يتطلب المزيد من النقاش حول المواد 

 . المتعلقة بنظام التعاقد، واالستعانة بتخصصات معينة من األجانب، فضال عن الحاجة إلى إصالح نظام األجور

"، ما أدى إلى تراكم كم هائل من القوانين ألترقيعيفي مصر غلب عليها األسلوب " اإلدارييمكن القول إن برامج اإلصالح  وبهذا

ح اإلصالح اإلداري هو اإلصال لعملياتواللوائح والترتيبات، وإنشاء، أو إلغاء أو دمج العديد من المؤسسات، لكن ظل الطابع العام 

لية اإلصالح تتطلب عادة االختيار بين إستراتيجيتين، إما إستراتيجية اإلصالح الجذري الشامل، الجزئي. ومن المعروف أن عم

 .أو اإلصالح الجزئي التدريجي، لكل منهما شروطها ومميزاتها وسلبياتها

 ،وقد شهدت مصر في نهاية عقد الستينيات من القرن العشرين مناقشات واسعة حول جدوى كل من هاتين اإلستراتيجيتين

ية في مصر. ورغم أن هذه اإلستراتيج اإلداريانتهت إلى سيطرة بديل اإلصالح الجزئي التدريجي على خبراء ومسئولي اإلصالح 

قد ضمنت تقليل التكلفة االقتصادية واالجتماعية والسياسية لعملية اإلصالح، إال أنها أدت في الوقت ذاته إلى استمرار المشكالت 

ز اإلداري، وذلك في وقت كانت البيروقراطية الحكومية تشهد فيه توسعا مستمرا من حيث الحجم والنطاق الهيكلية األساسية للجها

من ناحية، واألداء الفعلي للجهاز اإلداري  مرجوةواألهداف. وهكذا، كان ال بد أن يسفر األمر عن تضخم الفجوة بين األهداف ال

 .من ناحية أخرى

 وضع أسس لسياسة أو فيية بالتضارب وعدم االستمرارية، فما أن يبدأ مسئول أيضا  اتسمت جهود اإلصالح المتتال

فادة يخلفه بتغيير هذه السياسة تماما  دون عناء تقييم التجربة السابقة واالست الذيبعينها لإلصالح حتى يقوم المسئول  إستراتيجية

يان إلى صعوبة التوصل لحلول جذرية، وسيطرة النظرة كثير من األح فيمن الخبرات المكتسبة واستكمال المناسب منها، ما أدى 

لها، واللجوء إلى الحلول الوسط إلرضاء جماعات الضغط  الزمنياالعتبار البعد  فيالجزئية للمشكالت اإلدارية وعدم األخذ 

  .لعملية اإلصالح المبسترالمختلفة، والتطبيق 

تيجية شاملة تنطلق من أهداف محددة وواضحة وتربط عملية محاوالت اإلصالح اإلداري لم يتم تطويرها في إطار إسترا

منها الجهاز اإلداري، أو محاوالت لنقل  يعانياإلصالح تلك بهذه األهداف، إذ كانت اإلصالحات في الغالب ردود فعل لمشكالت 

ي ح تلك لم تأت في الغالب فكذلك، يمكن القول إن محاوالت اإلصال تجربة أو مدخل جديد لم يتم دراسته أو اإلعداد له بشكل جيد.

. ومن االقتصاديإطار خطة عامة للدولة محددة المالمح والمراحل أو في إطار تكامل واضح مع خطة التنمية أو خطة اإلصالح 

 . اإلداريبدون وضع خطط موازية لإلصالح  االقتصاديثم، لم يكن من المتصور نجاح خطط التنمية واإلصالح 

اإلداري شرط الدعم الشعبي لهذه الخطط، بدءا من مؤسسات المجتمع المدني وانتهاء بالمواطن قد أغفلت خطط اإلصالح و

الطبيعي. إن عدم ارتباط خطط اإلصالح بسياسة فاعلة لتعبئة هؤالء الفاعلين غير الرسميين وراء هذه الخطط أدى بال شك إلى 

ل دون تطبيق خطط اإلصالح بفعالية، فالمواطن الذي يبادر افتقادها لشرط مهم من شروط نجاحها، فسلوك المواطن نفسه قد يحو

من جانبه بتقديم الرشوة لتسهيل الحصول على الخدمة الحكومية أو كسر القانون واللوائح اإلدارية لصالحه، يشجع الموظف 

 . الحكومي على عدم االلتزام بخطط اإلصالح التي تسعى إلى القضاء على هذه الظواهر السلبية

 تتضمنه برامج الذي والسلوكي الفكرياالعتماد على قيادات إدارية غير مؤهلة لتبنى النسق  وقات األخرىومن المع

 اإلصالح، وعدم توافر الموارد المالية الالزمة لتنفيذ برامج إصالح طموح، وضعف آليات التقييم الحقيقية، الكمي والكيفي،
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، ممثال في القيادة السياسية والحكومة، والجهاز اإلداري، ما أدى إلى عدم لنتائج اإلصالح، وضعف العالقة بين الجهاز السياسي 

 .تفهم الجهاز اإلداري لبرامج اإلصالح أو عدم أخذ رأي األخير قبل وضع هذه البرامج

  مصر في اإلداريمشاكل الجهاز 

عانى منها  التي ن المشاكلأ القولرغم المحاوالت المبكرة إلصالح وتطوير الجهاز اإلداري في مصر، إال أنه يمكن ب

هذا الجهاز منذ خمسينيات القرن العشرين الزالت قائمة هي ذاتها حتى اليوم، بعد أن أصبحت أكثر حدة وأوسع نطاقا. فما رصده 

، سلطة: التقديس الزائد للفيكتابهم عن مشاكل البيروقراطية المصرية هي ذاتها المشاكل الراهنة، ممثلة  فيمونت بالمر وآخرون 

ومقاومة التغيير، انتشار الرشوة والمحسوبية والالمباالة، ضعف قيم المساءلة والمحاسبة.  الالئحةسيادة القيم المقيدة لإلبداع، 

استمرار هذه المشاكل على هذا النحو يعني في التحليل األخير فشل محاوالت اإلصالح اإلداري التي تم تطبيقها خالل العقود 

 . السابقة

في مصر إلى  اإلداري، يمكن إرجاع فشل سياسات وبرامج اإلصالح اإلداريد المحاوالت السابقة لإلصالح ومن خالل رص

 ية: التالالعوامل  إلى مجموعة من العوامل أدت إما إلى تفريغ سياسات اإلصالح من مضمونها أو إلى ضعف نتائج هذه السياسات

، حيث كان يتم 0910فترة ما بعد ثورة يوليو  فيانة مرموقة تمتع جهاز الخدمة المدنية بمك الحكوميسياسة التوظف  -

امعة نظرا  الج لخريجيللدولة كعنصر جذب بالنسبة  اإلداريالجهاز  فيالجامعة. واستمر التعيين  خريجيتعيين جميع 

ع به مشروقوبل  الذييؤكده الرفض الشديد  الذيلما يوفره من أمان واستقرار وظيفي، وهو شعور الزال قائما، األمر 

قانون الوظيفة العامة الجديد، خاصة ما ذهب إليه مشروع القانون من إلغاء نظام التعيينات واستبداله بنظام التعاقد، وهو 

 . تهديد مباشر لثقافة راسخة داخل الجهاز اإلداري ونظرة المواطنين لدور هذا الجهاز

الحكومية بما يشمله من وزارات  دارةقطاع اإل فيعيين ليست مجرد الت الحكوميوتجدر اإلشارة إلى أن سياسة التوظف 

وهيئات ومصالح حكومية، وهيئات عامة، ومجالس عليا، وأجهزة مركزية، وأجهزة تنفيذية، وصناديق، ومؤسسات، 

 ، لكنها تتضمن سياسات للمرتبات والحوافز والبدالت والترقيات، وللتدريب، وللرقابة والمتابعة. محلية

المحلية وتشمل  دارةمن أربعة أفرع أساسية، هي: الوزارات واألجهزة المركزية، اإل المصري اإلداريويتكون الجهاز 

 مديريات الخدمات بالمحافظات ودواوين عموم المحافظات، الهيئات الخدمية، وأخيرا الهيئات االقتصادية

. ونتج عنها تكدس الموظفين اإلدارياتساع ظاهرة الفساد  في الحكوميساهمت سياسة التوظيف  اإلداريظاهر  الفساد  -

األجهزة الحكومية، وسوء تقديم الخدمات للمواطنين، وضعف دخول ومرتبات العاملين، ومحدودية إجراءات الرقابة  في

هذا اإلطار تمكنت بعض الفئات غير المنتجة اجتماعيا  في. اإلدارياألجهزة الحكومية، اتساع ظاهرة الفساد  فيوالمتابعة 

ق بعض األجهزة اإلدارية ومؤسسات الدولة، واستغاللها بطريق مباشر أو غير مباشر، واستطاعت في الوقت من اخترا

 عديدة. الفساد اإلداري صورا وأخذ، ذاته تحقيق ثروات خيالية

 ومنطلقات التطويردوافع 

اإلداري للدولة بناء على العام، ويركز على إعادة صياغة الهيكل الوظيفي بالجهاز  بالموظف المتعلق: األولالمحور  -

دراسة االحتياجات الحقيقية من العاملين، وتحسين أوضاعهم من حيث الرواتب والحوافز، واقتراح تحقيق طفرة في 

دخول موظفي الدولة من خالل إعفاء رواتبهم وحوافزهم من الضرائب، وكذا تدبير مصدر لتمويل الزيادات المخططة 

 . الخدمات المقدمة للمواطنين في الرواتب من خالل فرض رسم على
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تطوير النظم وتبسيط اإلجراءات، ويهتم بتبسيط إجراءات تعامل المواطنين مع أجهزة الدولة من خالل  المحور الثاني: -

 .إنهاء عالقة االتصال المباشر بين المواطن طالب الخدمة والموظف الذي يقدم الخدمة

داري للدولة، ويقوم على فكرة رئيسة مؤداها إعادة هيكلة الجهاز اإلداري تطوير الهيكل العام للجهاز اإل المحور الثالث: -

للدولة ليتناسب، من حيث األساس التنظيمي والحجم واالختصاصات، مع الدور الجديد للدولة في ظل سياسات التحرير 

  .االقتصادي

لعمل الجهاز اإلداري، بحيث تكون : اإلصالح التشريعي، ويركز على إعادة صياغة القوانين المنظمة المحور الرابع -

في األساس أداة معاونة على رفع كفاءة األداء، وتمكين القيادات اإلدارية من تحمل مسئولياتها واستخدام صالحياتها 

بحرية مسئولة، ال أن تكون وسيلة للتقييد والتعويق بما يؤدي إلى تراجع القيادات اإلدارية عن ممارسة صالحياتها التزاما 

فرضه كثير من القوانين المطلوب تغييرها من إجراءات مطولة. الفكرة المحورية في توجهات اإلصالح التشريعي بما ي

المقترح أن تتوافق فلسفة القوانين الحاكمة للجهاز اإلداري مع التوجهات والسياسات االقتصادية واالجتماعية الجديدة 

  .للدولة

اإلداري، ويركز على األخذ بأسباب التقدم التي توفرها تكنولوجيا تطوير التكنولوجي للجهاز : الخامسالمحور  -

  المعلومات الحديثة بكل ما تعنيه من سرعة في األداء ودقة في المعلومات وحداثة تلك المعلومات

 ةلإلصالح اإلداري، ويركز باألساس على ضرورة اقتناع القيادة السياسي القوميآليات تنفيذ البرنامج  :السادسالمحور  -

بأهمية هذا البرنامج، وإنشاء آلية أو جهاز لمتابعة وتقييم تطبيق هذا البرنامج. ومن األفكار المطروحة في هذا اإلطار 

عضويته رئيس مجلس الوزراء  فيإنشاء "مجلس أعلى لإلصالح اإلداري" برئاسة السيد رئيس الجمهورية، ويضم 

ية، ووزير العدل، ووزير القوى العاملة، ورئيس الجهاز المركزي ووزير التنمية اإلدارية )كأمين عام(، ووزير المال

، ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، دارةللتنظيم واإل

اتذة لى عدد من أسوممثال لجمعيات رجال األعمال، وممثال التحادات المستثمرين، وممثال لنقابة التجاريين، باإلضافة إ

 .، وممثال لإلعالم الرسميدارةوخبراء اإل

للدولة أبعادا سياسية واقتصادية، فاإلصالح اإلداري ذاته يحتاج إلى  اإلداريتشمل عملية إصالح وتحديث الجهاز  كما

اإلجراءات  دعم ومتابعةاألساس، ويتوقف مدى النجاح في تحقيقه على رغبة وقدرة القيادة السياسية على اتخاذ و في سياسيقرار 

 . والسياسات الالزمة بالتشاور مع األطراف المعنية

تطلب ي -انطالقا من رصد وتحليل المشكالت السابق اإلشارة إليها  -للدولة  اإلداريوتؤكد هذه الدراسة أن تحديث الجهاز 

 :األخذ بمنظومة متكاملة لإلصالح، يمكن تحديد مالمحها فيما يلي

ح اإلداري بإطار للتنمية البشرية: يعد اختيار وتعيين العاملين بالجهاز اإلداري للدولة وفقا  لألسس ربط عملية اإلصال -

والمبادئ العلمية، وفي مقدمتها مبدأ الجدارة، هو الضمانة األولى لبناء جهاز إداري فاعل وكفء. في هذا اإلطار، يجب 

وذلك من خالل بناء قاعدة بيانات للقيادات اإلدارية العاملة واالهتمام  الموارد البشرية، دارةاالهتمام بإعداد نظام متكامل إل

يادات لبناء وتدريب الق المؤسسيالعامة ليكون بمثابة اإلطار  دارةلإل القومي، وإحياء دور المعهد الثانيبقيادات الصف 

 يسمح بتقييم أداء العامل استنادا إلىالنظم التقليدية بما  فياإلدارية، وتطوير نظم تقييم األداء من خالل إعادة النظر 

 . معدالت أداء محددة، أخذا في االعتبار ضرورة رفع كفاءة الموظف بشكل يسمح بتقييم أدائه استنادا إلى تلك المعايير
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ربط عملية اإلصالح اإلداري ببناء إطار قيمي وثقافة مؤسسية جديدة تعلى من قيم النزاهة والجودة، وترشيد اإلنفاق،  -

 .الخدمة، باإلضافة إلى تعظيم قيمة اإلنجاز متلقيحافظة على المال العام، وتعلي من معيار رضاء والم

من أجل  اإلداريتنظيمي، يقوم بمعالجة تضخم وترهل حجم الجهاز  -ربط عملية اإلصالح اإلداري بإطار مؤسسي  -

بها، ويقضى على االزدواجية وتضارب  الوصول به إلى الحجم األمثل، ويعكس الوظائف الحقيقية المخّول له القيام

بعض الهياكل اإلدارية  في، وإعادة النظر اإلدارياالختصاص. هذا يتطلب تحديدا واضحا لألهداف المطلوبة من الجهاز 

عة واإلدارات التاب اإلداري، وتحقيق التوازن بين وحدات الجهاز اإلداريالحالية بما يتناسب مع الدور المتوقع للجهاز 

بعض  يفبعض اإلدارات لسد العجز  فييث يتم إعادة توزيع العاملين بها بما يضمن استخدام الفائض الموجود لها بح

الواحدة، وتفعيل دور وحدات المتابعة  دارةنفس القطاع أو اإل فيتقع  التيالوظائف المتماثلة  فياآلخر، وإعادة النظر 

للعمالة الفائضة،  الحقيقيمن خالل تحديد الحجم  اإلداريهاز والتقييم، ومحاولة الوصول إلى الحد األمثل لحجم الج

 .االجتماعيوبحث الوسائل المناسبة للوصول إلى المواءمة بين عامل الكفاءة والبعد 

، فال يستقيم أن تسير دولة حديثة في اتجاه التركيز على البناء الهرمي تقني - تكنولوجيربط اإلصالح اإلداري بإطار   -

مركزية الال دارةالحديثة على التحول إلى اإل دارةي في وقت تؤكد فيه فلسفة وآليات عصر المعلومات واإلللجهاز اإلدار

صنع القرار وتسهيل تدفق المعلومات. ويأتي في هذا السياق أهمية التوسع في تجربة  فيالتي تعلي من قيمة المشاركة 

عالقة بين الموظف العام والمواطن، يقوم على إنهاء العالقة الحكومة اإللكترونية، على نحو يساعد على تطوير نمط من ال

 . المباشر بين طالب ومقدم الخدمة الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة

الربط بين اإلصالح اإلداري وإصالح المحليات؛ إذ ال يمكن الحديث عن إصالح حقيقي للجهاز اإلداري دون إصالح  -

وى األول في العالقة بين المواطن والجهاز اإلداري. هناك توافق على أن المحليات في مصر المحليات التي تمثل المست

وصلت إلى مستوى متدن من المهارة والفساد ال يمكن معه المراهنة على قيامها بدور حقيقي في أي عملية تنمية حقيقية، 

 . إصالح هذا المستوىكما ال يمكن المراهنة على تطبيق برنامج حقيقي لإلصالح اإلداري بدون 

إصالح إداري، خاصة في ظل وجود فجوة كبيرة بين مستوى الخدمة الحكومية من  أيعند الحديث عن فقضية الجودة  -

ناحية، وتوقعات المستهلكين من ناحية أخرى. وتواجه الخدمات الحكومية بعض المشكالت التي تعوق االرتقاء بهذه 

ى جودة تصميم الخدمة سواء ما يتعلق بتعقد اإلجراءات، أو درجة ميكنة مراحل الجودة، يتمثل أهمها في: انخفاض مستو

تقديم الخدمة والتي تؤثر على الوقت المستغرق في إنجازها، ومستوى قدرات ومهارات مقدمي الخدمة، ونمط تعاملهم 

  .(400، ص0209مرعي، المستهلكين )مع 

يروقراطي في مصر إال أنه يمكن الزعم أن المشاكل التي عانى ير الجهاز البهالمبكرة إلصالح وتط المحاوالتورغم 

منها الجهاز اإلداري منذ خمسينيات القرن الماضي هي ذاتها ما يعاني منها في الوقت الحالي، بل وأصبحت بشكل أكثر حدة 

ا.  وانتشار 

على مدار هذه السنوات أو نتيجة منطقية ممثلة في فشل سياسات وبرامج اإلصالح اإلداري في مصر  إلىوهذا يقودنا 

 إلبداعلتقديس السلطة الزائد، زيادة القيم  -على األقل محدودية تأثيرها في تحقيق المستهدف منها، والمتمثل في المظاهر التالية:

 ،األخطاء، المقاومة والتغيير، انتشار الرشوة والمحسوبية والالمباالة في خدمة المواطن والتغاضي عن والالئحة
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مجموعة من العناصر ـ سواء على مستوى التصميم أو  إلىرجاع أسباب فشل سياسات وبرامج اإلصالح اإلداري ويمكن إ 

 التصميم أو التنفيذ أو حتى المتابعة والتقييم ـ التي تعمل متضافرة للحد من تأثيرها وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

 ة.غياب المنظور التكاملي لسياسات وبرامج اإلصالح اإلداري -

 التغيير. دارةعدم وجود برامج فعالة إل -

، 0226عارف، اإلصالح )عدم تحقق المالءة الكافية سواء بالنسبة للموارد المادية أو البشرية لتنفيذ ومتابعة برامج  -

 .(0-0ص

وجبه مويمكن تبني تحليال  لبرامج اإلصالح اإلداري من خالل حقبة التسعينيات باالتخاذ من محور التكامل إطارا يتم ب

، ال تتوافر معلومات من جهات رسمية عن مدى فعالية أي من الحكم على مدى فعالية تلك البرامج في تحقيق المستهدف منها

 الخطأ )الجهازوخطط اإلصالح التي تم تبنيها في تلك الفترة. األمر الذي يؤكد عشوائية تلك الخطط وكونها تتبع منهج التجربة 

 .(0990 المركزي للتنظيم واإلدارة،

، تسير جمهورية مصر العربية بخطوات متسارعة نحو االصالح اإلداري وتبني 0200ولغاية اآلن  0209ومنذ عام 

 ،العامة الناجحة، فهي بصدد تنفيذ مشروع العاصمة اإلدارية، وإعادة هيكلة عملية التوظيف دارةتنفيذ البعض من تجارب اإل

عمليات اإلدارية في كافة القطاعات الحكومية مواكبة في ذلك الزيادة السكانية والسبب مصر تنتهج إعادة هندسة ال إنويصح القول 

، إضافة لحالة الفقر التي يعانيها غالبية هو الترهل الذي وجد في أجهزة الدولة دارةالرئيسي وراء ذلك التحول في نمط اإل

 المواطنين.

 النتيجة

سم مكن ري ، والاألمر بداية كدولة نامية  في  اإلداري في مصر العربية  العامة الجديدة وحركة اإلصالح دارةاإل تنجحلم 

الحديثة في مصر، وهل سيحيى المواطن  دارةمن تنبني بعض مبادئ اإل 0200لغاية اآلن  - 0209حاصلالشكل النهائي لما هو 

نجحت في الدول في حين ا بدأت، كم الرخاء كما نظيره في الدول المتقدمة، أم أن هذه التنمية ستكون على حساب المواطن

، وعل نسبي وال يقارن بمثيله في الدول المتقدمةاألخرى كما الفلبين وسنغافورة، فالنجاح  األوروبية وأمريكا وبعض الدول النامية

لى عدم إضافة إهذا يعود إلى نقص الموارد المالية، وعدم وجود التنمية الكافية في مصر فما زالت دولة نامية تنمو نموا ال تنمية، 

تقبل وتعاون العامة بالنسبة التي كان عليها الوضع في الدول المتقدمة، وال يفوتنا ما تعاني األجهزة البيروقراطية في الدول النامية 

و وهن مبدأ الحياد، ثم أ محيدهرة الوضع السياسي وتأتمر بأمره من تعنت ومركزية وجمود وتبعية سياسية فغالبا ما تعكس صو

ة للمسائلة قسية ينعكس على البيروقراطيات في الدول النامية، فال حياة لبيروقراطية كفؤة وقائمة على مبدأ الجدارة ومطبالسيا

، فعبئ اإلخفاقات السياسية أيضا يوضع في جعبة اإلدارات أو ديمقراطيتها نسبية في دولة غير ديمقراطية وفق إطار قانوني عام

نقل من سلبيات كقلة الخبرة اإلدارية، التشبث بالشكليات، الا تعانيه البيروقراطيات النامية فة إلى مالعامة في الدول النامية، وإضا

عن بيروقراطيات أخرى محاكاة ال أصل، وكثرة عدد الموظفين العامين لدرجة التضخم، وانتشار بعض مظاهر االنحراف 

 دارية أمر يحيطي تجعل من النجاح في تطبيق اإلصالحات اإلاإلداري داخل هذه البيروقراطيات، كلها وغيرها من األسباب الت

 الملحة ألجل التنمية المستدامة. وان النجاح بنسبة بسيطة ال تفي والحاجة به احتمال الفشل

 العامة، وعليه هناك كثير لإلداراتالعامة الجديدة هي آلية من آليات اإلصالح والتغيير الجذري  دارةونستنتج أن اإل كما

الكالسيكية كي تعيد للدولة هيبتها  دارةفي استخدام هذه اآللية تدعو للعودة في تعزيز عمل اإل نجاحهادول المتقدمة بعد من ال
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ولتكون وحدة التحليل الرئيسية هي الحكومة إضافة لرغبتها في احكام سيطرة الرقابة، والذي ال يعني الفشل بل مزيدا من النجاح 

 .  اديةاالقتصديدة وشراكة القطاع الخاص لحين وصول الدول المتقدمة بر األمان والخروج من أزماتها الج دارةلإللعنان ا أطلقفقد 
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 -ب: 

 .اإلداريوالكفاءة في العمل  اإلنتاجيةالتصدي لظاهرة نقص  -

 .الشراكة مع القطاع الخاص المحلي -

 االستفادة من القوى العاملة الوطنية.التصدي لمشكلة التضخم،  -

 .1في بعض الدول النامية األجنبيةفي استخدام القوى العاملة  اإلسرافالتصدي لمشكلة  -

 التصدي للفساد بأشكاله اإلداري ومن ثم المالي. -

 والجدارة.الكفاءة  أساسالتعيين على  -

 أحيانا. العامة دارةاإل هدرة -

 هيأواالهم الموائمة بين القديم والحديث فحدود العمل العام تضيق وتتسع، وفق طبيعة الدولة واستقرارها، وتصنيفها  -

 خرىألالعامة" للبيروقراطية" واحد يمكن نقله من دولة  دارةلإل نموذجفال يوجد نامية،  أماشتراكية، متقدمة  أم رأسمالية

 .وتحقيق النجاح الذي حققه في دولة المنشأ
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  وقضاء   الراجعة فقها  وى األمانة دع

A lawsuit for trust that is referred to in jurisprudence and jurisprudence 

 عوض أبوقرجة بكر هبة أبو إعداد الدكتورة:

 ، جمهورية السودانكلية اإلمام الهادي ،بقسم الشريعة والقانون ،استاذ مساعد

 المستخلص:

دعوى األمانة الراجعة فقهاً وقضاًء وقوفاً على رح والتحليل دراسة بعض الحاالت الواقعية التي تواجه يتناول هذا البحث بالش

األمانة الراجعة في الحاالت التي يثور فيها نزاع بين أفراد  طُبق مبدأيناقش و حيث، دراسة مقارنة مختلف التطبيقات القضائية

أو العقار الخاص بكل أفراد األسرة في اسم فرد من أفرادها دون أن يقصد من  األسرة الواحدة، حينما يسجل أحد أفرادها عقاره

تسجيل العقار التنازل عن ملكيته، أو وهبه لمن ُسجل في اسمه، وقد استفادت المحاكم السودانية في ذلك من مبادئ العدالة 

بة القضاء السوداني في تطبيقه قانون وتأتي أهداف البحث للوقوف على تجر ،التي وضعتها المحاكم اإلنجليزية واالنصاف

تتمحور مشكلة البحث حول اإلشكاليات التي تثار حول المبدأ الذي ظل مطبقاً في السودان فيما ، م4891المعامالت المدنية 

األمانة إذا يعرف باألمانة الراجعة ليس له ما يسنده من القوانين السارية إذا كان مبنياً على التماثل أو الغش فإن الشريعة تعرف 

ما كانت خالية من الشوائب وينظر إلي مثل هذه األوضاع على أساس أنها هبة يطعن فيها بالشروط الواجب توافرها في إبطال 

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل أهمها أن القضاء السوداني يعمل على تفسير وتطبيق هذا القانون بصفة   الهبات،

إليها آنفاً بصفة خاصة بمرونة متمشياً مع قصد المشرع من شرعتها فلم يتمسك بشكلياتها بإطالق ولم  عامة والمواد المشار

بل اتخذ طريقاً وسطاً يوازن بين معاني الفاظ القانون وعباراته وبين مقاصده  يخرج على داللتها الظاهرة دون مسوغ قانوني،

على أن قاعدة األمانة الراجعة أصبحت سبباً من األسباب التي بموجبها  ، كما خلصت الدراسة إلى أن القضاء لقد استقروغاياته

 إهدارها. ىإليعدل السجل وهذا ما تواترت عليه السوابق القضائية المختلفة وإن اشتراط كفاية األمانة الراجعة تؤدي 

 .القانون السوداني ،األمانة الراجعة، دعوى الكلمات المفتاحية:
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A lawsuit for trust that is referred to in jurisprudence and jurisprudence 

 

Abstract: 

This research deals, with explanation and analysis, to study some real cases facing the lawsuit of 

trust reversing in jurisprudence and jurisprudence and standing on the various judicial 

applications, a comparative study, where it discusses and applies the principle of retractable trust 

in cases where a dispute arises between members of the same family, when one of its members 

records his property or the property of each family. Family members in the name of one of its 

members without the intention of registering the property to waive its ownership, or give it to 

those who are registered in his name, and the Sudanese courts have benefited in this from the 

principles of justice and fairness established by the English courts, and the objectives of the 

research come to find out the experience of the Sudanese judiciary in its application of the law 

Civil Transactions 1984 AD, the research problem revolves around the problems that arise 

around the principle that has been applied in Sudan in what is known as the return trust that has 

no support from the laws in force if it is based on symmetry or fraud. The situation is based on 

the fact that it is a gift that is challenged by the conditions that must be met in order to invalidate 

the gifts. The study reached a number of results, perhaps the most important of which is that the 

Sudanese judiciary is working to explain the application of this law in general and the 

aforementioned articles in particular was flexibly in line with the legislator’s intention of its 

legislation. He did not adhere to its formalities in absolute terms and did not deviate from its 

apparent significance without legal justification. Rather, it took a middle path that balances the 

meanings of the law’s words and phrases with its purposes and objectives, as the study 

concluded to the judiciary has settled that the rule of recurring trust has become one of the 

reasons for amending the record, and this is what the various judicial precedents have been 

repeating on. 

Keywords: Lawsuit, Revocable trust, Sudanese law 
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 المقدمة:. 1

العلم بالقواعد القانونية في عمومها وتجريدها ال يعدو أَن يكون بمثابة الخطوة األُولى في طريق تقرير األَحكام القانونية   

الوقائع وتفسير النصوص القانونية لمعرفة مدى شمول حكمها للوقائع التي جرى  العادلة، تليها خطوات أُخرى تتمثل في تكييف

تكييفها، وهو ما يعكس مدى أَهمية أَن يكون رجل القانون متمكناً من جميع العلوم المتعلقة بتفسير النص القانوني وتكييف الوقائع 

ر الوقائع ولذلك من األهمية بمكان أَن تحظى هذه العلوم كعلم دالالت األلفاظ وعلم القياس، وعلم تحقيق مناط األَحكام في صو

بقدر من العناية واالهتمام يوازي كونها الوسيلة المؤدية لفهم قواعد القانون، وتطبيقها على مشخصاتها في الواقع العملي، وهي 

ة إلى الكثير من العلم والخبرة، لكون مهمة ليست باألَمر السهل، لكون الموازنة بين دعوى األمانة الراجعة فقهياً وقانونياً بحاج

 القواعد القانونية وإن كانت واضحه المعنى من الناحية النظرية إال أنَّه قد تواجهها الكثير من االشكاليات عند تطبيقها في الواقع

لى الحكمة من كمجافاتها لحكم العدل في بعض الحاالت التي يؤخذ فيها بظاهر ما يدل عليه النص القانوني دون االلتفات إ

تشريعه إن استفادت المحاكم السودانية من هذا المبدأ وطبقته في الحاالت التي يثور فيها نزاع بين أفراد األسرة الواحدة حينما 

يسجل أحد أفرادها عقاره أو العقار الخاص بكل أفراد األسرة في اسم فرد من أفرادها دون أن يقصد من تسجيل العقار التنازل 

 .أو وهبه لمن سجل في اسمهمن ملكيته 

 أهمية البحث:. 1.1

 يستمد هذا البحث أهميته مما يلي:

وبيان كيفية ارجاع  من حيث المقصد العام من شرعته، معالمه،دراسة دعوى األمانة الراجعة فقهياً وقضائياً دراسة تبين  -4

لتي يرتكز عليها أي قانون والتي تهدف إلى إقامة األمانة الراجعة على وضع قواعدها بما يتفق مع مقاصده ومع المبادئ العامة ا

 .العدل بين الناس ورعاية مصالحهم وحفظ الحقوق ورد المظالم إلى أهلها

استقراء تجربة القضاء السوداني التي تعكس فهمه وتفسيره لهذا القانون من خالل السوابق القضائية التي ارساها للوقوف  -2

 .لهذا القانون والتطبيق العملي لقواعده في الواقع العملي على مدى التوافق بين الرؤية النظرية

 أهداف البحث:. 2.1

 التعرف على االشكاليات المرتبطة بتفسير وتطبيق قانون المعامالت في رفع دعوى األمانة الراجعة فقهياً وقضائياً. -4

 م.4891الوقوف على تجربة القضاء السوداني في تطبيقه قانون المعامالت المدنية  -2

 مشكلة البحث:. 3.1

المبدأ الذي ظل مطبقاً في السودان فيما يعرف باألمانة الراجعة ليس له تتمحور مشكلة البحث حول اإلشكاليات التي تثار حول 

ما يسنده من القوانين السارية إذا كان مبنياً على التماثل أو الغش فإن الشريعة تعرف األمانة إذا ما كانت خالية من الشوائب 

سبق للمحكمة العليا ،لي مثل هذه األوضاع على أساس أنها هبة يطعن فيها بالشروط الواجب توافرها في إبطال الهباتوينظر إ

أن أقرت في كثير من أحكامها مبدأ األمانة الراجعة وال يثور هذا المبدأ عندما تكون العالقة بين األطراف المتنازعة عالقة 

أو عالقة الزوج والزوجة حيث يصطدم مبدأ األمانة الراجعة بقرينة الهبة وهي قرينة  تشكل قرينة هبه مثل عالقة األب واالبن
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التي تترتب على رفع دعوى  وعليه يمكن اثارة مشكلة البحث في شكل  سؤال رئيسي ما األسس اإلجرائية ،قابلة إلثبات العكس

 األمانة الراجعة ؟ ومن خالل هذا السؤال يندرج العديد من األسئلة:

 ؟تعارض مبدأ األمانة الرجعة مع القانون السوداني النافذهل ي -1

هل قانون المعامالت المدنية لم يتضمن قواعد العدالة الطبيعية وبالتالي ال تجد المحاكم اآلن ما يسعفها إلعمال مبدأ األمانة  -2

 الراجعة لهذا السبب؟

 ظر إلى نية وقصد المالك األصلي؟ يُنأم  المطلقة؟هل يحق لمن ُسجل في اسمه العقار االحتجاج بحجية السجل  -3

 :منهجية البحث. 1.1

 .يتبع هذا البحث المنهج التحليلي والمنهج االستقرائي باإلضافة إلى المنهج االستنباطي، والمنهج المقارن

 

 تعريف دعوى األمانة الراجعة: المبحث األول

 الراجعة تعريف األمانة

 ةأوال : التعريف اللغوي واالصطالحي لألمان

عليه طمأن إليه أو جعله أميناً واُئتمن فالن وثق به، أمانه وأمناً وأمنه اطمأّن ولم يخف، وا ،األمانة لغة هي الوفاء، وضد الخيانة

يِه ِمن قَب ُلۖ  َعلَٰى أَخِ  آَمنُُكم  َعلَي ِه إاِلَّ َكَما أَِمنتُُكم   هَل   وفي القرآن الكريم قال تعالى )قَالَ  (*4888الزيات أحمد، مصطفى إبراهيم،)

اِحِمينَ  َحُم الرَّ ُ َخي ٌر َحافِظًا ۖ َوهَُو أَر   .(41 اآلية)يوسف،  )فَاَّللَّ

دليل على كمال دين  ودنياه، وهذاواصطالحاً: اتفق كثير من العلماء على تعريفها بأنّها تجمع كل ما يحمله اإلنسان من أمر دينه 

 (.2141،مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة سنار) .األخالقاإلسالم، وحسن ما يدعو إليه من مكارم 

 : الفقه القديم الراجعة فيتعريف األمانة  ثانيا :

ن  إِن  -قال بعضهم األمانة الراجعة في من أسلم من اليهود ِه إِلَي َك َوِمن هُم مَّ نزلت اآلية ) َوِمن  أَه ِل ال ِكتَاِب َمن  إِن تَأ َمن هُ بِقِنطَاٍر يَُؤدِّ

َت َعلَي ِه قَائًِما(تَأ َمن   ِه إِلَي َك إاِلَّ َما ُدم  وقال بعضهم األمانة الراجعة إلى من أسلم منهم والخيانة  (57 اآلية )آل عمران، هُ ِبِدينَاٍر الَّ يَُؤدِّ

 .(2أبي إسحق أحمد بن حنبل بن ابراهيم،ج )الثعلبي، راجعة إلي من لم يسلم منهم.

به ال بقصد تملكه لمصلحة تعود لمالكه كالوديع والوكيل واألجير الخاص والولي الخاص واألمانة هي حيازة الشيء بإذن صاح

مال اليتيم والناظر على الوقف وبيت المال، أو مصلحة تعود للحائز كالمستأجر والمستعير أو مصلحة مشتركة  علىوالوصي 

 بينهما كالمضارب والشريك.

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبحاث والن

   

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                          311 

 ISSN: 2706-6495 

 
ي يد المودع أو الوديع فهو أمين غير ضامن لما يصيب الوديعة من تلف جزئي أو وهي أمانة ف وتعتبر الوديعة من عقود األمانة

 كلي، إاّل أن يحدث التلف بتعديه أو تقصيره أو إهماله.

بن عمرو رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم  عبد هللاوهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء ويشهد له ما روي عن 

 والمغل هو الخائن في المغنم وغيره.ال على المستودع غير المغل ضمان( و ضمان؟ير غير المغل قال:) ليس على المستع

 ثالثا : تعريف الفقه الحديث لألمانة الراجعة

اإلستحفاظ جد عند األمين سواء أكان بقصد هي الشيء الذي يو األمانة:من مجلة األحكام العدلية ) 542جاء في المادة    

أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار، أو دخل بطريق األمانة في يد شخص بدون عقد وال قصد، كما لو ألقت ، أو كان كالوديعة

 م(.2112،، فال يكون وديعة بل أمانة فقط(. )حماد نزيهالريح في دار أحد مال جاره، فحيث كان ذلك بدون عقد ال قصد

من مبادئ اإلنصاف والعدالة التي وضعتها المحاكم اإلنجليزية  Resulting Trustإّن مبدأ األمانة المرتجعة أو األمانة الراجعة 

منذ قرون غابرة، وقد استفادت المحاكم السودانية من هذا المبدأ، وتم تطبيق مبدأ األمانة المرتجعة في السودان بصورة أصيلة 

فيه دواعي العدالة واألنصاف على مبدأ  ومبتكرة راعت فيها المحاكم ظروف المجتمع وطبيعة األسرة السودانية الممتدة، وغلبت

 (2115.)اإلمام علي ابراهيم، حجية السجل المطلقة دون أن يؤثر على حقوق أي شخص ثالث حصل على العقار بمقابل

وقد عّرف قضاء المحكمة العليا السودانية مبدأ األمانة الراجعة في السابقة القضائية  أم الحسين الحسن / مدعية، ضد/ ورثة 

-Resulting) بأّن األمانة المقررة حكماً هي ترجمة للعبارة االنجليزية  75/54احي السافالوي، مدعي عليهم، م أ / أ ن/ الم

true  ويجوز ترجمة العبارة على أساس أنّها )األمانة المقررة ثقة على الغير أو األمانة المقررة حكماً على الغير(، وقد جاء في

أنّها تعني االئتمان الحكمي أو األمانة التي تنشأ بحكم  )الفاروقي حارث سليمان، ت بدون( بي (قاموس الفاروقي )انجليزي عر

 القانون، ونرى أن يكون مصطلح األمانة المقررة حكماً على الغير هو المعمول به بدل التعبير )األمانة الراجعة(.

 تعريف دعوى األمانة الراجعة وإجراءاتها

 ة الراجعةأوال : تعريف دعوى األمان

دعوى األمانة الراجعة هي الدعوى التي يرفعها المدعي ليثبت أّن المدعى عليه قد جحد عليه عقاراً معيناً مملوكاً له وبيد  

المدعى عليه وفي ملكه كأمانة راجعة، ويكون هذا التمليك بأي من التصرفات الناقلة للملكية كالبيع الصوري أو الهبة أو 

 الوصية...الخ.

دعوى األمانة الراجعة هو الضرر الذي يصيب المدعي حيث أّن المدعى عليه قد أخّل بالتزامه بإعادة العقار لملك وأساس 

 ملكه.بال سبب في حق المدعي، األمر الذي يُلجئ المدعي الختصامه قضاًء الستعادة  غشه وأثرىصاحبه، ويكون قد 

عن نطاق قوة السجل المطلقة فيما بين الطرفين إذا ثبت أّن لصاحب وقد اتفق قضاءنا على أّن الراجح أّن هذه الحالة تخرج 

العقار األصلي أمانة في عنق من سجلت األرض في اسمه يستردها منه حال مطالبته، بها ولكن هذه األمانة المرتجعة ال يمتد 

 أثرها إلى الغير، 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبحاث والن

   

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                          312 

 ISSN: 2706-6495 

 
جعة أن يستردها من الشخص الثالث الذي آلت أي لو تصرف من ُسجلت األرض في اسمه فيها فال يحق لصاحب األمانة الرا

إليه وُسجلت في اسمه، وبذلك يُوفق الرأي الراجح قضاًء بين مبدأ حجية السجل المطلقة بإنصاف صاحب العقار األصلي الذي 

أ لم يتقاعس حتى يتصرف من ُسجلت األرض في اسمه فيها وقبل أن تنشأ فيها حقوق اآلخرين، و أنّه ال مجال لتطبيق مبد

ي وال يتفق في حالة التسجيل العيني على اإلطالق، ألنّه ال ينسجم وال يتسق مع نظام التسجيل العين نة المرتجعة اإلنصافياألما

 (2115مع قاعدة حجية السجل. )اإلمام علي ابراهيم،

أّن هذا المبدأ ليس له ما يسنده إّن المستقر قضاًء تطبيق مبدأ األمانة الراجعة مادام صاحب العقد لم يقصد التخلي عن حقه، كما 

وإّن الشريعة  ،من القوانين السارية إذا كان مبنياً على التحايل أو الغش، حيث أّن من يأتي إلى العدالة ينبغي أن يأتي بأيدي نظيفة

 (475،إذا ما كانت خالية من الشوائب. )مثال لنص المادة تعرف األمانة

 اجعةثانيا : إجراءات رفع دعوى األمانة الر

 اآلتية:لقبول تصريح دعوى األمانة الراجعة البد من استيفاء الشروط 

 مصلحة:. أن يكون للطاعن صفة قانونية أو 4

هذه  ومن أجليجب أن تتحقق في الطاعن باألمانة الراجعة صفة قانونية، بمعنى أن تكون له مصلحة شخصية يحميها القانون، 

في اسم المدعى عليه كان على سبيل األمانة الراجعة، وإذا لم تتوافر هذه المصلحة في الحماية يحق له الطعن بأن تسجيل القار 

 الطاعن، فإّن دعواه ال تُقبل أمام القضاء ويكون مصيرها الرفض. 

 :ترفع دعوى األمانة الراجعة مّمن• 

صورية، وقد يكون الطعن بالصورية األمانة الراجعة بال في اتفاقتُرفع دعوى األمانة الراجعة من المدعي، حيث يطعن المدعي 

الدفع هو اإلجراء *الدعوى. دفعاً في دعوى يرفعها المدعي بموجب العقد الظاهر، ويجب إبداء هذا الدفع في مرحلة الرد على 

إلى  الذي يتقدم به المدعي عليه لتأكيد واقعة مانعة أو منهية يتناول بها موضوع الخصومة هادفاً إلى رفض الدعوى، وهو يُّوجه

 .(2115فودة،عبدالحكم،)به. أصل الحق المدعى 

وقد تكون الدعوى مرفوعة من الغير على الطرفين، فيطعن الغير في اتفاق األمانة الراجعة بالصورية سواًء كان بيعاً مسجالً •

عة باسم مدينه، وفي أو هبة أو وصية ويتمسك بالعقد المستتر لوجود مصلحة له في ذلك، وقد يرفع الدائن دعوى األمانة الراج

يستطيع بها المدين إثبات ذلك،  اإلثبات التيإثبات األمانة الراجعة بكافة طرق  ويجوز لههذه الحالة ال يكون الدائن من الغير، 

ويجوز للخصم أن يتمسك بالدفوع التي يتمسك بها قبل المدين، ومن يدعي أّن اتفاق األمانة الراجعة صورياً هو الذي يتحمل 

 بات ذلك.عبء إث

  النزاع:وخالياً من  المدعي ثابتاً .أن يكون حق 2

لكي تكون للمدعي مصلحة وصفة قانونية يجب أن يكون حقه الذي يثقل ذمة المدعي عليه ثابتاً وخالياً من النزاع، أّما إذا كان 

الذي يكون  ويجوز للمدعي، حق المدعي الطاعن غير ثابت ومتنازع عليه فليس له الطعن على تصرف مدينه باألمانة الراجعة

 حقه معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد أو مضاف إلى أجل أن يطعن على التصرف بالصورية.

 (.2114محمد ابو القاسم حامد، قضية رقم م/ع/ط/)العقار. خي في المطالبة باسترداد . يجب اإلسراع وعدم الترا7

من قواعد العدالة يتعين عليه أن يسرع فـــــــي مطالبته، وإالّ جـاء التأخير  محاكم العدالة ويطلب تطبيق قاعدة إلىإّن الذي يأتي 

 القاعدة.حجة عليه تمنع الحكم لصالحه بهـــــــذه 
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نور الجليل علي حسن، قضية رقم م )اسمه. عليه هو من ُسجل العقار في .أن يكون الدافع ثمن العقار هو المدعي والمدعى 1

 م(.4887ع/ط م/

انة الراجعة عندما يدفع ثمن شراء العقار شخص ويقوم بتسجيله باسم شخص آخر، وذلك باعتبار القصد المفترض تنشأ األم

وتنفيها قرينه أخرى هي قرنية الهبة، وذلك عندما  تمحضهالدافع الثمن من هذا السلوك، هذه النظرية التي تقوم على القرينة 

 عالقة األبوة بحيث يكون الشخص الذي دفع ثمن الشراء هو الزوج أو الوالد. تكون العالقة بين الشخصان هي عالقة الزوجية أو

 .خلو اتفاق األمانة الراجعة من الغش والتحايل7

ينبغي أالّ يُبنى اتفاق األمانة الراجعة على التحايل أو الغش، فإّن الشريعة تعرف األمانة إذا ما كانت خالية من الشوائب، وقد يقع  

أو على سلطات األراضي لسحب استحقاق ال يستحقه، أو على الجهات  ،كمة في دعاوي إنهاء حالة الشيوعالتحايل على المح

انظر السابقة القضائية عصمت عبد الجبار محمد وآخر // ضد //فريد عبد الجبار محمـد //   *رسوم.الرسمية لتخفيض أي 

 م.4887/ 884الرقم :  م ع / ط م/ 

 أثرها إلى الغير .األمانة الراجعة ال يمتد4 

أي لو تصرف من سجلت األرض في اسمه فيها فال يحق لصاحب األمانة الراجعة أن يستردها من الشخص الثالث الذي آلت 

 إليه وسجلت في اسمه، وذلك وفقاً لمبدأ حجية السجل.
 

 عالقة دعوى األمانة الراجعة بالصورية: المبحث الثاني

متعاقدين إلظهار عقد ظاهر وإخفاء آخر مستتر، وقد يتفق الطرفان على أن يكتبان إّن الصورية هي عالقة تعاقدية بين  

في الوقت ذاته سنداً مستتراً يذكران فيه أّن البيع ال حقيقة له، وهذا السند هو اتفاق األمانة الراجعة، ومن هنا نرى قرب دعوى 

عة يرمي إلى إدخال شيء خرج من ملكه أو أدخله في الصورية من دعوى األمانة الراجعة، والمدعي في دعوى األمانة الراج

 ملك الغير، أّما في دعوى الصورية فيرمي إلى إبقاء شيء لم يخرج من ملكه.

 ونورد فيما يلي بعض التطبيقات القضائية لصورية اتفاق األمانة الراجعة:

 .41م،ص 1818-1818مدونة األحكام القضائية المجلد الرابع، ،قضية عباس حسن ضد أحمد عباس حسن -1

حيث اشترى األب منزالً وسجله في اسم ابنه المدعى عليه لظروف خاصة، وقد أثبت أمام المحكمة أنه لم يقصد بتسجيل العقار 

في اسم ابنه وهبه له، وقد ظل يمارس كل حقوق المالك في العقار، واحتج االبن بأن العقار قد ُسجل في اسمه وبأجراء التسجيل 

 Equitableنقل الملكية وال سبيل الستردادها لما للسجل من قوة، قالت المحكمة أّن من سلطاتها اإلنصافية  تكتمل إجراءات

Jurisdiction  منع الغش واإلثراء بال سبب، وقد خلصت من الوقائع إلى أن نيّة األب لم تكن وهب العقار البنه كي يستبعد مبدأ

 األمانة المرتجعة. 

 .259م ص 1892لح ضد آدم عبد الفراج صالح وآخر، )مجلة األحكام القضائية السودانية لسنة قضية عبد الفراج صا  -2

ردت محكمة االستئناف الطعن الذي تقدم به األب الطاعن في حكم المحكمة االبتدائية والذي أمرت بمقتضاه بتغيير سجل العقار 

فراد األسرة، حينما حاول األب التصرف في المنزل بالبيع، الذي منحته الحكومة لألسرة للسكن فيه من اسم األب إلى أسماء أ
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 وذلك تأسيساً على مبدأ األمانة المرتجعة حيث لم يكن القصد من تسجيل قطعة األرض في اسم األب تمليكه لها وحده. 

 (31م ص 1890قضية حد الزين رمضان ضد ورثة أبو الرضا بخيت،)مجلة األحكام القضائية السودانية لسنة  -3

المدعية عقارين وسجلتهما في اسم والدتها كي ال تطالهما يد زوجها، وقد ظلت  ، قانون تسوية االراضي(27)المادة  اشترت 

تدفع العوائد المحلية )الضرائب( المستحقة عن العقارين طوال فترة حياتها، وعند وفاة الوالدة ادعت ابنتها األخرى )شقيقة 

والدتهما بمجرد تسجيلهما في اسمها، وطالبت بنصيبها في العقارين بالرغم من أّن النزاع في هذه المدعية( أّن القطعتين قد آلتا ل

الدعوى يثور بين المالك األصلي وشخص ثالث هو الوارث قررت المحكمة تطبيق مبدأ األمانة المرتجعة وأمرت بتغيير سجل 

 المدعية.القطعتين إلى اسم المالكة الحقيقية 

 (95ص  1898وسف حسن ضد برعي محمد دفع هللا، )مجلة األحكام القضائية السودانية لسنة قضية بخيتة ي  -1

أقامها الوالدان واألخ الشقيق للمدعى عليه السترداد ملكية العقار الذي ُمنح في وقت سابق لجد األسرة كتعويض له على المنزل 

المدعى عليه لتمكينه من الحصول على قرض حكومي يُمكن الذي فقده بسبب إعادة تخطيط المدينة والذي ُسجل في اسم االبن 

األسرة من تشييد منزل على قطعة األرض، وقد ثبت أمام المحكمة أّن جميع أفراد األسرة قد ساهموا في تكاليف تشييد المنزل 

سوية األراضي وتسجيلها ت )ج( من قانون 27ليكون مأوي لألسرة، وقد طبقت المحكمة مبدأ األمانة المرتجعة استناداً إلى المادة 

وقررت أّن مبدأ األمانة المرتجعة يُطبق على من ُسجلت األرض في اسمه من قانون تسوية االراضي(  97)المادة  4827لسنة 

 بدون مقابل ولكنه ال يمتد لغيره من األشخاص اآلخرين.

سافالوي / مقدم ضده الطلب والمدعي قضية أم الحسين الحسن  /مقدم طلب االستئناف والمدعية ضد ورثة الماحي ال -5

 .34/41عليه/م أ / أ ن/ 

األقرب تاريخاً في  –السوابق المتعارضة  –السوابق القضائية  –األمانة المقررة حكماً على الغير  –المبادئ: مبادئ العدالة 

 الصدور.

وز بموجبه تعديل السجل وإن كان سبب التعديل مبدأ األمانة المقررة حكماً على الغير مبدأ أخذت به المحاكم السودانية ويج -   

 من قانون تسوية األراضي وتسجيلها. 97 تشمله المادةمّما ال 

 الحكم:

سجل ثمانية أعواد من  الجزئية لتغييربمحكمة بربر 472/4849مورث المدعي عليهم هو عم المدعية التي أقامت الدعوى رقم 

ة كنور بدعوى أنها كانت قد سلمت عمها مبلغ سبعة وعشرين جنيهاً ليشتري جزير 449عمها بالساقية  المسجلة باسماألرض 

 لها أرضاَ وعمارة وأن األخير قام بشراء خمسة أعواد لها بالساقية المذكورة وسجلها باسمه هو.

عوى كانت محكمة الموضوع قد أصدرت حكماً في صالح المدعية إالّ أن السيد قاضي المديرية ألغى ذلك الحكم وشطب الد

حمد محمد ابراهيم ضد بتول مصطفى السبب األول هو أنّه يعتبر نفسه ملزماً بما قررته محكمة االستئناف في قضية أ –لسببين 

حيث قررت أنّه ال يمكن تغيير السجل بناًء على ادعاء باالئتمان ما لم يكن هنالك خطأً أو غش،  (4844مجلة األحكام القضائية )
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 نات التي وردت أمام محكمة الموضوع ال تسند حكماً بتغيير السجل لصالح المدعية.والسبب الثاني أّن البي

لقد أخذت محاكم السودان بمبدأ  األمانة المقررة حكماً على الغير دون استثناء إلى أن كانت قضية مصطفى أحمد محمد إبراهيم 

، فقد أشارت محكمة االستئناف في تلك القضية ضد بتول مصطفى والتي استند عليها السيد قاضي المديرية في شطبه للدعوى

من قانون تسوية األراضي وتسجيلها إالّ أن  محكمة االستئناف  51و  52و  49أّن تلك األمانة ال تنشأ بعد التسجيل خارج المواد 

القضائية  مجلة األحكام 4844في قضية مريم أحمد ضد ورثة دلدول بخيت  4847المدنية نفسها عادت مرة أخرى في أغسطس 

)وهي قضية الحقة لقضية أحمد محمد ضد بتول مصطفى ( عادت محكمة االستئناف مرة أخرى إلى تطبيق مبدأ  92ص 

األمانة المقررة حكماً على الغير، وال شك أّن قرار محكمة االستئناف األخير هو الواجب االتباع للمحاكم األدنى باإلضافة إلى 

 ما يكتنفه من عدالة.

 ن حسن / المستأنفة/ضد/حسن التوم حسن/المستأنف ضدهآمنة يس -9

 43/1880م أ/أ س م/

 الحكم:

متر مربعا مسجلة بالحكر من حكومة السودان  751الحارة األولى أم بدة ومساحتها  299تتلخص الوقائع في أّن القطعة رقم 

وبعد تمام إجراءات تسجيل أم بدة  ،بدة باسم بشير الطاهر أحمد، وكان يسكنها مع زوجته آمنة يسن قبل إجراءات تسجيل أم

تقدمت الزوجة آمنة يسن بدعوى أمام محكمة أم درمان  -وتسجيل القطعة باسم بشير الطاهر قام ببيعها لحسن التوم حسن 

 الجزئية تطالب فيها بإلغاء البيع وتغيير سجل القطعة إلي اسمها مؤسسة دعواها على أنّها شريكة على الشيوع في القطعة مع

زوجها وأّن التسجيل تّم باسم الزوج لتمكينه من الحصول على سلفية مباني إلصالح المنزل، في رد الزوج على دعوى الزوجة 

أمام المحكمة أقّر الزوج أّن الزوجة شريكة في المنزل وأّن )تنازل الزوجة( كان بغرض الحصول على السلفية وأضاف أنّه باع 

قررت المحكمة  27/2/59ه وطلب في نهاية رده من المحكمة نقض البيع،  في جلسة المنزل لحسن التوم دون علم زوجت

االحتفاظ للمدعية )الزوجة( بحقها في إصدار حكم لمصلحتها في مواجهة المدعى عليه األول )الزوج( بناء على إقراره مع 

لنزاع وكان على المدعية أن تثبت أّن استمرار اإلجراءات في مواجهة المدعى عليه الثاني، حددت المحكمة الجزئية نقاط ا

 المنزل موضوع النزاع كان مسجالً مناصفة بينها وبين المدعى عليه األول. 

أصدرت المحكمة الجزئية حكمها في الدعوى بعد سماع المدعى عليه الثاني وقفل باب المرافعة لصالح المدعية وأمرت بأن 

األمانة الراجعة  قيام قرينةمناصفة وقد أسست المحكمة الجزئية حكمها على يُغير السجل باسم المدعية والمدعى عليه األول 

(Resulting trust والتي لم يستطع المدعى عليه الثاني إثبات ).عكسها 

تقدم المدعى عليه الثاني بطعن أمام محكمة المديرية بأم درمان مؤسساً طعنه على أن حكم المحكمة الجزئية جاء مخالفاً للقانون 

الوزن السليم للبينات، فمن حيث مخالفته للقانون نعى على الحكم المطعون فيه أنّه تناول أمر سبق الفصل فيه في دعوى وضد 

سابقة من محكمة مختصة، كما أن محكمة الموضوع بنت حكمها على قرينة األمانة الراجعة الشيء الذي لم تدعيه المدعية 

 بدعواها، 
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أّن المدعية فشلت في إثبات دعواها لعدم تقديمها أي بينة تثبت أنّها قامت ببناء المنزل، أو  ومن حيث وزن البينات يرى الطاعن

 دفعت أي رسوم للسلطات المحلية باعتبارها الحائزة أو المالكة لهذا المنزل. 

لذلك وقد أسست قبلت محكمة المديرية الطعن شكالً وموضوعاً وأمرت بإلغاء الحكم المطعون فيه وشطب دعوى المدعية تبعاً 

 يأتي:محكمة المديرية حكمها على ما 

 إّن إفادات المدعية جاءت على وجه مبهم ويشتم منه رائحة التواطؤ البيّن بينها وبين زوجها بقصد إجهاض البيع. )أ(  

لة وبعضها سماعي ( لم تقدم على اليمين أمام المحكمة بواسطة محرره وأنّها معلومات منقو4إّن محتويات مستند االدعاء ))ب(  

 من المدعية نفسها، وأنّها عبارة عن دراسة أولية لحصر السكان بالغرف والحجرات غير المسجلة. 

 عالقة آمنة يسن بالقطعة موضوع النزاع عالقة تبعية لزوجها المالك المسجل لألرض.)ج(  

أول درجة دون أن تتضمنه عريضة الدعوى ودون  قاعدة األمانة الراجعة استناداً على القوة المطلقة للسجل طبقته محكمة)د(  

أن يتناوله المدعى عليه الثاني في رده، وما يدفع إلى عدم تطبيقه أّن المدعية ذكرت في أحد مراحل الدعوى أن تنازلها لزوجها 

 كان في شكل الهبة 

بعريضة الدعوى مسجلة باسم  من الثابت بمحضر الدعوى أّن قطعة األرض موضوع النزاع بناء على شهادة البحث المرفقة

من قانون  27بشير الطاهر زوج الطاعنة والمدعى عليه األول أمام المحكمة الجزئية، وأثر هذا التسجيل نصت عليه المادة 

بأّن حقوق المالك غير قابلة لإلبطال إالّ على الوجه المنصوص عليه في ذلك القانون،  4827تسوية األراضي وتسجيلها لسنة 

من ذات القانون على الحاالت التي يجوز فيها للمحكمة تصحيح السجل وهي حالتي الغش والخطأ، ومن  97المادة وقد نصت 

الواضح أّن المدعية لم تدع بأي من هذين السببين لتصحيح السجل ولكنها ادعت أّن بينها وبين زوجها اتفاقاً ضمنياً لتحويل 

الح المنزل وقد قبلت المحكمة الجزئية هذا االدعاء وأثبتت المدعية حقها نصيبها إلى اسم زوجها لكي يحصل على سلفية إلص

( وهو المبدأ الذي تقرر قبوله بالسودان بناء على السابقة القضائية بخيتة Resulting trustاستناداً على مبدأ األمانة الراجعة )

، وما بعدها وقد اعتمدت 47على صفحة  4849 يوسف حسن ضد برعي محمد دفع هللا المنشورة بمجلة السوابق القضائية  لسنة

 .4827من قانون تسوية األراضي وتسجيلها لسنة  27محكمة االستئناف في قبول تطبيق هذا المبدأ على الفقرة ح من المادة 

اء نفسها ولكن محكمة المديرية نعت على المحكمة الجزئية عند تناولها للحكم عن طريق إعادة النظر، نعت عليها أنّها ومن تلق

 أسست للمدعية دعواها على قرينة األمانة الراجعة. 
 

 حاالت عدم تطبيق مبدأ األمانة الراجعة: لثالمبحث الثا

  عدم تطبيق مبدأ األمانة الراجعة في حالة خروج العقار محل األمانة بالبيع إلى مشتٍر وبمقابل ذي قيمة وبدون علم

 بموضوع االئتمان العائد.

 فضل هللا                                                 الطاعن*عبد القادر حسن 

 // ضد //

 المطعون ضدهما       بابكر عبد القادر حسن وآخر                                    

 م385/2001الرقم م ع/ط م/

 أثـره –البيـع األجنبي دون علمه بهـا  –األمانة الراجعـة  –قواعـد العدالة 

 دأ:المب
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مبدأ األمانة الراجعة ال ينطبق في حالة خروج العقار محل األمانة بالبيع إلى مشتٍر وبمقابل ذي قيمة وبدون علم بموضوع 

 االئتمان العائد

  الحق ال يمنع تطبيق مبدأ األمانة الراجعة على استردادعدم وجود اتفاق 

 لم يقصد التخلي عن حقه المستقر قضاًء تطبيق مبدأ األمانة الراجعة مادام صاحب العقد

 *أحمد عبد هللا األمين المستأنف

 ضــد

 عبد هللا محمد زين المستأنف ضده

 243/41م أ/أ س م/

 المبادئ:

 أسبابها منع االثراء بال مقابل –قصد عدم التخلص هو الجوهر فيها  –األمانة الراجعة  –قانون العدالة 

 :ه بالنظر إلى الظروف المحيطة بالتسجيلثبوت –قصد انشائها  –األمانة الراجعة  –إثبات 

عدم ثبوت اتفاق بين الطرفين يسمح لصاحب الحق استرداد عقاره متى أراد ال يمنع تطبيق مبدأ األمانة الراجعة طالما  -4

 لم يقصد صاحبه الحق العدل عن حقه وهذا هو جوهر نظرية األمانة الراجعة.

 سبقت وصاحبت تسجيل العقار في اسم المنتفع التيلظروف للتوصل إلى قصد صاحب الحق يجب النظر إلي ا -2

تقوم نظرية األمانة الراجعة على فكرة أن العدالة تأبى أن يستأثر شخص بما سجل في اسمه عرضا دون مقابل وكذلك إذا  -7

 .أستأثر ذلك الشخص بثمن العقار ببيعه خروجا على مسميات األمانة

 الحكم:

 18/3/1845  

 7111أمام محكمة أم درمان الجزئية يطلب الحكم له في مواجهة المستأنف بمبلغ  41/57ليه الدعوى رقم أقام المستأنف ع

 جنيه.

شرق الخرطوم وسجله باسم ابنه المستأنف بناًء على  5-4مربع  79سبب الدعوى هو أّن المستأنف عليه اشترى المنزل رقم 

 جنيه وحّولها لمنفعته الشخصية. 7111أّن المستأنف باع المنزل بمبلغ اتفاق يسمح له باسترداد المنزل المذكور متى أراد، و

 الذيأي شرط يلزمه برده إلى والده، واّدعى أنّه هو  وبالتالي وجودأنكر المستأنف أن يكون والده قد اشترى ذلك المنزل، 

 اشترى المنزل موضوع النزاع من ماله الخاص ولحسابه. 

اشترى المنزل موضوع النزاع ودفع ثمنه من ماله الخاص ليكون سكنا  الذياقتنعت محكمة الموضوع بأّن المستأنف عليه هو 

 له وألوالده بما فيهم المستأنف.

ليه دفعه المستأنف ع الذيجنيه عبارة عن المبلغ  7711بناًء على هذا وتطبيقاً لمبدأ األمانة الراجعة ألزمت المستأنف بدفع مبلغ 

ثمناً للمنزل إذ أنّه قد أصبح من غير الممكن تغيير السجل لمصلحة المستأنف عليه بعد أن تصرف المستأنف في المنزل بالبيع 

 لشخص آخر.

في رأينا هو جوهر  إّن عدم وجود مثل هذا االتفاق ال يمنع تطبيق المبدأ ما دام صاحب الحق لم يقصد التخلي عن حقه وهذا

 اجعة.نظرية األمانة الر
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أيّدت محكمة االستئناف ذلك الحكم باعتبار أّن الظروف التي سبقت وصاحبت وتلت تسجيل المنزل في اسم المستأنف تقطع بأّن 

المستأنف عليه لم يقصد إلى التخلي عن حقوقه على ذلك المنزل، فالثابت أنه اشترى المنزل موضوع النزاع ليكون سكناً للعائلة 

، والثابت أيضاً أّن المنزل ُسجل في اسم المستأنف بموافقة بقية أخوته وبعد محاوالت لتسجيله باسم بعض بما فيها المستأنف عليه

إخوته حال دون إتمامها أنّهم موظفون ويسعون للحصول على سلفيات حكومية، والثابت أيضاً أّن المستأنف عليه ظل يستلم 

المستأنف كل هذا قام قرينة لصالح المستأنف عليه بأّن تسجيل المنزل إيجارات المنزل موضوع النزاع بعد أن تم تسجيله باسم 

 في اسم المستأنف على سبيل األمانة، وقد فشل المستأنف في إثبات أن تسجيل المنزل باسمه كان نهائياً بما ينفى تلك القرينة. 

 عدم تطبيق مبدأ األمانة المرتجعة اإلنصافي في حالة التسجيل العيني على اإلطالق. 

في حالة التسجيل العيني على اإلطالق. ألنّه ال ينسجم وال يتسق مع نظام التسجيل  ق مبدأ األمانة المرتجعة اإلنصافيال يطب

 العيني وال يتفق مع قاعدة حجية السجل.

 ين*بتول محمد األمين وآخرين مستأنف

 ضد                 

 الحاج محمد أحمد المستأنف ضده

 (329/1845)م أ/أ س م/ 

بتاريخ  4481/49تطعن مقدمات الطلب في الحكم الذي أصدره قاضي الدرجة األولى بأمد رمان في الدعوى رقم 

ويقضي بأن يُعدل سجل القطعتين موضوع النزاع من أسمائهن إلى اسم المستأنف عليه بإبطال الهبة التي قامت  ،41/1/4857

 بها المستأنفة األولى لصالح بقية مقدمات الطلب.

بأم درمان من اسم والدته  778/4/7تحصل وقائع النزاع في أّن المستأنف عليه أقام دعوى لتغيير سجل القطعة رقم وت

من اسم المستأنفات الثانية والثالثة والرابعة إلى اسمه، ويضيف المستأنف  744/4/7)المستأنفة األولى( إلى اسمه وكذلك القطعة 

ه وقام بتسجيلها في اسم والدته أثناء حياة والده، وذلك خشية من أن يستولي عليهما األخير عليه بأنّه اشترى القطعتين من حر مال

 جنيه. 811ويقول بأنّه قام بتشييد مباني في القطعتين بلغت قيمتها 

ا لهم أنكرت المستأنفات واقعة شراء المستأنف عليه ألي من القطعتين ودفعن بأن والدتهن المستأنفة األولى هي المشترية

 744وبالتالي تمسكن بصحة الهبة فيما يتعلق بالقطعة رقم 

حددت محكمة الموضوع نقاط النزاع حول ادعاءات ودفوع الطرفين، وبعد سماعها للبيّنات أصدرت حكمها المطعون فيه 

والتي تمت  744ويقضي بتغيير سجل القطعتين موضوع النزاع إلى اسم المستأنف عليه وإبطال هبة المستأنفة األولى للقطعة 

 لصالح بقية المستأنفات.

بمراجعة المحضر ومذكرة االستئناف القيّمة التي تقدم بها محامي المستأنفات، فإنني مقتنع بأّن قاضي الموضوع أخطأ في وزنه 

القطعتين  للبينات وتطبيق القانون، مّما يستدعي تدخل هذه المحكمة، لقد ذكر محامي المستأنفات بحق أّن الظاهر هو أّن ملكية

موضوع النزاع كانت للمستأنف عليها األولى وذلك بموجب السجل، وبذلك فقد كان على عاتق المستأنف عليه عبء ثقيل هو أن 

يثبت ما ادعاه من أنّه هو المالك الحقيقي للقطعتين، وأنّه قام بتسجيلهما في اسم المدعى عليها األولى على سبيل األمانة الراجعة، 

أنف عليه بينة يعتمد عليها ترقى إلزاحة ما على كاهله من عبء إثبات ملكيته هو للقطعتين، وحتى على افتراض لم يقدم المست

 أنّه هو الذي كان مالكاً فإّن االستنتاجات تقود إلى عدم وجود أمانة راجعة تعطيه الحق في المطالبة بتغيير السجل باسمه.
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 أخر في طلب استعادة األمانةعدم تطبيق مبدأ األمانة الراجعة في حالة الت 

استقر قضاء المحكمة العليا على أّن التراخي في رفع الدعوى يُفقد المدعي الحق في إمكانية استرداد العقار اعتماداً على نظرية 

لبته، وإاّل جاء األمانة الراجعة أو االئتمان العائد، ذلك أّن الذي يأتي لتطبيق قاعدة من قواعد العدالة يتعين عليه أن يُسرع في مطا

 التأخير حجة تمنع الحكم لصالحه.

 م8/2001حامد أبو القاسم محمد// ضد //عصام حامد أبو القاسم//نمرة القضية: م ع/ط م/ -1

 المبادئ:

 ال تنطبق في حالة التأخر في طلب استعادة األمانة –نظرية األمانة الراجعة  –قواعد العدالة واإلنصاف   -

اجعة هي إحدى قواعد العدالة ولكن المحاكم ال تعمل بها وال تستجيب لطلبات صاحبها إذا تأخر في الطلب نظرية األمانة الر -

 تأخيراً تجاوز به المعقول.

 الحكم:

بالديم وقام بتسجيل هذا النصيب في اسم ابنه  2نمرة  نصيب شريكه الذي يناصفه في المترمن ناحية الموضوع اشترى الطاعن 

وعندما رفض المطعون ضده إعادة تسجيل هذا النصيب  4845أنه ظل يحوز على هذا النصيب منذ سنة  المطعون ضده ويقول

أمام محكمة دنقال الجزئية مطالباً بتعديل السجل في  214/89في اسم والده الطاعن قام الطاعن بتأسيس الدعوى المدنية رقم 

بيل األمانة الراجعة، بعد تحديد نقاط النزاع وسماع البينات اسمه بدعوى أّن التسجيل تّم في اسم ابنه المطعون ضده على س

ابنه (  -اتفقت المحاكم األدنى على عدم كفاية البينة المقدمة لدحض افتراض الهبة الذي ينشأ من واقع عالقة الطرفين ) والد 

 فجاء الحكم بشطب دعوى المدعي الطاعن.

ول الوقائع وليس القانون مما يعني أنها جدل حول تقدير الدليل فالحديث جاء الطعن بالنقض مشتمالً على أسباب هي مخالفات ح

مع مالحظة اسم الموهوب له يكفي لهذا الغرض  عن عدم وجود قبض وتسليم لتأكيد الهبة مردود عليه بأّن تسجيل األرض في

ن آخر للطاعن من زوجة أن الخطأ من جانب محكمة االستئناف في تقييم ظروف ومالبسات تسجيل أرض سكنية في اسم اب

ويقع عليه العبء في كل األحوال إلثبات قصده الحقيقي الذي يدحض به  ،أخرى غير والدة المدعى عليه ال يشكل حجة للطاعن

قرينة الهبة آخذين في االعتبار أّن نظرية األمانة الراجعة هي إحدى قواعد العدالة ولكن المحاكم ال تعمل بهذه القاعدة وال 

لبات صاحبها إذا تأخر في الطلب تأخيراً تجاوز به المعقول ؟ لقد ظل الطاعن ألكثر من عشرين عاماً من تاريخ تستجيب لط

تسجيل األرض المنازعة ولم يحرك ساكناً ألجل استعادة أمانته، فال مجال إذن لالستعانة بقواعد العدالة في مثل ظروف هذا 

نيته فــي عـــــــدم التخلي عن  علىولقد فشل الطاعن بسلوكه هذا في التدليل  التأخير، لذا قررت المحكمة العليا شطب الطعن،

العقار الذي دفـــع ثمن شرائـه، أي أنّه فشل فــــي دحض افتراض الهبـــــة ويقـــف شاهـــداً علـــى فشله هذا االنتظار لما 

 (.Delay defeats equityيقارب السنوات العشر قبل المطالبة بعودة األمانة )

آخذين في االعتبار أّن نظرية األمانة الراجعة هي إحدى قواعد العدالة ولكن المحاكم ال تعمل بهذه القاعدة وال تستجيب لطلبات 

لقد ظل الطاعن ألكثر من عشرين عاماً من تاريخ تسجيل األرض  المعقول؟صاحبها إذا تأخر في الطلب تأخيراً تجاوز به 

 التأخير.ألجل استعادة أمانته، فال مجال إذن لالستعانة بقواعد العدالة في مثل ظروف هذا  المنازعة ولم يحرك ساكناً 

 م1885/ 553ع / ط م/  الرقم: معلي حسن نور الجليل ضد هناء علي حسن وآخر،  -2

 بته، محاكم العدالة ويطلب تطبيق قاعدة من قواعد العدالة يتعين عليه أن يسرع فـــــــي مطال إلىالذي يأتي -
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لقد قُدمت بينة كافية تُشير إلي ُمضي كل هذه المدة التي  ،وإالّ جـاء التأخير حجة عليه تمنع الحكم لصالحه بهـــــــذه القاعدة

 قاربت عشر سنوات منذ تاريخ تسجيل هذا العقار في اسم بنته.

ن تصرفت المطعون ضدها األولى في ملكها زالت األسباب المتعلقة بالخطة اإلسكانية، ولكنه لم يحرك ساكناً إالّ بعد أ -

 المسجل ووهبت نصف المساحة إلي والدتها المطلقة.

 عدم تطبيق مبدأ األمانة الراجعة في حالة الغش 

 م1885/ 889ع / ط م/  / الرقم: معصمت عبد الجبار محمد وآخر // ضد //فريد عبد الجبار محمـد / -1

 المبادئ: 

 اجعة األمانة الر -مدنية معامالت  

كان مبنياً على  السارية إذاالمبدأ الذي ظل مطبقاً في السودان فيما يعرف باألمانة الراجعة ليس له ما يسنده من القوانين  -

هبة إلي مثل هذه األوضاع على أساس أنّها  الشوائب، ويُنظرالتماثل أو الغش، فإن الشريعة تعرف األمانة إذا ما كانت خالية من 

 روط الواجب توافرها في إبطال الهبات. فيها بالش يُطعن

يثور هذا المبدأ عندما تكون العالقة بين  الراجعة، والسبق للمحكمة العليا أن أقرت في كثير من أحكامها مبدأ األمانة  -

انة األطراف المتنازعة عالقة تشكل قرينة هبه، مثل عالقة األب واالبن، أو عالقة الزوج والزوجة، حيث يصطدم مبدأ األم

قرينة قابلة إلثبات العكس، وهذا ما قررته المحكمة العليا في سابقة أحمد صالح عبد هللا //ضد//  الهبة، وهيالراجعة بقرينة 

 م ( وفيما قبلها من سوابق. 4852القضائية المجلة أحمد )زهرة إبراهيم 

و تفادي إجراءات التنفيذ ضد المالك الحقيقي للعقار، فإذا كان الغرض هو التحايل على الضرائب مثالً كما قالت المحكمة العليا، أ

أو إبراء ذمته للحصول على حقوق أخري ما كانت ستتم لو ظل العقار مسجالً باسمه، فإّن هذه المسائل كلها تنفي قرينة الهبة 

 ة.لنصوص القانونية المتعلقة بالهبفي ذلك ما يتنافى مع ا الزوجية وليسالقائمة على عالقة األبوة أو 

 الحكم:

 م4884/  7/ 25  التاريـخ:

في مواجهة المدعي عليه على أساس أّن المدعين ورثة  7194/82لدى محكمة الخرطوم الجزئية قُيّدت الدعوى المدنية 

قام مّورث المدعين والمدعي عليه بتسجيل القطعة رقم   42/4871/  27المرحوم عبد الجبار محمد أبوبكر، وأنّه في أو حوالي 

م م إلى اسم المدعي عليه على سبيل األمانة الراجعة، إذ أّن  244شرق الديوم بمدينة الخرطوم والبالغ مساحتها  7ربع م 12

المدعي عليه وبتاريخ التسجيل كان يبلغ من العمر ثالثة عشر عاماً، وكان وقتذاك تحت والية والده الذي قام بسداد رسوم 

المياه فيها وسداد العوائد، ورفض المدعي عليه إعادة تسجيل العقار بعد أن طالبه بذلك التسجيل وتشييد القطعة وإدخال النور و

م،  وهم 4898/ 45/41مّورث األطراف، ووعد بإرجاع العقار ولكنه ماطل لحين وفاة مورث المدعين المدعي عليه في 

بار محمد  حسب اإلعالم الشرعي، أُنكرت يطالبون بتعديل سجل القطعة من اسم المدعي عليه إلي اسم ورثة المرحوم عبد الج

الدعوى وحددت محكمة الموضوع اإلقرارات ونقاط النزاع وسمعت الدعوى، وبتاريخ لم يبين من المحضر أمرت المحكمة 

م من اسم المدعي عليه فريد عبد الجبار محمد أبوبكر إلي  244شرق الديوم والبالغ مساحتها  7مربع  12بتغيير سجل العقار 

 مّورث المدعين عبد الجبار محمد أبوبكر مع تحميل المدعي عليه رسوم وأتعاب الدعوى. اسم 
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م ألغت حكم المحكمة الجزئية 4887/  41/  47بتاريخ  887/  775محكمة استئناف والية الخرطوم وبقرارها م أ /أ س م / 

 وأمرت بشطب الدعوى برسومها. 

اف ويمكننا أن نوجزها في اآلتي :  أنّه وبموجب عقد اإلجارة الصادر من الحكومة وقائع هذا النزاع ال خالف عليها بين األطر

م  تّم منح المطعون ضده حق استئجار قطعة األرض محل النزاع له، وتّم بموجب هذه الوثيقة تسجيل 4877/ 41/ 5بتاريخ 

الراجعة حيث أّن هذا الحق يخص مورثهم العقار باسم المطعون ضده وجاءت إفادات الطاعنين أّن هذا تم على أساس األمانة 

وتنازل إلى المطعون ضده خوفاً من خضوع العقار إلجراءات تنفيذ دين على ذمة مّورث المدعين، وأنّه تفادي كذلك الحرمان 

وعلي الجانب اآلخر فـإّن دفع المطعون ضده بأن هذه  ،من أن يُمنح أية قطعة أرض أخرى طالما سجل هذا المنزل باسمه

 طعة قد حرمته من حق الحصول على قطعة أرض عن طريق الخطة اإلسكانية. الق

السوابق اإلنجليزية،   إّن مبدأ األمانة الراجعة هو من المبادئ التي استقر القضاء عليها في السودان آخذاً في االعتبار ما أرسته

لوجدان السليم واإلنصاف وقواعد العدالة آنذاك وكنا نطبق ذلك القانون بحسبان أّن ا” Resulting trustوهو ما يعرف مبدأ "

مأخوذة من ذلك القانون الذي اندثر بال رجعة،  وال يعرف قانون المعامالت أو قانون تسوية وتسجيل األراضي بالسودان بعد أن 

في مثل هذه األحوال على  طبقنا التشريع اإلسالمي هذا المبدأ، إذ أنّه ينطوي على تحايل يأباه اإلسالم إذ أّن العبرة تكمن دائماً 

التهرب من الضريبة، أو تفادي إجراءات التنفيذ الستيفاء حقوق الدائنين، أو بغرض إبراء ذمة المالك بالتنازل للحصول على 

حقوق أخرى ما كانت سوف تتم لو ظل العقار موجوداً باسم المالك، في تقديرنا أّن هذه الحالة يمكن القياس عليها ومعاملتها على 

أساس الهبة، والهبة لها شروط لنقضها إذا نجح طالب إبطالها عاد المنزل أو العقار للشخص الذي كان مسجالً باسمه، مع 

مالحظة أّن الوضع في هذه القضية وضع مختلف وشاذ فعالً، إذ أّن عقد اإلجارة لم يوقع ابتداء مع مورث الطاعنين بل أبرم 

لم يرد على هذا العقار من  بعيد أو قريب، ويمكننا أن نُكيّف هذه الحالة بأنها وإن ثبت  مباشرة مع المطعون ضده، واسم المّورث

استحقاق مورث األطراف لهذه القطعة، فإنّه تنازل عنها السم المطعون ضده بإرادته المنفردة ودون أي شروط متعلقة بهذا 

 التنازل. 

أو غيرها إالّ ما كان منها متماشياً مع نصوص قوانينا اإلسالمية، وبالتالي  لقد ولى العهد الذي نحتكم فيه إلي القوانين اإلنجليزية

فإّن هذا المبدأ الذي ظل مطبقاً في السودان فيما يعرف باألمانة الراجعة ليس له ما يسنده في القوانين السارية إذا كان مبنياً على 

من الشوائب، ولعالج مثل هذه األوضاع مستقبالً فإنّه يتعيّن أن التحايل أو الغش ألّن الشريعة تعرف األمانة إذا ما كانت خالية 

يُنظر إلي مثل هذه الحاالت على أساس أنها هبة يُطعن فيها بالشروط الواجب توافرها في إبطال الهبات، وأّن القول بغير ذلك 

الته إالّ ما كان منها مقبوالً لعدم مخالفته يجعل من هذا المبدأ لو طبق ) األمانة الراجعة ( يفتح الباب للتحايل والغش في معظم حا

ألحكام أي قواعد آمره أو قانون، ولعل المثال الذي ساقه موالنا العالم بابكر عوض هللا في السابقة القضائية أحمد محمد إبراهيم 

ي ما جاء بشأن م هي األولى باإلتباع باإلضافة إل4844//ضد// بتول مصطفي المنشورة في مجلة األحكام القضائية لسنة 

 تسجيل الزوج األجنبي العقار لزوجته وكان تقييم ذلك بأنه ال يحق له التسجيل. 

عليه نقرر باألسباب سالفة اإلشارة إليها تأييد ما انتهى إليه حكم محكمة االستئناف مع اختالفنا التام مع تسبيبها ونقرر شطب 

 الطعن برسومه.
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 ادم دعوى األمانة الراجعة ال تسقط بالتق 

 م(53/1883*علي عثمان النو ضد محمد عثمان النو، )م ع/ط م/

 المبادئ:

من قانون التقادم المكسب والتقادم المسقط  42دعوى تعديل سجل العقار بناء على االئتمان العائد ال تسقط بالتقادم طبقاً للمادة  -2

 .4829لسنة 

للقطعة موضوع النزاع،  4/7/4871دته عشرون سنة تبدأ من المدعى عليه في الدعوى المذكورة هو المسجل كمالك لحكر م

متراً مربعاً، وقد شيّد المدعى عليه بناًء على تلك القطعة وصل لحدود  111مدني ومساحتها  481مربع  414وهي القطعة رقم 

 الشبابيك وتوقف فأكمل بناء المنزل.

جنيه لكي يدخل المزاد ويشتري  71للمدعى عليه مبلغ  أرسل 4871وهي أنه في سنة  47/2/4855الدعوى أقامها المدعي في 

له قطعة أرض تسجل باسمه )أي اسم المدعي( وأن المدعى عليه تقدم نيابة عنه ومنح القطعة موضوع النزاع وأن المدعى عليه 

ية مبالغ مستحقة قام بتسجيل القطعة في اسمه بناء على ذلك طالب المدعي بتعديل سجل القطعة السمه وأبدى استعداده لدفع أ

 جنيه هو قيمة ما شيده من مبان على القطعة. 7111للمدعى عليه أو بأن يحكم له )للمدعي( بمبلغ 

في الرد على الدعوى دفع محامي المدعى عليه مبدئياً بأّن حق المدعى عليه قد سقط بالتقادم لمرور أكثر من عشرة أعوام على 

لموضوع أنكر الدعوى ودفع بأّن ما شيّده من بناء كان بتوكيل من المدعى عليه تسجيل القطعة في اسم المدعى عليه، وفي ا

 وبمال المدعى عليه.

برفض طلب المدعي األصلي وحكمت  24/41/4897سمعت محكمة الموضوع قضية كل من الخصمين ثم أصدرت حكمها في 

 موضوع النزاع. ج باعتباره قيمة المباني التي شيدها على القطعة2187له بتعويض قدره مبلغ 

الطعن  –استأنف كال الخصمين ذلك الحكم لمحكمة االستئناف التي شطبت االستئنافين ايجازياً ثم تقدم الخصمان بهاذين الطعنين 

 من قبل المدعى عليه. 71/4897من قبل المدعي والطعن رقم ط م/ 77/4897رقم ط م/

أّن القطعة موضوع النزاع كانت أمانة لدى المدعى عليه لصالح المدعي وقد رأت المحكمة العليا في ضوء الوقائع المبينة أعاله 

منذ وقت شرائها وتسجيلها في اسم المدعى عليه، وذلك على أساس أّن المدعي هو المشتري ودافع الثمن للقطعة المذكورة، 

 احب الحكر ما دام قد طالب بذلك. وإعماالً لمبدأ االمانة الراجعة فإّن السجل القطعة يجب أن يُعدل بحيث يكون المدعي هو ص

وفيما يتعلق بسقوط حق المدعي بالتقادم أصابت محكمة الموضوع حين قررت هذه المسألة لصالح المدعي، ولكن قرارها قام 

الملغي ولكنه ال يحكم هذا النزاع، المادة  4829( من قانون التقادم لسنة 7)1على أساس خاطئ فقد استندت المحكمة على المادة 

 المذكورة تتعلق بالتقادم المكسب.

 ،من الواضح أّن المحكمة ومحامي المدعي خلطا بين التقادم المكسب والتقادم المسقط والتقادم المعني هنا هو التقادم المسقط

نون من قا 42حيث دفع به المدعى عليه في مواجهة دعوى المدعي وفي اعتقادي أّن الدفع به لم يكن في محله ذلك ألّن المادة 

التقادم المشار إليه تنص على أنّه "بالرغم من أحكام هذا القانون ال يجوز ألي شخص يحوز نقوداً أو أية أشياء لها قيمة نقدية 

بصفة ائتمانية نيابة عن أي شخص آخر أن يكسب بالتقادم أي حق فيها ضد ذلك الشخص اآلخر، وال يسقط الحق المتعلق بها في 

 حيازة هذه النقود أو األشياء له أو لمصلحته"مواجهة الشخص الذي تكون 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبحاث والن

   

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                          323 

 ISSN: 2706-6495 

 
الجزء األخير من نص المادة المذكورة أعاله هو الذي يحكم مسألة التقادم التي أُثيرت في هذه القضية، والحكمة في هذا النص 

 هي أالّ يتمكن الشخص الذي يكون مؤتمناً على مال أن يكتسب ذلك المال بالتقادم مهما طالت المدة.

تقادي أّن الشخص الذي يحتفظ بمال، أو يسجل مال في اسمه على سبيل األمانة الراجعة يُعتبر مؤتمناً على ذلك المال وفي اع

وحائزاً له بصفة ائتمانية في معنى النص الذي أشرت إليه، ويتحتم على ذلك الشخص أن يُرجع ذلك المال لصاحبه الحقيقي، 

محتفظاً بالقطعة موضوع النزاع على سبيل األمانة الراجعة فإنني أرى أنّه ال يحق له أن وبما أننا قد قررنا أّن المدعى عليه كان 

 يدفع بأّن حق المدعي في استرداد تلك القطعة قد سقط بالتقادم.

  دعوى األمانة الراجعة الهبة تدحضقرينة: 

قة تشكل قرينة هبة، مثل عالقة األب واالبن أو إّن مبدأ األمانة الراجعة ال يثور عندما تكون العالقة بين األطراف المتنازعة عال

عالقة الزوج والزوجة حيث يصطدم مبدأ االمانة الراجعة )المستترة( بقرينة الهبة، وهي قرينة قابلة إلثبات العكس، وهذا ما 

كان الغرض هو  (، فإذا4852اهيم أحمد )المجلة القضائية قررته المحكمة العليا في سابقة أحمد صالح عبدهللا ضد زهرة إبر

التحايل على الضرائب مثالً كما قالته المحكمة العليا، أو تفادى إجراءات التنفيذ ضد المالك الحقيقي للعقار أو إبراء ذمته 

للحصول على حقوق أخرى ما كانت ستتم لو ظل العقار مسجالً باسمه، فإّن حل هذه المسائل ينفي قرينة الهبة القائمة على 

الزوجية، وليس في ذلك ما يتنافى مع النصوص القانونية المتعلقة بالهبة، وقد أكدت السابقة القضائية )علي عالقة األبوة أو 

حسن نور الجليل ضد هناء علي حسن(. سبق للمحكمة العليا أن أقّرت في كثير من أحكامها مبدأ األمانة الراجعة، وال يثور هذا 

نازعة عالقة تشكل قرينة هبة، مثل عالقة األب واالبن، أو عالقة الزوج والزوجة، المبدأ عندما تكون العالقة بين األطراف المت

حيث يصطدم مبدأ األمانة الراجعة بقرينة الهبة، وهي قرينة قابلة إلثبات العكس، وهذا ما قررته المحكمة العليا في سابقة أحمد 

(  وفيما قبلها من سوابق، وذات المبدأ قد أقّرته  السابقة م 4852صالح عبد هللا //ضد// زهرة إبراهيم أحمد )المجلة القضائية  

 884القضائية عصمت عبد الجبار محمد وآخر /طاعـن/// ضد //فريد عبد الجبار محمـد / مطعون ضده، الرقم :  م ع / ط م/ 

 م .4887/

 *علي حسن نور الجليل                             طاعن

 // ضد //

 مطعون ضدها                      هناء علي حسن وآخــر 

 م1885/ 553ع / ط م/  الرقم: م

 المبادئ:

 تثور قرنية الهبة في وجود عالقة بين المؤمن والمؤتمن 

 قرنية الهبة  الراجعة تدحضهاقواعد العدالة: األمانة 

العقار باسمه، مثل الزوج الذي يقوم  قرنية الهبة تقوم في حالة وجود التزام علي دافع ثمن الشراء كفالة الشخص الذي سجل  - 4

بدفع الثمن وتسجيل العقار باسم زوجته، أو حالة األب عندما يقوم بدفع الثمن وتسجيل العقار باسم ابنه أو باسم من هو في حكم 

 ابنه،  ويمكن دحض قرنية الهبة بإثبات القصد الحقيقي للشخص الذي قام بدفع ثمن الشراء. 

اجعة عندما يدفع ثمن شراء العقار شخص، ويقوم بتسجيله باسم شخص آخر، وذلك باعتبار القصد تنشأ األمانة الر  - 2

 المفترض لدافع الثمن من هذا السلوك، وهذه النظرية التي تقوم علي القرينة تدحضها وتنفيها قرينه أخرى هي قرنية الهبة، 
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قة األبوة، بحيث يكون الشخص الذي دفع ثمن الشراء هو وذلك عندما تكون العالقة بين الشخصان هي عالقة الزوجية أو عال

 الزوج أو الوالد.

وهذه القواعد التي وردت في هذا الحكم هي ذات القواعد التي وردت في حكم المحكمة العليا في قضية عمر محمد طه ضد 

 م . 4851القضائية العدد  على المجلةحامد محمد 

ط م/  -م د –مطعون ضده  -الطيب، طاعن ضد عبدالمنعم الطيب وداعة هللا صالح من هللا*وجاء في السابقة القضائية 

  م310/1849

 المبـدأ: 

إثبات االئتمان العائد، افتراض الهبة وافتراض االئتمان العائد يمكن دحضها بإثبات النية الحقيقية للمشتري، فإن تكن بنص  -

 الحقيقية.ظروف قضية للوصول لنيّة المشتري  صريح في عقد الشراء فيجوز للمحاكم األخذ في االعتبار كل

البينة الشفوية مقبولة إلثبات من الذي دفع فعالً ثمن الشراء، ألّن مثل تلك البينة توضح في حقيقتها أّن المشتري الصوري هو  -

 حقيقة وكيل المشتري الحقيقي. 

 الخاتمة:

 النتائج: اوال :

هذا القانون بصفة عامة والمواد المشار إليها آنفاً بصفة خاصة بمرونة أن القضاء السوداني يعمل على تفسير وتطبيق  -4

بل اتخذ  متمشياً مع قصد المشرع من شرعتها فلم يتمسك بشكلياتها بإطالق ولم يخرج على داللتها الظاهرة دون مسوغ قانوني،

 طريقاً وسطاً يوازن بين معاني الفاظ القانون وعباراته وبين مقاصده وغاياته.

استقر القضاء على أن قاعدة األمانة الراجعة أصبحت سبباً من األسباب التي بموجبها يعدل السجل وهذا ما تواترت لقد  -2

 إهدارها. إلىعليه السوابق القضائية المختلفة وإن اشتراط كفاية األمانة الراجعة تؤدي 

أبوه أو ما حكمها أو كانت هناك عالقة استقر القضاء على أنه إذا كانت العالقة بين المتصرف والمتصرف إليه عالقة  -7

 زوجية تنشأ قرينة هبة لصالح المتصرف إليه لكن هذه القرينة قابلة إلثبات العكس.

حين وفاته حيث طرد  وإلىإن مورث األطراف قد مارس الحيازة بعنصريها المادي والمطلوب على العقار منذ تسجيله  -1

 التخلي على العقار. إلىن نية مورث األطراف لم تتجه أن يتم إرجاعه وأ إلىالمدعي عليه من العقار 

ليس بالضرورة كل من نقل السجل باسمه أن يكون مالكاً مطلقاً وتقوم نظرية األمانة الراجعة على فكر أن العدالة تأبي أن  -7

 مدة.يستأثر شخص بما سجل باسمه عرضاً دون مقابل ولم ينص القانون على سقوط دعوى األمانة الراجعة بمضي ال

أن ال مجال لتطبيق مبدأ األمانة المرتجعة اإلنصاف في هذه الحالة على اإلطالق ألنه ال ينسجم وال يتسق مع نظام التسجيل  -4

 .)28)السجل العيني وال يتفق مع قاعدة حجية 
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 التوصيات:ثانيا : 

المعامالت بغرض تطويره ون تضمين ما درج عليه القضاء السوداني من أعراف وما استنه من سنن حميدة في صلب قان -4

بقواعد منبثقة من التجربة العملية مما يجعله أكثر مالئمة وأكثر إحكاماً خاصة أن القصد منها مراعاة اعتبارات عملية لها أثرها 

في  الكبير في تحقيق العدالة كالحاالت التي أباح فيها القضاء لنفسه أن يعمل بإجراءات لم ترد في صلب القانون امعاناً منه

 .التحلي بالحيطة والحذر في اصدار األحكام بوجدان مطمئن

قرر الفقه القانوني في كتاباته أنَّ مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ نسبي ومع ذلك فأنَّ السوابق القضائية التي عملت فيها  -2

اة لحكم العدل جرى نقض المحاكم على الحيدة عن النص الصريح في بعض الحاالت التي تبين لها فيها أن في تطبيقه مجاف

حكمها في مرحلة االستئناف مما يستلزم تخصيص هذا المبدأ صراحة من قبل المشرع بمبدأ آخر يقضي بجواز اجتهاد القاضي 

في الحاالت االستثنائية التي يفضي فيها تطبيقه إلى مجافاة حكم العدل حتى يستند  –وفق ضوابط محددة  –  مع النص الصريح

 حكمه دون أن ينعت بأنه خرج عن حدود وظيفته في تطبيق القانون وأَنَّه اجتهد مع النص الصريح. عليه القاضي في

تخصيص مقرر للطالب يعتني بالمبادئ العامة التي تحكم تفسير النصوص القانونية، كمراعاة جانب العدل، والمصلحة،  -7

القسط، وتخصيص مقررين آخرين أحدهما يتعلق بالتفسير ومآل الحكم القانوني في الواقع ومدى اتفاقه مع إرادة المشرع وحكم 

على أن تكون الشواهد واألمثلة التي يتضمنها مأخوذة من النصوص القانونية والتطبيقات القضائية، والثاني يخصص لتدريب 

 .الطالب على تكييف الوقائع القانونية لعالقته الوثيقة بالتفسير

 المصادر:

 ة:القرآن الكريم والسنة النبوي

 القرآن الكريم:

 41سورة يوسف اآلية  -4

 57سورة أل عمران اآلية  -2

 المراجع:

 4األول (، تفسير الثعلبي، الكشف والبيان، دار الكتب العلمية المجلد 2أبي إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم)ج الثعلبي -4

 .4ج،العربية دار الدعوة، تحقيق مجمع اللغةالوسيط  م(، المعج4888) مصطفى إبراهيم، الزيات أحمد، -2

   . . وراجع2ط، ،اإلسالمي للتنمية اإلسالمي، البنكمدى صحة يد األمانة بالشرط في الفقه  ،م2112،حماد نزيه -7

emana.com-www.al 

القضاء، دار المطبوعات الدفوع والدفاعات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه و ،)ت بدون(عبد الحكم،  فودة -1
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 الجامعية.

مثال ذلك التحايل على المحكمة في دعاوى إنهاء حالة  م4897من قانون اإلجراءات المدنية لسنة 475نص المادة  -7

الشيوع بعقد تنازالت صورية عن األنصبة ليصبح أحد المالك على الشيوع هو صاحب النصيب األكبر، ويستأثر بضم الحصة 

 .ك في دعاوى الشفعة بالتنازل الصوري ألحد الشفعاء على سبيل األمانة الراجعة، والبيع الحقاً ألجنبيوكذل ،الصغرى وفقاً 

 :الجامعية الرسائلدار 

 م8/2114حامد أبو القاسم محمد// ضد //عصام حامد أبو القاسم//نمرة القضية: م ع/ط م/ .4

 م4887/ 777ع / ط م/  الرقم: معلي حسن نور الجليل/ضد/ هناء علي حسن وآخر،  .2

)أ( من قانون تسوية األراضي وتسجيلها كما يلي: استثناء مّما نص عليه في هذا القانون تكون حقوق المالك  27تقرأ المادة  .7

سواء أكانت اكتسبت عند التسجيل األول أم بعد ذلك بمقابل ذي قيمة أو باشرت المحكمة حقوقاً غير قابلة لإلبطال إال على الوجه 

ي هذا القانون ويملكها المالك مع كل الميزات والحقوق التابعة التي تتمتع بها خالية من كل المصالح المنصوص عليه ف

والمطالبات األخرى كيفما كانت وفقاً للمصالح المحدودة في السجل وفي هذا القانون، ولكنها تكون خاضعة ألي حقوق أو 

الك غير مستحق لمنفعته الخاصة فيما بينه وبين الشخص مصالح غير مسجلة قد يكون أي شخص مستحقاً لها إذا كان الم

 المستحق لمنفعتها.
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 لتزام الوظيفيوأثرها على االالثقافة التنظيمية 

Organizational culture and its impact on job commitment 

 هيثم سعيد مسلم بيت سعيد إعداد الباحث/

 دكتوراه علوم التسيير، جامعة محمد األول، المملكة الغربيةباحث ، ماجستير إدارة الدولة، سلطنة عمان

Email: ha.93639785@gmail.com  

 

 ملخص الدراسة:

إلدارية اتسعى المنظمات لتحقيق الكفاءة والفعالية اإلدارية من أجل زيادة ارتفاع مستوى األداء من خالل اإلستعانة بالطرق 

تكوين مجتمعات  ؤثراً فيالحديثة ومن هذه الطرق العناية بالثقافة التنظيمية للمنظمة ،حيث تعتبر الثقافة التنظيمية عامالً مهماً وم

وتعبر الثقافة التنظيمية وماتحتويه من القيم واالعتقادات والتوقعات عن المستوى التنظيمي ألي منظمة حيث تساهم في . األعمال

. ة والفرديةف التنظيمية والجماعيالتنظيمي المالئم وبالتالي ينتج عن ذلك التطوير المستمر لألعمال وتحقيق األهدا مناخصنع ال

 ويعتبر تماسك الثقافة التنظيمية العامل األبرز في نجاح المنظمات لذلك تركز المنظمات عليه لرفع أدائها 

بمحافظة  ،قافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي في شركة صاللة لخدمات الموانئهدفت هذه الدراسة إلى البحث عن العالقة بين الث

حيث تمثل مجتمع الدراساااة من رءسااااء األقساااام في ، عن مدى تأثير الخصاااائل الديموفرافية على متغيري الدراساااةو ،ظفار

ئج هذه الدراسة إلى وجود مستوى وقد توصالت نتا ؛ساتبانة صاالحة للمعالجة اإلحصاائيةإ 72المنظمة المبحوثة حيث تم اختبار 

ووجود فروق ذات داللة إحصااااااائية للخصااااااائل الديموفرافية على متغيري الدراسااااااة  ،مرتفع للثقاافة التنظيمية في المنظمة

وتوصاااي الدراساااة بالمحافظة على ثقافة المنظمة  ؛وجود مساااتوى مرتفع لزلتزام الوظيفي في المنظمة اوأظهرت النتائج أيضاااً 

توى بوضع نظام للحوافز لمن يتمتعون بمس أيًضاوتوصاي  ،عزيز دورها لما له من أثر إيجابي على التزام العاملينالتنظيمية وت

 .عالي من اإللتزام الوظيفي لما له من دور في تحسين األداء في المنظمة

 المواطنة كسااالو المنظمة، اساااتراتيجية الوظيفي، الرضاااا  الوظيفي، اإللتزام المنظمة، التنظيمية، الثقافة :المفتاحية الكلمات

 .التنظيمية
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Organizational culture and its impact on job commitment 

 

Abstract 

Organizations seek to achieve administrative efficiency and effectiveness in order to increase the 

high level of performance through the use of modern administrative methods. One of these methods 

is to take care of the organizational culture of the organization, where organizational culture is an 

important and influential factor in the formation of business communities. The organizational 

culture and its contents of values, beliefs and expectations express the organizational level of any 

organization, as it contributes to creating the appropriate organizational climate and thus results in 

the continuous development of business and the achievement of organizational, collective and 

individual goals. The coherence of organizational culture is the most important factor in the success 

of organizations, so organizations focus on it to raise their performance 

This study aimed to search for the relationship between organizational culture and job commitment 

in Salalah Port Services Company, Dhofar Governorate, and the impact of demographic 

characteristics on the two variables of the study. The results of this study concluded that there is a 

high level of organizational culture in the organization, and the presence of statistically significant 

differences in the demographic characteristics on the two variables of the study. The results also 

showed a high level of job commitment in the organization; The study recommends maintaining 

the organization's organizational culture and enhancing its role because of its positive impact on 

the commitment of employees, and also recommends setting up an incentive system for those who 

enjoy a high level of job commitment because of its role in improving performance in the 

organization. 

Keywords: organizational culture, organization, job commitment, job satisfaction, organizational 

strategy, organizational citizenship behavior. 
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 مقدمة:. 1

اجحة اال إذا اتبعت أساليب اإلدارية النالتي هي طريقها األمثل لتحقيق أهدافها والفاعلية ال يمكن للمنظمة أن تحقق الكفاءة  

تجه الكثير يو ،وتعد الثقافة التنظيمية من أهم العناصااار في االدارة الحديثة لما لها من قدرة على توجيه السااالوك التنظيمي ،لذلك

 ،في المنظمةي تقوم به في بناء االسااااااتراتيجيات التإلى أهمية الدور  من البااحثين بادراسااااااة الثقاافاة التنظيمية ولعل ذلك يرجع

فكلما كانت القيم  ،واإلسااااااهام في االلتزام بمصااااااالح المنظمة وتحساااااان أداء المنظمة بما يلزم لتحقيق أداء أهدافها ومصااااااالحها

  .والمعتقدات المشتركة تحظى بقبول وتنسجم مع قيمهم واعتقاداتهم الشخصية كلما زاد قبول العاملين

وقد أدركت المنظمات في العصااار الحديث أن االهتمام بالجانب البشااااري هو أهم عوامل النجاح خاصااااة في العصاااار 

يميااة واجهااة وتعاد الثقااافاة التنظ ،تغييرات من تااأثير على مسااااااتوى األداءالحاالي بحكم التغييرات الكبيرة التي تحادف فياه ومااا لل

  .المنظمة وعالمتها المميزة التي تتميز بها عن باقي المنظمات فهي بمثابة العالمة التجارية لها

ن تتجاوز أومما ساابق يمكننا أن نقول أن المنظمات التي تعتني به الثقافة التنظيمية و تأثيرها وتصااحيح مسااارها تسااتطيع  

المنظماات التي لاديهاا ضااااااعت في ثقافتها  فالمنظمات الناجحة تعتمد في نجاحها على متانة الثقافة التنظيمية التي بدورها تعزز 

 اإللتزام الوظيفي.

 مشكلة الدراسة. 1.1

ريقااة ة طتقوم الثقااافااة التنظيميااة بمكوناااتهااا المختلفااه بااالتااأثير على المنظمااات اإلداريااة حيااث يتم من خاللهااا رءياا

ر وقد زادت في العصاااا ،األفراد بالمنظمة وتوضاااايح معايير المنظمة وبالتالي تساااااهم في رفع مسااااتوى االلتزام الوظيفيعمل 

ل ولعل من أهم الحلو ؛الحديث المشااكالت التنظيمية في المنظمات مما جعل المنظمات تبحث عن الحلول لعالت تلك المشااكالت

نظرياة الثقاافاة التنظيمية بما تحمله من مكونات مثل المعرفة والعادات والتقاليد واألشااااااكال التي تم التوصاااااال إليهاا ماا يعرف ب

 الوظيفي. السلوكية المختلفة لما لها من دور في اتخاذ القرارات و توجيه سلوك العاملين وتحسين التزام

 :أهمية الدراسة. 2.1

 :تكمن أهمية الدراسة في

  على التزام العاملين في شركة صاللة لخدمات الموانئالبحث عن أثر الثقافة التنظيمية.  

 إبراز مدى إلتزام العاملين في شركة صاللة لخدمات الموانئ.  

  وضااع توصاايات مسااتمدة من الدراسااة الميدانية تساااعد على تحسااين وتطوير اإللتزام الوظيفي في شااركة صاااللة لخدمات

 .الموانئ

 أسئلة الدراسة:. 1.1

 :السؤال الرئيسي

 مستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركة صاللة لخدمات الموانئ ؟ ما 
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 ما مستوى اإللتزام الوظيفي لدى العاملين في شركة ميناء صاللة ؟ 

 فرضيات الدراسة:. 1.1

 الفرضيات الرئيسية: 

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألثر الثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي. 

  باإللتزام الوظيفي من خالل الثقافة التنظيمية لدى عينة الدراسةيمكن التنبؤ.  

 :الفرضيات الفرعية 

  توجاد فروق ذات داللاة إحصااااااائياة بين متوسااااااطات درجات العاملين في المنظمة على مقياي الثقافة التنظيمية وااللتزام

 .الوظيفي تعزى للمتغير العمر

  جات العاملين في المنظمة على مقياي الثقافة التنظيمية وااللتزام توجاد فروق ذات داللة إحصااااااائية بين متوسااااااطات در

 .الوظيفي تعزى للمتغير سنوات العمل )الخبرة(

  توجاد فروق ذات داللاة إحصااااااائياة بين متوسااااااطات درجات العاملين في المنظمة على مقياي الثقافة التنظيمية وااللتزام

  .الوظيفي تعزى للمتغير المؤهل الدراسي

 أهداف الدراسة:. 5.1

  استكمال النقل الحاصل في البحث عن المواضيع التي تعنى ببحث العالقة بين الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي ومدى

 .اهتمام المديرين

 المبحوثةالثقافة التنظيمية في المنظمة لتعرف على عناصر ا. 

 .معرفة اآلثار اإليجابية لاللتزام الوظيفي 

 افة التنظيمية وعالقتها باإللتزام الوظيفي في المنظمة المبحوثه.التعرف على  الثق 

 التعرف على مدى تأثير القيم المكونة للثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي بالمنظمة المبحوثة. 

 .تقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد المسؤولين في المنظمات على االستفادة من نتائج الدراسة 

  :حات الدراسةمصطل. 1.1

ويتم من خاللها التعبير عن المواقت والساااااالوكيات التي  ،هي المعتقدات واالتجاهات واألفكار في منظمة ما الثقافة التنظيمية:

 . (1)يقوم بها األفراد

الوحدة مكونة بشاااكل هاتت يتفاعل فيها االفراد ضااامن حدود واضاااحة مما يسااااهم في تحقيق أهداف واحدة اجتماعية  المنظمة:

 .(2)الداخلية والخارجية

                                                           
   .١٣٣ ,٥٠٠٢ العميان, (1)

 .8102الخفاجي,  (2)
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   .(1)هي ايمان العاملين بقيم المنظمة وأهدافها والعمل بأكبر جهد ممكن لتحقيق تلك األهداف بفعالية وإيجابية :االلتزام الوظيفي

 سلوك المواطنة التنظيمية:

والذي يفوق المتطلبات الرساااامية للعمل من أجل اإلرتقاء بالعمل دون  ،هو النشاااااط الذي يمارسااااه األفراد في المنظمة

  .(2)النظر الى المكافآت

   .(3)ي تسير عليه المنظمة لخدمة األطراف التي لها عالقة بالمنظمةالتهو المنهج أو البرنامج  :استراتيجية المنظمة

أهدافه  إلى النمو وتحقيق وطامًحامعاها  متفاعاًل هي الحالة التي يتكامل فيها الفرد مع وظيفته بحيث يصاااابح  :الرضااااا الوظيفي

 .(4)االجتماعية من خاللها

  :حدود الدراسة. 1.1

 :الحدود البشرية 

 تم تطبيق هذه الدراسة على المشرفين ورءساء األقسام في شركة صاللة لخدمات الموانئ بمحافظة ظفار . 

 حيث تم تطبيق الدراسة على المشرفين ورءساء األقسام في المنظمة المبحوثة.  

 الحدود الموضوعية: 

  على االلتزام الوظيفي الذي يعتبر خليط ما بين الساااااالوكيات واالتجاهات التي بحثات هاذه الدراسااااااة أثر الثقافة التنظيمية

  .لتزام الموظت من عدمهاتوضح 

 :الحدود المكانية 

 ركة  صاللة لخدمات الموانئ في مدينة صاللة بمحافظة ظفارتمثلت في ش.   

 الحدود الزمانية:   

  م. ٠٢٠٠/  ٠٢٠٢تم تنفيذ هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  

    :(5)أهمية الثقافة التنظيمية

وفيما بينهم  ،عالقة الموظفين فيما بينهمفي المنظماة وتحديد تكمن في تحادياد الساااااالوك الوظيفي المتوقع من العااملين 

 .وبين العمالء

 .تعد أحد أهم العوامل المؤثرة في الرفبة في االبتكار وتجنب الركود -1

                                                           
 .28, ٥٠٠٣عويضة, (1)

 .8108, أبوتايه(2) 

 .8112, سيد (3)

 .8112سلطان,  (4)

 .882, عبدهللا, 01, 0280الرخيمي,  (5)
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 .تستقطب المبدعين وأصحاب الطموح لتحقيق تميز المنظمة -7

 .تساهم في تخفيت اللجوء إلى اإلجراءات الرسمية بسبب تحقيقها للسلوكيات المطلوبة -3

 .سجام بين األفراد في المنظمة نتيجة لزتصال المستمرتحقق اإلن -4

   .تعتبر قوة خفية للمنظمة في األنشطة والعمليات التي تقوم بها -5

تعتبر الثقافة التنظيمية من أهم المكونات األساااااسااااية للمنظمة لدورها في خلق ضااااغوط على الموظفين يتصاااارف بطريقة  -6

 في التالي:يمية منسجمة مع المنظمة وتظهر أهمية الثقافة التنظ

 أنها تعتبر إطار فكري موجه ألعضاء المنظمة حيث يلعب دورا كبيرا في تنظيم أعمالهم وعالقاتهم وإنجازاتهم. 

  استرشاداتهمووالعاملين في تشكيل سلوكياتهم عالقاتهم لزدارة العليا  ا مرجعيً يعتبر دلياًل. 

  ًتهتم بقيم الريادة واالبتكار والجودة.كانت إذا تعتبر مصدر فخر واعتزاز للموظفين خاصة 

 تسهل مهمة االدارة فال يلجأون إلى اتخاذ اإلجراءات الصارمه لتأكيد السلوك المرفوب. 

  تعتبر ميزة تنافسية للمنظمة وعامل جذب لها. 

  توفر للمنظمة المرونة التي تجعلها في تحسن مستمر. 

 :(1)العوامل المحددة للثقافة التنظيمية

 :يل الثقافة التنظيمية ألي منظمة من خالل مجموعة من العناصر لعل أهمهايمكن تشك

 .افعهم وكذلك القيمودوويدخل فيها اهتماماتهم  :الصفات الشخصية لآلفراد -1

وتشااااامل طرق تفكير القيم واألسااااالوب تعامل األفراد مع بعضاااااهم وأسااااالوب تعامل األفراد مع  أخالقيات وقيم المنظمة:  -7

 .أطراف خارجية

 .وهي توضح خطوط االتصال وأشكال اتخاذ القرار ومستوى السلطة التنظيمات اإلدارية: -3

وهي تضاام المنافع التي ساايحصاال عليها أفراد المنظمة حسااب مكانتهم الوظيفية مما  الفوائد التي يحصاال عليها الموظت: -4

 ينعكس على سلوكهم.

 ة األفراد وصفاتهم.وهي تحدد مستوى تناسبها وتوافقها مع شخصي الخصائل الوظيفية: -5

   :(2)خصائص الثقافة التنظيمية

 :تتميز الثقافة التنظيمية بعدة خصائل ولعل أهم هذه الخصائل تكمن في

 :االكتساب والتعلم -1

                                                           
 .١٢٥, ٥٠٠٥ , وآخرون المرسي (1)

 مةللمنظ االسططتراتيجي التوجه تحديد في وتأثيرها التنظيمية الثقافة ,( ٥٠٣٢) علي , حميد , عباس , سططامي , مصطططف  , خالدية(2) 
 العراقية. العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في تطبيقية دراسة
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ره و عن طريق التجربة والخبأ ،حيث يكتساااااب الفرد الثقافية التنظيمية من مجتمعه بطريقة مباشااااارة او فير مباشااااارة

التنظيمية من المنظمة او القساااام الذي يعمل فيه فهو يتعلم أساااالوب العمل وطريقة التعامل مع الرءوساااااء يكتسااااب الفرد الثقافة 

 .(1)والمرءسين

 التراكمية: -2

ح الخبرات لها وبذلك تصب ةوتداخل العناصار المكون ،حيث ينجم عن اساتمرار الثقافة التنظيمية تراكم السامات الثقافية

 .(2)ممكن مالحظته في العناصر المادية للثقافة التنظيمية ثقافيًا تراكًماالتي تمر بها المنظمة 

 االنتقائية: -1

انتقاء العناصاااااار الثقافية التي تمكنها من تحقيق أهدافها وقادره على و ،فرض تزايد الساااااامات الثقافية على المنظمات

 .(3)التكيت مع محيطها االجتماعي

 إمكانيه االنتشار: -1

الثقافيه عن طريق االحتكاك بالمجتمعات األخرى وبهذه الطريقه تنتشاااار الثقافة التنظيمية يتم انتشااااار ونقل العناصاااار 

 .(4)داخل األقسام اإلدارية المختلفه

 القابلية للتغيير: -5

ن وذلك يرجع إلى اإلضااااافات التي تقدمها األجيال المختلفة م ؛خاصااااية الثقافة التنظيمية قابليتها ألحداف التغييرمما يميز  

ف التغيير في يتقبلون إحدافاألفراد . ت و ساااالوكيات متعددة وبهذه الطريقة يتم إحداف تغيير في العناصاااار الثقافية للمنظمةخبرا

    .(5)على مستوى العادات والقيم االجتماعية مما قد يحدف ما يعرف بالتراجع الثقافيالتقنيات واألجهزة ويقاومونه 

 اإلنسانية: -1

التي يأتي بها األفراد إلى منظماتهم أو يكتسااااااب بها األفراد عن طريق من المعارف والقيم والمعاني  تتشااااااكل الثقافة التنظيمية

  .(6)التفاعل داخل المنظمة

                                                           
 .٤٧ ,٣٢٢١ الساعمائي (1)

 .٣٦٠ خالديه,(2) 

 ٥٧ ,٣٢٢٢ , العتب (3) 

 .٢٧ ,٣٢١٦, اسماعيل(4) 

 .٢٤ ,٣٢٢٦جلبي, (5)

 .٣٢ ,٥٠٠٢ العوقي, (6)
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 :وسائل تكوين وتطوير الثقافة التنظيمية

رى ان هناك ويتحاول االدارة تغيير الثقافة الموجودة في المنظمة عليهم تغيير المعتقدات المتشكله لدى األفراد عندما  

  :اربع وسائل لتحقيق ذلك وهي

 مشاركة الموظفين في العمل:  -1

أن إعطاء الفرصااااة للموظفين للمشاااااركة في العمل يعد من أهم الوسااااائل التي تساااااعد المنظمة في تطوير وتغيير الثقافة  

االتنظيمية حيث تعطي المشااااركة في القرار  يد من فيزهم على األداء وبالتالي تزبالمساااؤولية اتجاه تنفيذ األعمال و تح إحسااااساااً

 .(1)مسؤولياتهم تجاه العمل وانتمائهم للكيان

 نظام المكافأت: -2

ث أنها حيويقصاااااد به كل المكافآت التي تقدم ساااااواء كانت مادية أو فير مادية كالتقدير واالحترام ورفع الروح المعنوية  

  .(2)تزيد من حب الموظت للعمل واالنتماء له

 اإلدراك:افعال  -1

لااذلااك تجااد الموظفين يرياادون معرفاة ماا هو مهم للمنظمااة و داعمااه للقيمااة الثقااافااة التنظيميااة حياث تعاد افعاال االدارة 

 يؤمنون بما تقوله.وهو مايجعلهم  ةمن خالل ما يصدر من االداريتابعون ذلك 

 المعلومات المتبادلة بين العاملين: -1

أن و ،بين األفراد في المنظمة تعتبر من أهم العناصاااااار في تكوين الثقافة التنظيمية أن تبادل المعلومات الخاصااااااة بالعمل 

أنت ما )األفراد عندما يتم تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها للعمل يجعلهم  هذا األمر متشاابثون بالعمل حيث يتم بذلك تكوين 

 .(3) (واقعي متين

  :مكونات الثقافة التنظيمية

  :يسمى بالثقافة التنظيمية وهي التنظيمية من عنده عناصر وهي تشكل مجتمعة ماتتكون الثقافة  

   :المعتقدات التنظيمية -1

المتعلقة بي طبيعة العمل وطريقة إنجاز المهام التنظيمية داخل بيئة العمل وكذلك المسااااااهمة في ويقصاااااد بها األفكار 

 .(4)في تحقيق األهداف المرسومهاألعمال الجماعية و عملية اتخاذ القرار لها من دور حاسم 

                                                           
 .٥٢ العوفي, (1)

 .٧٢٣ ,٣٢٢٤ , حزيم ,١٣١ , ٥٠٠٧ العميان, (2)

 .٥٦العوفي, (3)

 .١٣٥ , ٥٠٠٢ , العميان (4)
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 :القيم التنظيمية -2

 تقوم على توجيه سلوك الموظفين إلى السلوك إذالمنظمة الواحدة وهي تعني المنطلقات الثابته والمشتركة بين أعضاء 

 من األمثلة على القيم: و ،المرفوب بما يحزن الظروف التنظيمية

 بإدارة الوقت، اإلهتمام  -

 حسن التعامل مع زمالء العمل،  -

 العدل بين الموظفين في الحقوق والواجبات،  -

 االهتمام باألداء. -

ويعتبر نجاح  ،تحقيق أهدافهاو هتساااااعى المنظمة للوصاااااول إل التي طريقها ووتعد القيم ركيزة ثابتة في أي ثقافة تنظيمية  

 .(1)المنظمة على مدى فهم موظفيها للقيم الخاصة بها والعمل عليها

 األعراف التنظيمية: -1

ا دون أن تكون مكتوبااة وتعتبر من المساااااالمااات عن المعااايير التي يلتزم بهااا الموظفين أخالقيااً  األعراف التنظيميااة وتعبر 

 المتفق عليها مثل االلتزام بعدم توظيت االب وابنه في المنظمة أو من العائلة نفسها حيث يعتقد أن هذا األمر مفيد لظروف وبيئة

 . (2)العمل

 التوقعات التنظيمية: -1

وقع ت :أو المنظمة من الموظفين فعلى ساااااابيل المثال ،من المنظمةوهي مجموعة التوقعات التي يتوقعها على الموظفين  

وتتوقع المنظمة من الموظفين تطبيق القوانين وقواعد العمل  ،االموظفين أن تقوم المنظمة باالهتمام إبداعاتهم وتقديرهم اجتماعيً 

 .(3)واالجتهاد في ذلك

 :  (4)وظائف الثقافة التنظيمية

تعتبر المنظمة أداة فعالة في توجيه ساااااالوك األفراد نحو تحقيق األداء الفعال فهي أكثر العوامل المساااااااعدة في الحفاظ 

اعتماد أفضاال اللوائح المرشاادة لحساان التعامل مع مختلت المواقت فهي تقوم  على هوية الجماعات داخل المنظمات عن طريق

 على:

  .دعم استمرار واستقرار المنظمة بحيث تجعلها قادرة على التكيت مع بيئتها الخارجية -

 توجه األفراد وترشدهم نحو تحقيق أهداف المنظمة ورسالتها. -

                                                           
 .٣١ , ٥٠٠٢ , العوفي (1)

 .١٢٢ ,٣٢٢٢ الجزراوي, المرهون, (2)

 .٣٦٠ ,٥٠٣٢ وآخرون, خالدية,, ١٣١ , ٥٠٠٢ العميان,, ٣٧ , ٥٠٠٢ , العوفي(3) 

 .8111الحسيني, , 8112, حريم (4)
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 وتوجد اإللتزام بينهم .تدعم ثقافة المنظمة من حيث الشعور باإلنتماء للكيان  -

 اجات العمالء.حتى  تحدد اإلستراتيجية الخاصة بالتعامل مع المنافسين وتحسن استجابة المنظمة إل -

 تعزز السلوك المنظم للعمل الذي يربط األعضاء فيما بينهم .  -

   .(1)مفهوم اإللتزام الوظيفي

لهم  ادافعً مما يكون  يجعلهم يشاااعرون بمدى تأثيرهم، أهداف المنظمة إلى الحد الذيوهو مساااتوى اقتناع العاملين بقيم 

 فضالً عن إستعدادهم للقيام باألعمال التطوعية التي تساهم في في نجاح المنظمة وتقدمها. لبذل المجهودات التي يتطلبها العمل

 :(2)أهمية اإللتزام الوظيفي

ونموها حيث يتم ترجمة الميول واالعتقادات التي يعاد التزام الموظفين في منظمااتهم من أهم عوامال نجااح المنظمات 

 على أرض الواقع تساهم في تطور المنظمة وتقدمها. بداخل كل فرد من أفراد المنظمة إلى أفعال

 :(3)العوامل المؤثرة في تشكيل االلتزام الوظيفي

 :لعل أبرز العوامل في تشكيل اإللتزام الوظيفي تكمن في

 وضوح األهداف: -1

في زيااادة اإللتزام الوظيفي لاادى العاااملين في المنظمااة  امؤثرً  عاااماًل يعااد وضااااااوح األهااداف التنظيميااة في المنظمااة 

 فوضوح األهداف يؤدي إلى الفهم مما ينعكس على الوالء التنظيمي.

 سياسات ناجعة: -2

 ولد اإلنتماء واالطمئنانساااعد ذلك في ت ،اجات الموظفينحتى  كلما كانت السااياسااات في المنظمة قادرة على اشااباع ا

 والرضا لدى الموظفين في المنظمة.

 مشاركة أفراد المنظمة في التنظيم: -1

إن مشاااااركة األفراد في القرارات تجعلهم مرتبطين ببيئة العمل بشااااكل كبير حيث يزداد لديهم الوالء ويشااااعرون أنهم 

 ينفذون خطط وضعوها بأنفسهم.

 القيادة: -1

التي تسااااااتطيع كسااااااب التأييد من الموظفين لتنفيذ األعمال المطلوبه منهم عن طريق  اإلدارات الناجحة هي اإلدارات

 .نجاح القائد من خالل زيادة التزام األفراد وضع حوافز مشجعة لهم ويظهر

                                                           
 .8102الجيالني,  (1)

 .8112, الوزان (2)

 .021, اللوزي, 8112,22, العوفي, 82, وهب (3)
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 وضع حوافز مناسبة: -5

 التكاليت.إذ أن توفر الحوافز المناسبة ترفع من معدالت الجهد المبذول مما يؤدي الى زيادة اإلنتات وتقليل 

 المكانة االجتماعية: -1

عى حيث يساااااا ويقصااااااد بها أن يشااااااعر الفرد بقيمته ومكانته االجتماعية مقارنة باألفراد العاملين في منظمات أخرى،

 .األفراد للحفاظ على مكانتهم االجتماعية

 :الرضا الوظيفي -1

اجات ى حت وكلما زادت تلبية ا يزيد مساتوى الرضا الوظيفي عن طريق الرضا بما يحصل عليه العاملين من المنظمة

 .(1) العاملين زاد الرضا وكلما قلت انخفض الرضا

 :أبرز المتغيرات المؤثرة على اإللتزام الوظيفي

 :(2)تطرقت إليه الدراسات من سمات  تناولت الدراسات المتغيرات المتعلقة باإللتزام الوظيفي ولعل أهم ما

 عالقة اإللتزام بمدة الخدمة: -1

وقد يكون ذلك  ،الدراسااات أن نساابة اإللتزام الوظيفي تزداد لدى الموظت كلما زادت ساانوات عمله في المنظمةأكدت 

وبينه وبين القيادة فيزداد بذلك الترابط على مدى السااااانوات حيث يكتساااااب األسااااااليب  ،إلى تفاعل الفرد مع أفراد منظمته اعائدً 

وقلما تجد  ،ليا في المنظمة ترتفع مع السنواتع باإلضاافة إلى ارتفاع نسابة حصاوله على مناصب ،والطرق للتعامل مع الجميع

 ترك منظمته بعد مرور سنوات لعمله فيها بسبب أن شعوره باإلنتماء لها يزداد مع طول مدة الخدمة. موظفًا

 عالقة مستوى التعليم باإللتزام الوظيفي: -2

مي بحيث أنه كلما زاد المسااااتوى التعلي ،ين مسااااتوى التعليم وااللتزام الوظيفيأكدت الدراسااااات على االرتباط القوي ب

  .لألفراد زاد مستوى اإللتزام الوظيفي

 عالقة نطاق الوظيفة باإللتزام الوظيفي: -1

إن زيااادة النطاااق الوظيفي لاادى األفراد في المنظمااة يزيااد من اإللتزام الوظيفي ولعال ذلااك يرجع إلى التحاادي المرتبط 

 العمل ومهامة. بنطاق

 :أثر عبئ العمل على اإللتزام الوظيفي -1

                                                           
 .82العمل, ص أخالقيات الوظيفي, قيم والوالء سليمان, محمد, هب, سوسن, الرضا (1)

 .8112عبدالباقي, (2)
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م كلما قلت لديه نساابة اإللتزا ،أشااارت الكثير من الدراسااات إلى أن الفرد كلما زاد مسااتوى عبئ المل عليه في المنظمة

 زاد لديه اإللتزام الوظيفي . الوظيفي وكلما خت العبئ عليه

 :وضوح الدور وغموضه في المنظمة -5

مما يساااعده على تنفيذ  ،الدراسااات إلى أن وضااوح الدور لدى الموظت يجعله يفهم المطلوب منه بشااكل واضااحتشااير 

وعلى الجااانااب اآلخر يؤدي فموض الاادور المطلوب إلى زيااادة  ،األمر الااذي يزيااد من التزامااه الوظيفي ؛المهااام المطلوبااة منااه

 . العبئ و تقليل اإللتزام الوظيفي

 :الدراسات السابقة

 (2021دراسة محمد )

 ،هدفت الدراساة لمعرفة الدور الذي تعدله الثقافة التنظيمية بين إدارة الجودة الشااملة واألداء في بنك فيصال اإلسالمي

واإلستبانة كأداة لجمع البيانات وخرجت نتائج الدراسة بأن الثقافة التنظيمية  ،حيث اساتخدمت الدراساة المنهج الوصفي التحليلي

لذا ينبغي دعم الثقافة التنظيمية والعمل على اسااتمراها والمحافظة عليها لما . ة بين إدارة الجودة الشاااملة وبين األداءتعدل العالق

 لها من تأثير في تعزيز ممارسات الجودة الشاملة.

 بعنوان أثر الثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي (: 2012) دراسة حمزة

حيث  ،لثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي في مركز التكوين المهني بفضيلة سعدانهدفت الدراساة إلى معرفة أثر ا

وخرجت نتائج الدراسااااة بوجود أثر ذو داللة  ،اسااااتخدمت الدراسااااة المنهج الوصاااافي التحليلي واإلسااااتبانة كأداة لجمع البيانات

إحصااائية للثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي مما يعني ضاارورة الحفاظ على جودة الثقافة التنظيمية في المنظمة إلنعاكسااها 

 اإليجابي على اإللتزام التنظيمي.

 الثقافة التنظيمية اإللتزام التنظيمي داخل المؤسسة وعالقته ببعنوان  :(2011) دراسة عاشور

هدفت الدراسااة لمعرفة العالقة بين الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي في مؤسااسااة ديوان الترقية والتسااسااير العقاري 

حيث تم اساتخدام المنهج الوصافي التحليلي في الدراساة واإلساتبانة كأداة لجمع البيانات وخرجت الدراسة بعدة . في مدينة الجلفة

 :هانتائج لعل أهم

 ،وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي في المنظمة المبحوثة -

 كذلك خرجت الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السن والفئة المهنية. -

 بعنوان الثقافة التنظيمية وعالقتها بإلتزام العاملين بالوادي (: 2011) دراسة نبيل وشوقي

ج حيث اسااااااتخدم الباحثان المنه هادفات الادراسااااااة للتعرف على مادى تاأثير الثقاافاة التنظيمياة على اإللتزام الوظيفي،

 :واإلستبانة كأداة لجمع البيانات وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج لعل أهمها، الوصفي التحليلي

 وظفين في المنظمة المبحوثة.ما على التزام الفة تنظيمية قوية في المنظمة أثرت إيجابيً وجود ثقا -
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 بعنوان عالقة الثقافة التنظيمية باإللتزام الوظيفي  (:2011)محمد  ،دراسة الجيالني

يث تم ح هدفت الدراساااااة إلى معرفة العالقة بين الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي في مؤساااااساااااة ساااااولنغاز بالوادي

 :استخدام المنهج الوصفي التحليلي واإلستبانة كأداة لجمع البيانات وخرجت الدراسة بعدة نتائج

افة واإللتزام الوظيفي حيث تبين أنه كلما كانت الثق ةوجود عالقاة ارتباط قوية ذات داللة إحصااااااائية بين الثقافة التنظيمي -

 ى اإللتزام الوظيفي.التنظيمية ذات مستوى عالي أدى ذلك إلى ارتفاع مستو

 بعنوان الثقافة التنظيمية مدخل استراتيجي إلحداث التطوير التنظيمي (: 2010) دراسة بن قرقور

 ،هادفات الادراسااااااة إلى قيااي تاأثير الثقاافاة التنظيمياة على التطوير التنظيمي في شااااااركاة المحناة الصااااااناعية متيحة

 :وخرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمها ،واإلستبانة كأداة لجمع البيانات ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 أن المنظمة محل الدراسة تعاني من مشاكل في البعد الثقافي مما أدى الى انخفاض مستوى الفعالية التنظيمية. -

 بعنوان أثر الثقافة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية (: 2015) دراسة العزام

الاادراساااااااة إلى معرفااة األثر الااذي تلحقااه الثقااافااة التنظيميااة على تحفيز وبناااء ساااااالوك المواطنااة التنظيميااة في هاادفاات 

سااتبانة كأداة واإل ،حيث تم اساتخدام األسالوب الوصافي التحليلي، لدى العاملين في بلدية الوساطية في إربد  الممارساات اإلدارية

عينة  ،للثقافة التنظيمية على المواطنة التنظيمية في المنظمة المبحوثة بوجود أثر متوسااااااط ؛لجمع البيانات وخرجت الدراسااااااة

الدراساااة حيث أوصااات الدراساااة بضااارورة تمكين العاملين في المنظمة ومنحهم صاااالحيات أكبر مما يسااااهم في تقوية الثقافة 

 التنظيمية وانعكاي ذلك على المواطنة التنظيمية.

 بعنوان أثر الثقافة التنظيمية على المواطنة التنظيمية : Mohanty and Rath , (2012)دراسة 

 ،تصاااااانيعال ؛هادفات الادراسااااااة لمعرفاة األثر الذي تتركة الثقافة التنظيمية على المواطنة التنظيمية في ثالف قطاعات

مع المواطنة  ةوخرجت نتائج الدراساااااة بأن الثقافة التنظيمية ترتبط بعالقة إيجابي ،والقطاع المصااااارفي ،وتكنولوجيا المعلومات

وأوصااات الدراساااة بالقيام بالمزيد من الدراساااات حول عالقة الثقافة التنظيمية  ،لدى الشاااركات الثالف عينة الدراساااة التنظيمية

 .بالمواطنة التنظيمية في مختلت القطاعات مع التركيز على النوع االجتماعي

 بعنوان العالقة بين الثقافة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية : Ebrahim, (2011)دراسة 

حيث هدفت الدراسااااة الى معرفة أثر العالقة التنظيمية على ساااالوك المواطنة التنظيمية وخرجت الدراسااااة بوجود أثر 

لقيام بالمزيد الدراسة باإيجابي كبير للعوامل السالوكية في تطور سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين في المنظمات وأوصت 

 من الدراسات المتعلقة بالثقافة التنظيمية والمواطنة التنظيمية.
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 بعنوان العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية والثقة التنظيمية وادراك الدعم التنظيمي: Duffy ,lilly (2013)دراسة 

التنظيمية حيث اساااااتخدمت المنهج الوصااااافي هدفت الدراساااااة لمعرفة أثر المحفزات الداخلية على سااااالوك المواطنة 

وخرجت الدراساااة بوجود أثر إيجابي لزنجاز والسااالطة في تحفيز المواطنة ، واإلساااتبانة كأداة رئيساااية لجمع البيانات ،التحليلي

 .التنظيمية لدى األفراد في المنظمة

 : Akram,Mina, (2016)دراسة  

على اإللتزام الوظيفي في المنظمة العلمية والصااناعية في ايران حيث  هدفت الدراسااة إلى بحث تأثير الثقافة التنظيمية

ة وتوصاااالت الدراسااااة في نتائجها إلى تأكيد أثر الثقاف ،تم اسااااتنخدام المنهج الوصاااافي التحليلي واإلسااااتبانة كأداة لجمع البيانات

 التنظيمية على االلتزام الوظيفي.

 يمية في الجامعات الحكومية في كينيا بعنوان الثقافة التنظ: Rose,paul, (2018)دراسة 

 فة الشاااخل،ثقا ثقافة المهمة، ثقافة القوة،؛ حيث هدفت الدراساااة لمعرفة تأثير أربعة أنواع من أنواع الثقافة التنظيمية

بانة كأداة واالسااات ،حيث اساااتخدمت الدراساااة المنهج الوصااافي التحليلي ،في أداء الجامعات الحكومية في جبل كينيا، ثقافة الدور

 وخرجت الدراسة بعدة نتائج لعل أهمها: ،لجمع البيانات

 في أداء الجامعات المبحوثة. جًداأن الثقافات األربع التي تمت دراستها لها تأثير كبير  -

 :نتائج البحث

  :يتناول هذا الجزء تحليل النتائج النهائية التي أسفر عنها تطبيق أداتي البحث

 .التنظيميةالثقافة  -

 االلتزام الوظيفي.  -

 ة للتحليل االحصائي لبيانات البحث:األساليب االحصائية المستخدم

 SPSS: Statistical Package for the)اسااتخدم الباحثان الرزمة اإلحصااائية للعلوم االجتماعية المعروفة باساام 

Social Sciences v.25) وذلك للمعالجة اإلحصائية التالية: 

 الوصفية من تكرارات ونسب مئوية الستجابات عينة البحث علي عبارات المقياسين.اإلحصاءات  -1

 استخدم الباحث المتوسط الوزني المرجح واالنحراف المعياري. -7

 الفرق بين المتوسطين الفرضي والواقعي. على لداللة (ت)استخدم الباحث قيمة  -3

اختالف الوظيفي بوااللتزام اسااااااتخدم الباحث تحليل التباين أحادي االتجاه لدراسااااااة اختالف مسااااااتوي الثقافة التنظيمية  -4

 الخصائل الشخصية. واختبار شيفية كتحليل تالي لتحديد اتجاه الفروق.

 استخدم الباحث أسلوب معامل االرتباط لبيرسون لدراسة العالقة بين متغيرات البحث. -5

 باحث معامل التحديد كتحليل تالي ألهمية العالقة االرتباطية.استخدم ال -6
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 تحليل االنحدار البسيط. -2

 أسلوب معامل االرتباط لبيرسون، ألفا كرونباخ لحساب صدق وثبات االستبانة. -8

  وصف عينة البحث:

 النسبة )%( العدد المؤهل النسبة )%( العدد السن

72-32 

32-  42 

42 -52 

52 -62 

 اإلجمالي

2 

9 

8 

3 

72 

75.9% 

33.3% 

79.6% 

11.1% 

122% 

 ثانوية او اقل

 بكالوريوي

 دراسات عليا

 االجمالي

 

18 

2 

7 

72 

 

66.2% 

75.9% 

2.4% 

122%  

 

 الخبرة الخبرة

1-- 5 

5 --12 

 اإلجمالي

6 

7 

52 

77.7% 

2.4% 

122% 

12--15 

15--72 

 االجمالي

7 

12 

72 

2.4% 

63% 

122% 

  

 ما مستوي الثقافة التنظيمية لدي العاملين في المنظمة؟ :اإلجابة علي السؤال البحثي 

حسااااب  تم ،لالجابة علي هذا الساااؤال وللوقوف علي مساااتوي الثقافة التنظيمية لدي العاملين في المنظمة من وجة نظرهم   

السااتجابة علي تضاامن االتكرارات والنسااب المئوية السااتجابات عينة البحث علي العبارات الدالة علي الثقافة التنظيمية، وحيث ي

( مسااتوي الثقافة التنظيمية 1) ( ويوضااح الجدول5 - 4 – 3 – 7 – 1كل مفردة اختيار أحد خمسااة بدائل تعبر عن المسااتوي )

 .لدي العينة بتحليل االستجابات علي كل مفردة بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الوزني واالنحراف المعياري

 دالة علي درجة مستوي الثقافة التنظيمية( احصاءات 1جدول )
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ت
را

ش
ؤ
لم

ا
 

غير 

موافق 

 بشدة

 موافق بشدة موافق غير متأكد موافقغير 
المتوسط 

الوزني 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 ىالمستو

ار
كر

ت
 

ار %
كر

ت
 

ار %
كر

ت
 

ار %
كر

ت
 

ار %
كر

ت
 

% 

 كبير 2.82 4.22 33.3 9 48.1 13 11.1 3 2.4 7   1

 كبير 2.97 3.93 77.7 6 59.3 16 11.1 3 3.2 1 3.2 1 2

 كبير 2.21 4.76 32 12 55.6 15 3.2 1 3.2 1   1

 كبير 2.29 4.19 32 12 48.1 13 11.1 3 3.2 1   1

 كبير 2.92 3.59 18.5 5 32 12 79.6 8 14.8 4   5

 كبير 2.82 4.22 33.3 9 48.1 13 11.1 3 2.4 7   1

 كبير 2.96 3.62 18.5 5 44.4 17 77.7 6 14.8 4   1

 كبير 2.85 4.24 32 12 79.6 8 33.3 9     8

 كبير 2.88 4.19 42.2 11 44.4 17 2.4 7 2.4 7   2

 كبير 2.58 4.77 79.6 8 63 12 2.4 7     10

 كبير 2.93 3.89 75.9 2 48.1 13 14.8 4 11.1 3   11

 كبير 1.27 3.96 32 12 33.3 9 18.5 5 11.1 3   12

 كبير 1.21 3.89 75.9 2 51.9 14 11.1 3 2.4 7 3.2 1 11

 كبير 1.12 3.85 33.3 9 32 12 11.1 3 18.5 5   11

 كبير 1.24 3.93 79.6 8 48.1 13 11.1 3 2.4 7 3.2 1 15

 كبير 1.23 3.22 77.7 6 44.4 17 14.8 4 18.5 5   11

 كبير 2.98 3.24 77.7 6 42.2 11 79.6 8 3.2 1 3.2 1 11

 كبير 1.24 3.93 79.6 8 48.1 13 11.1 3 2.4 7 3.2 1 18

 كبير 2.81 4.24 75.9 2 59.3 16 2.4 7 2.4 7   12

 كبير 2.86 3.85 77.7 6 48.1 13 77.7 6 2.4 7   20

 كبير 2.83 4.19 32 12 51.9 14 3.2 1 2.4 7   21

 كبير جدا 2.85 4.77 42.2 11 48.1 13 3.2 1 2.4 7   22

 كبير 2.22 4.15 33.3 9 51.9 14 11.1 3 3.2 1   21

 كبير 1.26 3.85 33.3 9 33.3 9 18.5 5 14.8 4   21

 كبير 2.97 3.93 79.6 8 42.2 11 77.7 6 2.4 7   25

 كبير 1.12 3.85 32 12 79.6 8 18.5 5 11.1 3 3.2 1 21

 كبير 2.94 3.96 79.6 8 48.1 13 11.1 3 11.1 3   21

 كبير 2.24 4.19 33.3 9 55.6 15 2.4 7 3.2 1   28

 كبير 1.22 3.22 79.6 8 75.9 2 79.6 8 14.8 4   22

 كبير 2.82 4.22 32 12 32 12 77.7 6 3.2 1   10

 كبير 1.22 4.22 32 12 32 12 14.8 4 11.1 3   11

الثقافة 

 ككل
 كبير 71.66 173.11          
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يتضاااح من الجدول الساااابق وجود مساااتوي مرتفع )كبير( للثقافة التنظيمية لدي العينة بالنسااابة للمقياي ككل ولكل عبارة 

 فمستوي مرتفع جدا لدي العاملين بالمنظمة من وجة نظرهم. 77منفردة عدا العبارة رقم 

 (7من مستوي الثقافة التنظيمية لدي العينة تم اجراء اختبار ت للمجموعة الواحدة ويوضح ذلك الجدول )ولمزيد من التحقق     

 للمجموعة الواحدة لداللة الفرق بين المتوسطين الفرضي والفعلي (ت)( نتائج اختبار 2جدول )

 

لصاااالح المتوساااط الواقعي مما يعني وجود  2.21للمجموعة الواحدة دالة عند مساااتوي  (ت)يتبين من الجدول أن قيمة 

 مستوي مرتفع من الثقافة التنظيمية لدي عينة البحث.

 ما مستوي االلتزام الوظيفي لدي العاملين في المنظمة ؟ :اإلجابة علي السؤال البحثي 

 لالجاابة علي هذا السااااااؤال وللوقوف علي مسااااااتوي االلتزام الوظيفي لدي العاملين في المنظمة من وجة نظرهم  تم

حساااااااب التكرارات والنسااااااب المئوية السااااااتجابات عينة البحث علي العبارات الدالة علي االلتزام الوظيفي، وحيث يتضاااااامن 

( مسااتوي  3( ويوضااح الجدول ) 5 - 4 – 3 – 7 – 1االسااتجابة علي كل مفردة اختيار أحد خمسااة بدائل تعبر عن المسااتوي )

االلتزام الوظيفي لدي العينة بتحليل االسااااااتجابات علي كل مفردة بحساااااااب التكرارات والنسااااااب المئوية والمتوسااااااط الوزني 

 .واالنحراف المعياري

 علي درجة مستوي االلتزام الوظيفي( احصاءات دالة 1جدول )

 العدد أبعاد المقياس
متوسط 

 واقعي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 فرضي
 الداللة قيمة )ت(

دالة عند  2.774 93 71.659 173.11 72 الثقافة التنظيمية

مستوي 

2.21 
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ت
را

ش
ؤ
لم

ا
 

موافق غير 

 بشدة
 موافق بشدة موافق غير متأكد موافقغير 

المتوسط 

الوزني 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

ي
و
ست

لم
ا

ار 
كر

ت
 

% 

ار
كر

ت
 

% 

ار
كر

ت
 

% 

ار
كر

ت
 

% 

ار
كر

ت
 

% 

1     
1 3.2 14 51.9 17 44.4 

كااابااايااار  2.52 4.41

 جدا

2     
7 2.4 17 44.4 13 48.1 

كااابااايااار  2.64 4.41

 جدا

 كبير 1.46 3.76 79.6 8 14.8 4 77.7 6 18.5 5 14.8 4 1

1     
1 3.2 11 42.2 15 55.6 

كااابااايااار  2.58 4.57

 جدا

 كبير 2.25 4.11 33.3 9 44.4 17 77.7 6     5

1     
7 2.4 15 55.6 12 32 

كااابااايااار  2.61 4.32

 جدا

1     
7 2.4 14 51.9 11 42.2 

كااابااايااار  2.67 4.33

 جدا

 كبير 2.83 4.19 42.2 11 42.2 11 14.8 4 3.2 1   8

 كبير 1.22 3.93 32 12 79.6 8 75.9 2 3.2 1 3.2 1 2

 كبير 1.19 3.48 75.9 2 77.7 6 79.6 8 18.5 5 3.2 1 10

 كبير 1.22 4.19 44.4 17 42.2 11 2.4 7 3.2 1 3.2 1 11

 كبير 1.78 3.48 75.9 2 75.9 2 79.6 8 2.4 7 11.1 3 12

 كبير 1.16 3.57 77.7 6 33.3 9 77.7 6 18.5 5 3.2 1 11

11     
1 3.2 17 44.4 14 51.9 

كااابااايااار  2.58 4.48

 جدا

 متوسط 1.44 7.62 18.5 5 2.4 7 77.7 6 75.9 2 75.9 2 15

االلتزام 

   ككل
    

 كبير 8.67 59.76    

 

)كبير( لاللتزام الوظيفي لدي العينة بالنساابة للمقياي ككل لدي العاملين يتضااح من الجدول السااابق وجود مسااتوي مرتفع 

ت للمجموعة الواحدة ابالمنظمة من وجة نظرهم. ولمزيد من التحقق من مسااااااتوي االلتزام الوظيفي لدي العينة تم اجراء اختبار

 .(4ويوضح ذلك الجدول )

 المتوسطين الفرضي والفعلي بين( نتائج اختبار ت للمجموعة الواحدة لداللة الفرق 1جدول )

 العدد أبعاد المقياس
متوسط 

 واقعي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 فرضي
 الداللة (ت)قيمة 

 8.521 15 8.1181 52.252 21 االلتزام الوظيفي
دالة عند 

 0.01مستوي 
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لصاااالح المتوساااط الواقعي مما يعني وجود  2.21للمجموعة الواحدة دالة عند مساااتوي  (ت)يتبين من الجدول أن قيمة 

 مستوي مرتفع من االلتزام الوظيفي لدي عينة البحث.

  الختبار و يوجد أثر ذو داللة إحصااائية للثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي: اختبار صااحة الفرضااية الرئيسااة للبحث

 خطوتين:صحة تلك الفرضية تم وفق 

 : اختبار صحة الفرض :أوال

الاذي ينل علي:   توجاد عالقاة ارتبااطيااة طردياة دالاة إحصااااااائيااً بين التزام الوظيفي والثقاافاة التنظيمياة لادي عينااة 

 البحث .

الختباار صااااااحاة هاذا الفرض قاام البااحاث بادراسااااااة العالقة االرتباطية بين متغيري البحث )الثقافة التنظيمية، التزام 

( بين متغيري البحث للتعرف علي نوع ودرجة العالقة بين rوذلك بحساااااااب معامل االرتباط الخطي )لبيرسااااااون   الوظيفي(،

( لدراسااااااة األهمية التربوية والداللة العملية للعالقة التي يثبت وجودها وداللتها 2rالمتغيرين، وكذلك بحساااااااب معامل التحديد )

 االحصائية، وذلك ما يوضحه الجدول التالي:

 )الثقافة التنظيمية، التزام الوظيفي( ( للعالقة بين متغيري البحث2r( والتحديد )r( معامالت االرتباط )5جدول )

 
معامل 

 rاالرتباط 
 األهمية التربوية r2معامل التحديد  الداللة االحصائية

الثقافة التنظيمية 

 وااللتزام الوظيفي
0.851 

دالة عند مستوي 

0.01 
 أهمية تربويةللعالقة  0.121

 

يتضااح من الجدول الساااابق وجود عالقة ارتباطية طردية بين الثقافة التنظيمية من جهة  وااللتزام الوظيفي من جهة أخري 

، ويتضااااااح من الجدول األهمية التربوية  2.21وأن العالقة االرتباطية بينهما طردية )موجبة( ودالة احصااااااائيا عند مسااااااتوي 

ثبت وجودها احصاااائيا وذلك بحسااااب معامل التحديد حيث بلل معامل التحديد بالنسااابة للعالقة بين الثقافة والفاعلية للنتيجة التي 

من التغير في مسااااتوي االلتزام الوظيفي يمكن تفساااايره بساااابب  %23والذي يعني أن  2.23التنظيمية ككل والتزام الوظيفي   

 .التغير في درجات الثقافة التنظيمية بشكل طردي

عالقاة ارتبااطياة طردياة دات داللة احصااااااائية بين الثقافة التنظيمية و االلتزام  وجودوباذلاك تم قبول الفرض الاذي يعني 

 . كما أن هناك أهمية تربوية وداللة عملية لتلك العالقة االرتباطية.الوظيفي

اط قوية بين الثقافة التنظيمية ( التي توصااالت إلى وجود عالقة ارتب7225ويتفق ذلك مع ما توصااالت اليه دراساااة العوفي )

 واإللتزام الوظيفي
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 اختبار صحة الفرض:  :ثانيا

يط  لدراسااة تم اسااتخدام تحليل االنحدار البساايمكن التنبؤ بااللتزام الوظيفي من خالل الثقافة التنظيمية لدي عينة البحث. 

 ( التالي:6بالجدول ) أثر الثقافة التنظيمية في التنبؤ بااللتزام الوظيفي وجاءت النتائج كما

 ( تحليل االنحدار للتنبؤ بااللتزام الوظيفي من خالل الثقافة التنظيمية1) جدول

المتغير 

 التابع

 المتغير

 المستقل
 ف

 الداللة

 االحصائية

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد
 ت بيتا

 الداللة

 االحصائية

التزام 

 الوظيفي

 الثابت

11.28 0.01 0.851 0.128 

11.11 1.111 0.01 

الثقافة 

 التنظيمية
0.112 8.115 0.01 

 

من درجات التزام  %27.8ويتضااااح من الجدول أن الثقافة التنظيمية منبئ بااللتزام الوظيفي وتسااااهم في التنبؤ بنساااابة 

 :التنبؤيةالوظيفي.  ويمكن صيافة المعادلة 

 

 

 اختبار الفرضية الفرعية:  

  توجد فروق دالة إحصاائيا بين متوسطات درجات العاملين بالمؤسسة على مقياي الثقافة التنظيمية وااللتزام الوظيفي 

 تعزى لتأثير المتغيرات الشخصية .

 العمر: :أوال

 10 –عام 10  - 10  –عام  10  - 20والختبار صااحة الفرض وحيث يتضاامن متغير العمر أربعة مسااتويات هي )

لذا تم اسااااااتخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف علي داللة الفرق بين متوسااااااطات ( عام10  - 50 - عام50  -

 :(2المجموعات األربعة، ويوضح ذلك الجدول التالي رقم )

 نتائج تحليل التباين األحادي بين مجموعات البحث لمتغير العمر (1جدول )

 المتغير
مجموع 

 مربعات
 د. ح

متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الثقافة التنظيمية

بين 

 المجموعات
9891.9 3 3792.3 

37.925 

 

دالة عند 

 2.21مستوي 
داخل 

 المجموعات
7324.2 73 122.71 

  21 12121 المجموع

 .التنظيمية الثقافة×  1.33.7+   71.71=  الوظيفي االلتزام
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 المتغير
مجموع 

 مربعات
 د. ح

متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

االلتزام 

 الوظيفي

بين 

 المجموعات
1628.8 3 559.59 

52.986 

 

عند دالة 

 2.21مستوي 
داخل 

 المجموعات
757.43 73 12.925 

  21 1211.2 المجموع

 

دالة احصائيا بالنسبة لمتغير الثقافة التنظيمية وكذلك االلتزام الوظيفي  (ف)ومن خالل الجدول الساابق يتضح أن قيمة 

روق بين ولمعرفة مصااادر التباين والفمما يعني وجود فروق بين مجموعات البحث في الثقافة التنظيمية وفي االلتزام الوظيفي، 

 يوضح ذلك ما يلي:المجموعات تم استخدام اختبار التحليل التالي شيفية للنتائج الدالة احصائيا و

 ( اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات طبقا الختالف العمر.8جدول )

 االلتزام الوظيفي الثقافة التنظيمية 

 األعلي األقل األعلي األقل 

 المتوسط الحسابي المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

   52   94.852 عام32  - 72

   56.777   173.33 عام42  - 32

 64.825   135.63   عام52  - 42

 25   155   عام62 -52
 

حيث تبين أن الفروق في الثقافة التنظيمية وكذلك في االلتزام الوظيفي لصاااالح األكبر في العمر أي أن الفروق بين المجموعات 

 لصالح األكبر سنا.

 المؤهل: :ثانيا

 –بكالوريوس   –ثانوية أو أقل  وحيث يتضاااااامن متغير المؤهل ثالثة مسااااااتويات هي )والختبار صااااااحة الفرض 

لذا تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف علي داللة الفرق بين متوسطات المجموعات الثالثة، ( دراساات عليا

 :(9ويوضح ذلك الجدول التالي رقم )

 األحادي بين مجموعات البحث لمتغير المؤهلنتائج تحليل التباين  (2جدول )

 المتغير
مجموع 

 مربعات
 د. ح

متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

الثقافة 

 التنظيمية

بين 

 المجموعات
5816.9 7 7928.4 

12.941 

 

دالة عند 

 2.21مستوي 
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 المتغير
مجموع 

 مربعات
 د. ح

متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

داخل 

 المجموعات
6329.8 74 765.83 

  21 12121 المجموع

االلتزام 

 الوظيفي

بين 

 المجموعات
1723.5 7 636.24 

73.735 

 

دالة عند 

 2.21مستوي 
داخل 

 المجموعات
652.21 74 72.424 

  21 1211.2 المجموع

 

بالنساابة لمتغير الثقافة التنظيمية وكذلك االلتزام  احصااائيةدالة  (ف)ومن خالل الجدول السااابق يتضااح أن قيمة  

لتباين ولمعرفاة مصاااااادر االوظيفي مماا يعني وجود فروق بين مجموعاات البحاث في الثقاافاة التنظيمياة وفي االلتزام الوظيفي، 

 :ليوالفروق بين المجموعات تم استخدام اختبار التحليل التالي شيفية للنتائج الدالة احصائيا ويوضح ذلك ما ي

 المجموعات طبقا الختالف المؤهل. ( اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق بين10جدول )

 االلتزام الوظيفي الثقافة التنظيمية 

 األعلي األقل األعلي األقل 

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

  54.611  113.26 ثانوية أو أقل

 66.214  139.86 139.86 بكالوريوس

 25  155  دراسات عليا

 

حياث تبين أن الفروق في الثقاافة التنظيمية وكذلك في االلتزام الوظيفي لصااااااالح األعلى مؤهال أي أن الفروق بين المجموعات 

 لصالح دوي المؤهل األعلي.
 

 : الخبرة:ثالثًا

  10 – 10 حتى   5  –  5 حتى  1أربعة مسااااتويات هي )والختبار صااااحة الفرض وحيث يتضاااامن متغير الخبرة 

لذا تم اسااااااتخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف علي داللة الفرق بين متوسااااااطات ( 20 حتى   15 – 15 حتى 

 :(11المجموعات األربعة، ويوضح ذلك الجدول التالي رقم )
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 مجموعات البحث لمتغير الخبرةنتائج تحليل التباين األحادي بين  (11جدول )

 المتغير
مجموع 

 مربعات
 د. ح

متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

الاااثاااقاااافاااة 

 التنظيمية

بااااااااااااايااااااااااااان 

 المجموعات
8514.4 3 7838.1 

12.272 

  

دالاااة عاااناااد 

مساااااااااتاااوي 

داخااااااااااااااااااااال  2.21

 المجموعات
3687.3 73 162.1 

   21 12121 المجموع

االلاااااتااااازام 

 الوظيفي

بااااااااااااايااااااااااااان 

 المجموعات
1222.1 3 333.38 

8.735 

  

دالاااة عاااناااد 

مساااااااااتاااوي 

داخااااااااااااااااااااال  2.21

 المجموعات
931.26 73 42.481 

   21 1211.2 المجموع

 

ومن خالل الجدول السااابق يتضااح أن قيمة ف دالة احصااائيا بالنساابة لمتغير الثقافة التنظيمية وكذلك االلتزام الوظيفي مما يعني 

ولمعرفااة مصاااااااادر التباااين والفروق بين وجود فروق بين مجموعااات البحااث في الثقااافااة التنظيميااة وفي االلتزام الوظيفي، 

 التالي شيفية للنتائج الدالة احصائيا ويوضح ذلك ما يلي:المجموعات تم استخدام اختبار التحليل 

 المجموعات طبقا الختالف الخبرة. ( اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق بين12جدول )

 االلتزام الوظيفي الثقافة التنظيمية 

 األعلي األقل األعلي األقل 

 المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

  12.5  21.5 5 حتى  1

  51 111.5 111.5 10 حتى  5 

  55.5 121.5  15 حتى  10

 11.115  115.12  20 حتى   15

 

حياث تبين أن الفروق في الثقاافاة التنظيمياة وكاذلك في االلتزام الوظيفي لصااااااالح األعلى خبرة أي أن الفروق بين المجموعات 

 األكبر.لصالح دوي الخبرة 

( التي دكرت عدم وجود فروق دات 2005و يختلف مع دراساة )العوفي ، (2001وهذا يتفق مع دراساة )ال حسان ،

 .  داللة إحصائية بناء على المتغيرات الشخصية
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  :ضبط مقياس التزام الوظيفي 

ا 72 تم تطبيق االختبار علي عينة اساااتطالعية عددها وذلك بهدف ضااابط وتقنين أداة  3/2/7271في يوم األحد  شاااخصاااً

 البحث بحساب صدق وثبات أداة البحث. 

 الصدق: 

 .صدق المحكمين -أ

 تم عرض التزام الوظيفي علي المحكمين والتعديل في ضوء أرائهم .  -ب

 :صدق االتساق الداخلي -ج

مالت تم حساااااب صاااادق االتساااااق الداخلى للمقياي باسااااتخدام معامل ارتباط بيرسااااون وذلك عن طريق حساااااب معا

( 2.932 حتى   2.671االرتبااط بين درجاات كال مفردة بادرجة البعد الذي تنتمي الية وتراوحت قيم معامالت االتباط )ما بين 

وهي  مرتفعة مما يعنى أن المقياي يتمتع بدرجة عالية من االتسااااااق الداخلى الذى يعنى أن المفردات تشاااااترك فى قياي التزام 

 ام الوظيفي بوجه عام يتمتع بدرجة عالية من الصدق وصادق لما وضع لقياسه.مما يدل على أن التزالوظيفي. 

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ.  -د

تم حساااااااب الثباات بطريقاة ألفاا كرونبااخ، حياث تم حساااااااب ثباات التزام الوظيفي بطريقة ألفا كرونباخ. وبلل معامل الثبات 

 الوظيفي وأن التزام الوظيفي يتمتع بدرجة عالية من الثبات.وهذا ما يعني ثبات التزام  2.834للمقياي ككل   

  :ضبط مقياس الثقافة التنظيمية 

 الصدق: 

  .. تم عرض الثقافة التنظيمية علي المحكمين والتعديل في ضوء أرائهمصدق المحكمين -هـ 

 :صدق االتساق الداخلي -و

ط بيرسااون وذلك عن طريق حساااب معامالت االرتباط بين تم حساااب صاادق االتساااق الداخلى للمقياي باسااتخدام معامل ارتبا

( وهي  مرتفعة 2.897 حتى   2.535درجاات كل مفردة بدرجة البعد الذي تنتمي الية وتراوحت قيم معامالت االتباط )ما بين 

ما ممما يعنى أن المقياي يتمتع بدرجة عالية من االتساااااق الداخلى الذى يعنى أن المفردات تشااااترك فى قياي الثقافة التنظيمية. 

 يدل على أن الثقافة التنظيمية بوجه عام يتمتع بدرجة عالية من الصدق وصادق لما وضع لقياسه.

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ.  -ز

ساااب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، حيث تم حساااب ثبات الثقافة التنظيمية بطريقة ألفا كرونباخ. وبلل معامل الثبات تم ح

 وهذا ما يعني ثبات المقياي وأن مقياي الثقافة التنظيمية يتمتع بدرجة عالية من الثبات. 2.816للمقياي ككل   
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 :نتائج الدراسة

 الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي .وجود عالقة ارتباط طردية بين  -

 أظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية تنبئ باإللتزام الوظيفي . -

 الفروق في الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي ظهرت لألكبر سناً . -

 الفروق الفردية في الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي ظهرت لصاحب المؤهل األعلى . -

 الفردية في الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي ظهرت لصاحب الخبرة األعلى . -

 :التوصيات

 أهم الموارد في المنظمات .العناية بالموارد البشرية على اعتبار أنها  -

 التكوين الدوري للموظفين لتنمية قدراتهم التقنية والفنية والشخصية . -

 مما يزيد من مستوى اإللتزام الوظيفي . رفع مستوى الدافعية لدى الموظفين -

 فتح المجال للموظفين في ابداء آرائهم حول العمل في المنظمة . -

 :المقترحات

 القيام بالمزيد من األبحاف حول الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي في المنظمات العمانية . -

ة الناجحة الثقافة التنظيمية وإضافة أبرز المستجدات العالميتخصايل قسام خاب بالثقافة التنظيمةبحيث يعنى بنشار ومتابعة -

 حوله .

تخصاايل ميزانية خاصااة لنشاار وتكريم الموظفين الناشاارين لثقافة التنظيمية والبرامج التي تعنى به ويجب أن يشاامل البيئة  -

 الداخلية والخارجية للمنظمة.
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 ملخص البحث:

إن النوازل الشديدة التي ألمت بالعالم أجمع وباء كورونا،  الحمد هلل والصالة والسالم على نبيا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أصيبت الحياة معه بما يشبه "الشلل" وتغيرت أحوال الناس وألمت الضرورات الصعبة بحياة كثير من الناس، وألن الشريعة 

جتهادات فقهية لبيان الحكم اإلسالمية لها في كل  عمل حكم وفي كل نازلة جواب فقد نتج عن هذا الوباء أحكام شرعية لزمها ا

الشرعي في كل نازلة، ولهذا أحببنا أن نقدم دراسة بعنوان" الضرورات الشرعية الناتجة عن وباء كورونا وأثرها في الطهارة 

والصالة" نبين فيها بعض ما يتعلق ببعض أحكام الطهارة والصالة الناتجة عن هذا الوباء، وقد قسمنا بحثنا هذا إلى ميحثين 

عن نوازل الطهارة لفيروس كورونا واختصرنا فيه الكالم عن موضعين وهما: عجز المصاب بفيروس نافي األول منهما تكلم

 والمبحث كورونا أو الممارس الصحي عن الطهارة، واستعمال الماء الذي تنفس فيه مريض فيروس كورونا أو غمس فيه يده.

جز ع م فيه عن موضعين األول منهما عن:فيروس كورونا واختصرنا الكالالثاني خصصناه للكالم عن نوازل الصالة المتعلقة ب

المريض والممارس الصحي عن أداء الصالة في وقتها والثاني عن: ترك صالة الجمعة للمريض بفيروس كورونا والممارس 

ذكر الراجح منها مع بيان الصحي ولمن خاف انتقال العدوى. وكان من منهجيتنا في هذا البحث أن نقارن بين أقوال الفقهاء ون

 الدليل وقبل ذلك نصور المسألة تصويرا دقيقا لتتضح أمام القارئ الكريم.

  الصالة. ،الطهارة ،كورونا، وباء ،الشرعية، الضرورات الكلمات المفتاحية:
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The legal necessities resulting from the Corona epidemic in purity and prayer 

Abstract: 

Praise be to God, and prayers and peace be upon the Prophet Muhammad and his family and 

companions, as for what follows: The severe calamities that afflicted the whole world are the 

Corona epidemic, life with it has been affected by what looks like “paralysis” and the conditions 

of people have changed and the difficult necessities have afflicted the lives of many people, and 

because Islamic Sharia has a ruling in every act and in every calamity an answer has resulted from 

this epidemic legal provisions that are necessary Jurisprudential interpretations to clarify the legal 

ruling in every calamity, and that is why we liked to present a study entitled “The legal necessities 

resulting from the Corona epidemic and their impact on purity and prayer.” About the cataclysmic 

purity of the Corona virus, and we summarized in it two topics: the inability of the person infected 

with the Corona virus or the health practitioner to perform purity, and the use of water in which 

the Corona virus patient breathed or dipped his hand in it. 

And the second topic we devoted to talking about the calamities of prayer related to the Corona 

virus, and we summarized the talk in it about two topics, the first of which is about: the inability 

of the patient and the health practitioner to perform prayer on time, and the second about: leaving 

Friday prayer for the patient with the Corona virus and the health practitioner and for those who 

fear transmission of infection. One of our methodology in this research was to compare the sayings 

of the jurists and mention the most correct ones with the statement of the evidence, and before that, 

we depict the issue in an accurate way to make it clear to the honorable reader 

Keywords: Necessities, Legitimacy, Epidemic, Corona, Purity, Prayer 
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 مقدمة. 1

 أما بعد:، الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 فقد نزلت بالعالم أجمع نازلة شديد، أصبحت حديث الناس، ومحل اهتمامهم.

ظهر مرض معدي غير معروف السبب في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية يؤدي إلى حدوث التهاب  9102ففي ديسمبر 

 [. COVID-19رئوي عرف فيما بعد بفيروس كورونا ]

وقد انتشر هذا الفيروس انتشاراً كبيراً في العالم، وصاحبه اختالف في المواقف واآلراء، على مستوى الدول والمؤسسات 

طل ت كتعواألفراد والمجتمعات في معالجة الضرر الناتج عنه والضرورات التي أحدثها وما ترتب عليه من اآلثار والتداعيا

 المساجد والمدارس واألعمال واألسواق.

والفقهاء المسلمون ليس بدعا من هذا العالم فقد شمروا عن ساعد الجد لبيان الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذا الفيروس من آثار 

ان ات مهمة لبيتتعلق بدين الناس وأنفسهم وأموالهم، وقد أصدرت الهيئات الشرعية، والمجامع الفقهية فتاوى وأبحاث ودراس

بنا أن فأحب األحكام الشرعية لهذه النازلة، وتنوعت آراؤهم وأقوالهم في هذا الصدد بما قد يصل أحينا إلى حد التباين والتضاد.

نجمع دراسة لبيان بعض االحكام التي بالطهارة والصالة في ضوء أدلة الشريعة ومقاصدها. راجين من هللا تعالى أن يعم نفعها 

 ي ميزان حسناتنا يوم الدين.وأن تكون ف

 أهداف البحث:. 1.1

 بيان كمال الشريعة وأنها صالحة لكل زمان زمكان. -0

 وأحكام الطهارة والصالة المتعلقة به. 02-بيان حقيقة فيروس كورونا كوفيد -9

 .02-كورونا كوفيدإبـراز المقاصد الشرعية التي جاءت بها الشرعية وأثرها في األحكام الفقهية المتعلقة بفيروس  -3

 اإلجابة على األسئلة الواردة في هذا الباب وبيان حكمها الفقهي. -4

 :أهمية الموضوع، وأسباب اختياره. 2.1

مما يبين أهمية دراسة هذا الموضوع عموم البلوى به حيث ابتلي به العالم كله، واحتاج المسلمون فيه لبيان بعض المسائل الفقهية 

 التي تهمهم.

 :مشكلة البحث. 1.1

تتمثل مشكلة البحث في كون المسائل المستجدة التي طرأت بسبب هذا الفيروس مما يستلزم إمعان النظر في كتب الفقهاء من 

 أجل استنباط أحكامها وتنزيل االحكام على الوقائع بعد توصيفها. 
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 خطة البحث:. 1.1

 قسمنا هذا البحث إلى تمهيد ومبحثين: 

 وفيه: التعريف بمرض كورونا، وكيفية نشأته. التمهيد،

 المبحث األول: نوازل الطهارة المتعلقة بفيروس كورونا وفيه مطلبان:

 المطلب األول: عجز المصاب بفيروس كورونا أو الممارس الصحي عن الطهارة.   

 المطلب الثاني: استعمال الماء الذي تنفس فيه مريض فيروس كورونا أو غمس فيه يده.  

 المبحث الثاني: نوازل الصالة المتعلقة بفيروس كورونا وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: عجز المريض والممارس الصحي عن أداء الصالة في وقتها  

 المطلب الثاني: ترك صالة الجمعة للمريض بفيروس كورونا والممارس الصحي ولمن خاف انتقال العدوى. 

 منهج البحث. 5.1

ي البحث هو المنهج االستقرائي، والمنهج التحليلي، والمتمثالن في جمع أقوال الفقهاء من مظانها، ومن ثم المنهج المستعمل ف

 المقارنة بينها وذكر القول الراجح منها، وبيان سبب الترجيح.

 كما قام الباحث بما يلي:

 من دراستها.تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود  -0

 إذا كانت المسألة من مواضع االتفاق فسأذكر حكمها بدليلها مع توثيق االتفاق من مظانه المعتبرة. -9

توثيق األقوال من مصادرها األصلية، مع استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما  – 3

 ليل مباشرة، والترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت.يجاب به عنها، وأن يذكر ذلك بعد الد

 أقوم بترقيم اآليات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.-4

أقوم بتخريج األحاديث واآلثار من مصادرها األصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن  -5

  كانت كذلك فاكتفي حينئذ بتخريجها. فإن –أو في أحدهما إن لم تكن في الصحيحين  –في درجتها 

 أعتني بقواعد اللغة واإلمالء وعالمات الترقيم. -6
 

 الدراسات السابقة:. 2

هناك بعض الدراسات واألبحاث التي اهتمت ودرست هذا الجانب سواء في فقه األوبئة عموما أو بفقه بعض االمراض وأثرها 

 العلمية العامة في األمراض المعدية: على العبادات ومن الدراسات

 هـ، جامعة اإلمام.0494أحكام األمراض المعدية في الفقه اإلسالمية، للباحث: عبد اإلله بن سعود السيف، رسالة ماجستير  أوالً:
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 دراسة فقهية، للدكتور خالد بن عيد الجريسي، جامعة أم القرى.  –أثر األمراض المعدية في أداء فريضة الحج  ثانياً:

 أثر األمراض المعدية في الفرقة بين الزوجين، للدكتور عبد هللا الطيار، كلية الشريعة بجامعة القصيم. ثالثاً:

 في ضوء الشريعة اإلسالمية لطاهر بن محمد األهدل. ضوابط التعامل مع المصابين باألمراض العدائية رابعاً:

والفرق بين هذا البحث وهذه الدراسات واضح من عنوان هذه الدارسات فهي تتكلم عن المسائل العلمية المتعلقة باألوبئة بشكل 

لمسائل الفقهية على بعض ا وأما بحثنا فنتكلم فيه عن بيان حقيقة وباء كورونا، وأثره عام دون التقيد بمسائل معينة في باب معين

 .الطهارة والصالةالمتعلقة ب

 

 التمهيد، وفيه: التعريف بمرض كورونا، وكيفية نشأته

ظهر مرض معدي غير معروف السبب في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية يؤدي إلى حدوث التهاب  9102في ديسمبر 

ليمي لمنظمة الصحة العالمية في الصين بحاالت االلتهاب الرئوي م تم إبالغ المكتب اإلق9102ديسمبر من عام  30رئوي، وفي 

وبعد عدة أيام من البحث والتقصي عن هذا المرض تم التعرف على المسبب له وهو فيروس كورونا المستجد، وتم إعالن 

 م.9191ر يناي 7فيروس )كورونا الجديد( على أنه الفيروس المسبب لتلك الحاالت من قِبَل السلطات الصينية يوم 

 corona virus  diseasease)العلمي: ، واسمه 9وُسمي مؤقتاً بفيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة 

 [.COVID-19واختصاره: ](

 وفيروسات كورونا هي فصيلة كبير من الفيروسات التي قد تسبّب المرض للحيوان واإلنسان.

تنتمي إلى عائلة فيروسات كورونا وهي: " الفا وبيتا وجاما ودلتا " حيث تم عزلها من وقد عرفت البشرية أربع مجموعات 

مجموعة بيتا من عائلة فيروسات  طيور وحيوانات ثدية منها الخفاش. وينتمي فيروس كورونا المسبب للجائحة الحالية إلى

 كورونا.

يد؛ يصيب الجزء السفلي الداخلي من الجهاز التنفسي، وفيروس كورونا الجديد: هو فيروس من فصيلة فيروسات )كورونا( الجد

)وزارة  ويظهر بصورة التهاب رئوي حاد، يصحبه مجموعة من األعراض كارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.

 .(574-565(: 01994) 325؛ 9191)لو ر، ، دورية النست.  م (9191الصحة السعودية، 

 المطلب األول: عجز المصاب بفيروس كورونا أو الممارس الصحي عن الطهارة.

 .(0401)الفيومي،  الطهارة تعني لغة: النظافة والنزاهة عن األدناس

معنى رفع الحدث التيمم واألغسال المسنونة كالجمعة وعند الفقهاء تعني: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما والذي في 

 هـ(0405)أبو زكريا النووي،  وتجديد الوضوء، وطهارة المستحاضة وسلس البول فهذه كلها طهارات ال ترفع حدثا وال نجسا.
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ون اهر يغيره، أو يتغير من أثر االستعمال، بل يكواألصل في الطهارة أن تكون بالماء النظيف الذي لم يتلوث بنجس أو يختلط بط

 باقيا على أصل خلقته التي خلقه هللا تعالى عليها

 وال يجوز العدول عن استعمال الماء في الطهارة مادام موجوداً، ويمكن للمكلف استعماله.

 وهي شرط في صحة الصالة بإجماع األمة،

 ث حاالت: وعليه: فإن المريض المصاب بفيروس كورونا له ثال

أن يستطيع استعمال الماء وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتطهر بالماء من أجل أداء الصالة بوضوء؛ ألن الوضوء  الحالة األولى:

هَُرْيَرةَ أن َرُسول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  شرط لصحة الصالة، ال تصح إال به، وعلى المريض أن يؤدي الصالة بوضوء. لما روى أبو

أ"  (0417)البخاري،  َوَسلََّم قال" اَل تُْقبَُل َصاَلةُ )اَل يَْقبَُل هللاُ َصاَلةَ( َمْن أَْحَدَث َحتَّى يَتََوضَّ

لعزل ج من اأن يتَعذَّر عليه استعمال الماء إما منع الطبيب إياه من استخدام الماء أو لمنعه أو عدم استطاعته الخروالحالة الثانية: 

وفي هذه الحالة يتيمم، ألن جواز التيمم هو العجز عن استعمال الماء إما لتعذره أو لعسره لخوف ضرر ظاهر لقوله تعالى}َوإِْن 

ُموا َصِعيًدا َطيِّبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم ًء ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغائِِط أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َما فَتَيَمَّ

ا َغفُوًرا { ]النساء:  َ َكاَن َعفُّوً  [43َوأَْيِديُكْم إِنَّ هللاَّ

إذا كان التيمم هو إيصال التراب الطاهر إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة فكيف يتيمم مريض "كورونا"  وهنا سؤال:

 ضررا ألن فيروس "كورونا" يصيب جهاز التنفس؟  بالتراب وهو ما قد يسبب له

ُموا َصِعيًدا طَيِّبًا{ اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالصعيد الطاهر، واختلفوا في المراد بالصعيد هل ه كان ما  وقال هللا تعالى }فَتَيَمَّ

 صل عن وجه األرض؟كان على وجه األرض من جنسها سواء كان له غبار أو ليس له غبار، أو هو التراب المنف

ذهب المالكية وأبو حنيفة ومحمد إلى أن المراد بالصعيد وجه األرض، فيجوز عندهم التيمم بكل ما هو من جنس األرض؛ ألن 

الصعيد مشتق من الصعود وهو العلو، وهذا ال يوجب االختصاص بالتراب، بل يعم كل ما صعد على األرض من أجزائها، وعند 

ي ، )أبو بكر الكاسان يجوز التيمم بكل ما كان من جنس األرض سواء لصق باليد شيء منه أو ال. -عالىرحمه هللا ت-أبي حنيفة

 .هـ (0401

والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة قال: جاء ناس من أهل البادية إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: يا رسول هللا إنا 

في هذا الرمل األشهر الثالثة واألربعة وفينا النفساء والحائض والجنب ولسنا نجد الماء؟  فقال رسول هللا صلى هللا عليه  نكون

 هـ (0403)أبو بكر البيهقي ، وسلم:" عليكم باألرض" 

 م (9103)الدهلوي البخاري، غيره من غير فصل أنه قد فهم منه جواز التيمم بالرمل وووجه الداللة من هذا الحديث: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُْعِطيُت َخْمًسا لَْم يُْعَطهُ  ِ َصلَّى هللاَّ ِ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ي لِ نَّ أََحٌد ِمْن اأْلَْنبِيَاِء قَْبلِي ... ومنها َوُجِعلَْت وعن َجابُِر ْبُن َعْبِد هللاَّ

" اَلةُ فَْليَُصلِّ تِي أَْدَرَكْتهُ الصَّ   (0417)البخاري،  اأْلَْرُض َمْسِجًدا َوطَهُوًرا َوأَيَُّما َرُجٍل ِمْن أُمَّ
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 (0223)الشوكاني ،  أن التيمم جائز بجميع أجزاء األرض لعموم لفظ األرض لجميعها، وقد أكده بقوله: " كلها"ووجه الداللة: 

وهذا الذي ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة رحمه هللا تعالى هو األليق بمثل معالجة هذه الحالة فيمكن للمريض أن يأتي بحجر أملس ال 

 غبار عليه ويمسح عليه ويجزئه ذلك تقليدا لإلمام أبي حنيفة رحمه هللا تعالى.

المريض بكورونا وكذلك الممارسين الطبيين استعمال الماء والتيمم سواء عجز المريض بكورونا  أن يتعذر على الحالة الثالثة:

ة لعالِج  بنفسه أو بغيره عن التيمم؛ ومثله: أن بعض الممارسين الصحيين كاألطباء والممرضين الذين يلبسون مالبَس خاصَّ

م وهي عليهم.المصابين من كورونا وال يخلعونها إالَّ بعَد ست ساعات، فال يس  تطيعون الوضوء وال التَّيمُّ

وهو الذي لم يجد ماء وال صعيدا يتيمم به،  بمسألة: فَاقِِد الطَّهُوَرْيِن:وهذه المسألة يمكن أن تخرج على ما ُعرف عند الفقهاء 

 كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما، أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به.

ا، وكذلك الممارسين الطبيين في هذه الحالة حكم فاقد الطَّهورين المعروف وحكمه مختلف فيه بين فحكم المصاب بمرض كورون

 الفقهاء على ثالثة مذاهب:

لجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وذهبوا إلى وجوب صالة الفرض فقط على فاقد الطهورين، لحرمة الوقت،  المذهب األول

ن )شمس الدين الشربيني، يدو كما لو عجز عن ستر العورة أو استقبال القبلة. المشروط،ك ألن العجز في الشرط ال يوجب تر

 (0404)عالء الدين أبو الحسن المرداوي،  تاريخ (

 وهل يجب عليه إعادة الصالة؟

 (0224)تقي الدين أبو بكر الحصني ،  المعتمد عند الشافعية أنه يعيد الصالة.

وذهب الحنابلة إلى أنه ال إعادة عليه وهو مذهب المزني واختار النووي في المجموع ألنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء 

  هـ(0405)أبو زكريا النووي، بأمر جديد 

وذهبوا إلى أنه يجب عليه أن يتشبه بالمصلين احتراما للوقت، فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا، وإال  اني للحنفية:المذهب الث

  (0491)ابن عابدين ،  فيومئ قائما، ويعيد الصالة بعد ذلك، وال يقرأ، سواء كان حدثه أصغر أم أكبر.

وذهبوا إلى سقوط الصالة عن فاقد الطهورين، فال يجب عليه أداؤها في الوقت، وال قضاؤها في المستقبل المذهب الثالث للمالكية: 

)أبو العباس الصاوي المالكي، دون طبعة  إذا وجد الماء أو التراب؛ ألن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها، وقد عدم.

 وبدون تاريخ(

فإن مريض كورونا إن لم يجد الماء والتراب، يصلي على حاله، وكذلك من يحتاج للبس المالبس الطبية العازلة للوقاية  وعليه:

من فيروس كورونا من الممارسين الطبيين فيصلون على حالهم، ولكن عليهم أن يحتاطوا ألنفسهم وأن يجتهدوا أن يبقوا على 

الوضوء ودخل وقت الصالة ولم يتمكن الممارس الصحي من الوضوء مرة أخرى  طهارة أثناء لبس هذه المالبس فإذا انتقض

 ،فيجوز له أن يصلي على حالهبسبب هذه المالبس وثبت صعوبة نزعها أو تغييرها وخاف فوات الوقت 
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اللجنة الدائمة ) يةوبهذا صدرت الفتوى من الهيئات الشرعية، ولجان الفتوى كاللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة العربية السعود 

 . (0493للبحوث العلمية واإلفتاء، 

 يدل على هذا ما يأتي:

ا من ناس -صلى هللا عليه وسلم–أنها استعارت قالدة من أسماء فهلكت، فأرسل رسول هللا  -رضي هللا عنها-حديث عائشة  أوالً:

 لت آية التيممشكوا ذلك إليه، فنز -صلى هللا عليه وسلم–ير وضوء، فلما أتوا النبيأصحابه في طلبها، فأدركتهم الصالة فصلوا بغ

 (0417)البخاري، 

الة ، ولو كانت الص-صلوا على حالهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنهم-أن الصحابة  وجه الداللة:

 .(0409)موفق الدين ابن قدامة،  غير جائزة لبيّن لهم ذلك

م ل: " فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكقا -صلى هللا عليه وسلم-هللا أن رسول -رضي هللا عنه–حديث أبي هريرة  ثانياً:

  (0417)البخاري،  بشيء فأتوا منه ما استطعتم "

أن العجز عن الطهارة ال يبيح ترك الصالة؛ ألنه مأمور بالصالة بشروطها، فمتى عجز عن بعضها أتى بما قدر  وجه الداللة:

 (0329)أبو زكرياالنووي،  عليه منها، والعاجز عن الطهارة يفعل ما يقدر عليه

 (0407)ابن قدامة ،  رة واستقبال القبلةأن الطهارة شرط، فتعذرها ال يبيح ترك الصالة، كالست ثالثاً:

أن الشريعة جاءت برفع الحرج، والمشقة عن المكلف، وهو مقصد عظيم من مقاصدها، ولو منعنا المريض بمرض  رابعاً:

كورونا أو منعنا األطباء والممرضين من الصالة في هذه الحالة للحقهم مشقة عظيمة في قضاء الصلوات وهذا ما تأباه أصول 

 الشريعة.

 يه مريض فيروس كورونا أو غمس فيه يده.المطلب الثاني: استعمال الماء الذي تنفس ف

ية كالبول  من أعظم ما شرع هللا للمسلم في اإلسالم الطهارة وتعني النظافة والنزاهة عن األقذار واألوساخ، سواء كانت حسِّ

 .والغائط، أو معنوية كالذنوب والمعاصي

من العبادات؛ وقد امتدح المتطهرين، بقوله }إِنَّ وهي من األمور المهمة لكل مسلم ومسلمة؛ ألنها شرط لصحة الصالة وغيرها 

ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتَطَهِِّريَن{ ]البقرة: َ يُِحبُّ التَّوَّ }فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَن يَتَطَهَُّروْا  :[. وأثنى جل وعال على أهل مسجد قباء فقال99هللاَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن{ ]التوبة: نصف اإليمان: فعن أبي مالك األشعري قال النبي  بأنها-وسلمصلى هللا عليه -النبي ووصفها [011َوهللاَّ

 )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ(صلى هللا عليه وسلم: " الطهور شطر اإليمان " 

بخاري في صحيحه من حديث اْبِن َعبَّاٍس وألن التقصير في التطهر من النجاسات سبب من أسباب التعذيب في القبر: روى ال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَِحائٍِط ِمْن ِحيطَاِن اْلَمِدينَِة أَْو َمكَّةَ،  رضي هللا عنهما قَاَل: َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ
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بَاِن فِي  بَاِن فِي َكبِيٍر، ثُمَّ قَا فََسِمَع َصْوَت إِْنَسانَْيِن يَُعذَّ بَاِن، َوَما يَُعذَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " يَُعذَّ : بَلَى، َكاَن لَ قُبُوِرِهَما، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ

 أََحُدهَُما ال يَْستَتُِر ِمْن بَْولِِه، َوَكاَن اآلَخُر يَْمِشي بِالنَِّميَمِة" 

 -صلى هللا عليه وسلم-: أن رسول هللا -رضي هللا عنه-وأشكاله فعن أبي سعيد الخدري  وقد حرم اإلسالم الضرر بكل أنواعه

 (9110)االمام أحمد بن حنبل ، ال ضرر وال ضرار" " :قال

يَاَح بُْشرً  ومن أعظم ما من هللا به على عباده الماء قال هللا تعالى َماِء َماًء }َوهَُو الَِّذي أَْرَسَل الرِّ ا بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه َوأَْنَزْلنَا ِمَن السَّ

ا َخلَْقنَا أَْنَعاًما َوأَنَاِسيَّ َكثِيًرا )41طَهُوًرا ) ْفنَاهُ بَْينَهُْم لِيَذَّكَُّروا فَأَبَى أَْكثَُر النَّاِس إاِلَّ 42( لِنُْحيَِي بِِه بَْلَدةً َمْيتًا َونُْسِقيَهُ ِممَّ  ( َولَقَْد َصرَّ

 [51- 41ُكفُوًرا{ ]الفرقان: 

 ِ الََث اتَّقُوا اْلَمالَِعَن الثَّ »  -صلى هللا عليه وسلم-وقد حرم اإلسالم تلويث الماء بأي ملوث فَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ

وَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " اَل  (9112)أبو داود،  «اْلبََراَز فِي اْلَمَواِرِد َوقَاِرَعِة الطَِّريِق َوالظِّلِّ 

أُ ِمْنهُ". ائِِم، ثُمَّ يَتََوضَّ  (9110)االمام أحمد بن حنبل ،  يَبُولَنَّ أََحُدُكْم فِي اْلَماِء الدَّ

ِ  -رضي هللا عنه-ونهى اإلسالم عن التنفس في االناء فَعْن أَنٍَس بن َمالِكٍ  ا َشِرَب إِذَ  -صلى هللا عليه وسلم-قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللاَّ

  (9112)أبو داود،  تَنَفََّس ثاََلثًا َوقَاَل: هَُو أَْهنَأُ، َوأَْمَرأُ َوأَْبَرأُ "

 كراهية النفخ في الماء، وهَل الحكم َمْقُصور على الَماء أم َغيره من اأْلَْشِربَة مثله؟ اللة من هذا الحديث:ووجه الد

لنفخ َوفِي اقلت النَّْهي اْلَمْذُكور غير ُمْختَّص بِشرب الَماء بل َغيره مثله َوَكَذلَِك الطََّعام مثله فكره النفخ فِيِه والتنفس فِي معنى  

 يِمِذّي مصححا َعن أبي سعيد اْلُخْدِرّي أَنه صلى هللا َعلَْيِه َوسلم نهى َعن النفخ فِي الشََّراب فَقَاَل رجل القذاة أََراهَا فِ َجامع التِّرْ 

نَاء قَاَل أهرقها قَاَل: فَإِنِّي اَل أروى من نفس َواِحد قَاَل فَأبِْن اْلقدح إِذا َعن فِيك"   لدين العيني ، بدون تاريخ ()لبدر ااإْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى هللاَّ ِ ْبِن أَبِي قَتَاَدةَ َعْن أَِبيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ نَاِء "-وَعْن َعْبِد هللاَّ البخاري، ) : إَِذا َشِرَب أََحُدُكْم فاََل يَتَنَفَّْس فِي اإْلِ

 (9112)أبو داود،  «نهى أن يتنفس في اإلناء أو ينفخ فيه» -صلى هللا عليه وسلم  -ن ابن عباس أن النبي وع(0417

فقد يستقذر جلساء اإلنسان هذا  (0493)أبو الحسن ابن بطال ، االستقذار  الحكمة من النهي عن النفخ في اإلناء أو التنفس فيه:

 وقد تكون الحكمة من هذا عدم االنتقال األمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق التنفس. قلت(الفعل واإلسالم يعلمنا الذوق، )

غمس ي":قال:  إذا استيقظ أحدكم من نومه فال  -صلى هللا عليه وسلم-كما نهى عن غامس اليد في اإلناء فعن أبي هريرة أن النبي 

  )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ( يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده"

أنه يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند االستيقاظ سواء كان من نوم الليل أو ونوم وجه الداللة من هذا الحديث: 

الليل، والعلة في ذلك الشك في النجاسة التي يمكن أن تكون قد لحقت بيده، واألمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على 

 .(0223كاني ، )الشوالوجوب في نوم الليل. 
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 حكم المسألة.

وبناء على ما تقدم فإن تنفس المريض بفيروس كورونا في االناء أو غمس يده فيه يجعل الماء محرم االستعمال، ألنه قد يؤدي 

إلى اإلصابة بالمرض وضرر من يستخدمه، وليس هذا من قبيل نجاسة الماء بل من باب منع الضرر والدليل على حرمة 

 هذا الماء ما يأتي: استخدام

 [025قال هللا تعالى}َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة{ ]البقرة:  -0

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما { ]النساء:  – 9  [92وقال تعالى }َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

 ت على تجنب ما يؤدي إلى هالك النفس أو قتلها.أن اآليتين الكريمين حث وجه الداللة من هذه اآليات الكريمة:

 (9110)االمام أحمد بن حنبل ، وقول النبي صلى هللا عليه وسلم "ال ضرر وال ضرار"  -3

أي  ر علىهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات، وفيه دليل على تحريم الضراوجه الداللة من الحديث: 

 (0223)الشوكاني ،  صفة كان"

 (0417)البخاري،  وقوله صلى هللا عليه وسلم "وفر من المجذوم فرارك من األسد"

يؤدي إلى األذى مرغوب فيه وبناء عليه ال يجوز استعمال  عمايدل هذا الحديث الشريف على أن البعد  وجه الداللة من الحديث:

           الماء الذي استعمله المصاب بفيروس كورونا تجنبا للعدوى واألذى وهللا أعلم. 

 

 المبحث الثاني: نوازل الصالة المتعلقة بفيروس كورونا وفيه مطلبان:

 في وقتها.المطلب األول: عجز المريض والممارس الصحي عن أداء الصالة 

اَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا{ ]النساء: األصل في اإلسالم هو وجوب أداء الصالة في وقتها، لقول هللا تعالى  }إِنَّ الصَّ

013 ] 

اَلِة َوْقتًا -رضي هللا عنه-كما قَاَل اْبُن َمْسُعودٍ وجه الداللة من هذه اآلية الكريمة:  ":إِنَّ لِلصَّ  (9111)الطبري،  َكَوْقِت اْلَحجِّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  -رضي هللا عنهما-ومن السنة ما جاء عن ابن عباس نِي ِجْبِريُل َعلَْيِه السَّاَلم ِعْنَد »قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ أَمَّ

تَْيِن، فََصلَّى بَِي الظُّ  َراِك، َوَصلَّى بَِي اْلَعْصَر ِحيَن َكاَن ِظلُّهُ ِمْثلَهُ، َوَصلَّى بِيَ اْلبَْيِت َمرَّ ْعِني يَ  ْهَر ِحيَن َزالَِت الشَّْمُس َوَكانَْت قَْدَر الشِّ

فَُق، َوَصلَّى ِبَي اْلفَْجَر ِحيَن َحرُ  ائُِم، َوَصلَّى بَِي اْلِعَشاَء ِحيَن َغاَب الشَّ ائِِم، فَ اْلَمْغِرَب ِحيَن أَْفطََر الصَّ َراُب َعلَى الصَّ ا َم الطََّعاُم َوالشَّ لَمَّ

ائُِم، َكاَن اْلَغُد َصلَّى بَِي الظُّْهَر ِحيَن َكاَن ِظلُّهُ ِمْثلَهُ، َوَصلَّى بِي اْلَعْصَر ِحيَن َكاَن ِظلُّهُ ِمْثلَْيِه، َوصَ  لَّى ِبَي اْلَمْغِرَب ِحيَن أَْفطََر الصَّ

ُد، هََذا َوْقُت اأْلَْنبِيَاِء ِمْن قَْبلَِك، َوالْ »ثُمَّ اْلتَفََت إِلَيَّ فَقَاَل: « ى ثُلُِث اللَّْيِل، َوَصلَّى بَِي اْلفَْجَر فَأَْسفَرَ َوَصلَّى بَِي اْلِعَشاَء إِلَ  َوْقُت َما يَا ُمَحمَّ

 .)الكمال بن الهمام ، بدون تاريخ (الصالة ال تسقط عن المكلف مادام عقله باقياً و (9112)أبو داود،  «بَْيَن هََذْيِن اْلَوْقتَْينِ 
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فإذا لم يستطع اإلنسان أداء الصالة في وقتها فقد رخصت الشريعة له بالجمع بين الصالة بأن يجمع الظهر إلى العصر والمغرب 

إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا»قال:  فعن أنس،إلى العشاء تقديما أو تأخير، 

وعنه  (0417)البخاري،  «إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب

ذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما إ -صلى هللا عليه وسلم-أيضا قال: كان رسول هللا

 )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ( فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب"

ى مسلم عن ابن عباس، قال: فهذه األحاديث وغيرها تدل على جواز الجمع في السفر وأما بخصوص الجمع في الحضر فقد رو

البن  قيل« صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف، وال سفر»

 )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ( عباس: لم فعل ذلك أراد أن ال يحرج أحدا من أمته"

ماعة من األئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن ال يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من وهذا ما ذهب إليه ج

أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من 

)أبو  يحرج أمته فلم يعلله بمرض وال غيره"أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن ال 

 (0329زكرياالنووي، 

 ولهذا الجمع أسباب وأوسع المذاهب في مسألة الجمع هو المذهب الحنبلي فقد جوزوا الجمع: 

 ألجل المطر بين المغرب والعشاء، ولم يجوزوه بين الظهر والعصر.  -

 يبل الثياب، وتلحق المشقة بالخروج فيه.وألجل المطر، وهو ما  -

  الوحل بمجرده وهو عذر؛ ألن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب، كما تلحق بالمطر. -

 الريح الشديدة، في الليلة المظلمة الباردة، فيها وجهان: أحدهما، يبيح الجمع. قال اآلمدي: وهو أصح. -

 ومالك واإلمام أحمد ويجوز الجمع ألجل المرض، وهو قول عطاء، -

  ما هو المرض المبيح للجمع؟

المرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صالة في وقتها مشقة وضعف. قال األثرم، قيل ألبي عبد هللا: المريض يجمع 

ه سلس ة، ولمن ببين الصالتين؟ فقال: إني ألرجو له ذلك إذا ضعف، وكان ال يقدر إال على ذلك. وكذلك يجوز الجمع للمستحاض

 (0409)موفق الدين ابن قدامة،  البول، ومن في معناهما.

 هل يجمع المريض جمع تقديم أو تأخير؟

 (0409)موفق الدين ابن قدامة،  المريض مخير في التقديم والتأخير كالمسافر. فإن استوى عنده األمران فالتأخير أولى

 لعاجز عن أداء الصالة في وقتها أن يجمعها إلى غيرها جمع تقديم أو تأخير. فإنه يجوز للمريض ا وبنا عليه:
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 المطلب الثاني: ترك صالة الجمعة للمريض بفيروس كورونا والممارس الصحي ولمن خاف العدوى.

أحكامها كلها تدور مع اليسر والّسعة، وهو مقصد من أعظم مقاصد الشريعة، فهذه المتأمل للشريعة اإلسالمية، يجد أن 

، وهذا راجع لقاعدة هي من هـ(0437)الشيخ صالح بن حميد،  الشريعة مبنية على اليسر والتخفيف، وبعيدة عن الشدة والعسر

 .(0413)السيوطي، دة المشقة تجلب التيسير " أجل القواعد التي بني عليها الفقه، وهي: " قاع

. (0413)السيوطي،  وقد نص الفقهاء على أن الرخص واألعذار والتخفيفات في الشريعة تتخرج على هذه القاعدة

العبادات، ومن ذلك أداء الجمعة والجماعات تصير سبباً وعذراً شرعياً فالمشقة والحرج والصعوبة التي يجدها المكلف في أداء 

 )باز، بدون تاريخ( للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما

 وصالة الجمعة شعيرة من شعائر اإلسالم، بل من أعظم شعائره، ويوم الجمعة أفضل أيام األسبوع 

 ا بالضرورة بداللة الكتاب والسنة وإجماع األمة.وهي من الفرائض المعلوم فرضيته

اَلِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذكْ  ِ َوَذُروا اْلبَْيَع َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِنْ أما الكتاب فقوله تعالى }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصَّ  ِر هللاَّ

َ َكثِيًرا لََعلَُّكمْ ( فَ 2ُكْنتُْم تَْعلَُموَن ) ِ َواْذُكُروا هللاَّ اَلةُ فَاْنتَِشُروا فِي اأْلَْرِض َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل هللاَّ ، 2معة:  تُْفلُِحوَن{]الجإَِذا قُِضيَِت الصَّ

01] 

لحجاج )مسلم بن ا" لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن هللا على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين"   :ومن السنة قوله  

 ، بدون تاريخ(

هـ 0401)أبو بكر الكاساني ،  وأما اإلجماع: فقد نقل الكاساني، وابن المنذر، وابن قدامة، وابن تيمية، أنها فرض عين باإلجماع

 (0400)المنذر،  (

 وقد نتج عن هذه الجائحة ثالث حاالت:

 الحالة األولى: ترك المريض بفيروس كورونا صالة الجمعة  

المصاب بالمرض المعدي الذي يشق  أن المريضمن األعذار التي تبيح التخلف عن صالة الجمعة المرض، واتفق العلماء على 

 .)رشد، بدون تاريخ(عليه حضور الجمعة تسقط عنه لعذر المرض 

"فأما المريض فإن كان مرضه ال يمنعه، السعي فالجمعة واجبة عليه، وإن كان مانعاً له منها سقطت الجمعة  قال في المعونة

 . (0401)عبدالوهاب،  عنه"

 وهذه األعذار هي عامة في الجمعة والجماعة.

 (0409)موفق الدين ابن قدامة،  قال في المغني: "وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة "

 هـ(0405)أبو زكريا النووي،  وقال في المجموع: " كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة "
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 هـ(0405)أبو زكريا النووي،  ومن تلك األعذار: المرض. فالمرض يعد عذراً يبيح للمكلف ترك الجمعة باالتفاق

من حضور الجمعة؟ هذا ما  فيباح للمريض بمرض كورونا أن يتخلف عن حضور الجمعة، وهذا ال شك ظاهر، ولكن هل يمنع

 يستدل لهذا الحكم بما يأتي:ذهب إليه كثير من الفقهاء، والهيئات الشرعية لتحريم حضوره. و

 -فأرسل إليه النبي  ما أخرجه اإِلمام مسلم في صحيحه أنه كان هناك رجٌل مجذوٌم في وفد ثقيف الذي جاء مبايًعا للنبي   أوالً:

 .)مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ( : "إِنَّا قَْد بَايَْعنَاَك فَاْرجْع"-صلى هللا عليه وسلم 

 لم يمنع هذا الرجل من دخول المسجد فحسب بل منعه من دخول المدينة حماية لها من الوباء. فالنبي 

المرض الُمْعدي بالناس في الجمعة يكون مظنَّة لنقل العدوى وتفشَّي الوباء بين الناس بسبب أن اختالط المصاب ب ثانياً:

 االجتماع، وكثرة الناس.

 الحالة الثانية: حكم ترك الممارس الصحي صالة الجمعة.

اً أو ان طبيبالواجب على الممارسين الصحيين العاملين بالمستشفيات أداء صالة الجمعة في المسجد القريب منهم؛ سواء ك

 ممرضاً.

ولكن مع انتشار فيروس كورونا وتزايد الحاالت فقد يحتاج الممارس الصحي من األطباء والممرضين للبقاء في قسم الطواري،  

 وترك صالة الجمعة والجماعة، فهل يعذرون بهذا؟ 

 (0491)ابن عابدين ، من أعذار ترك الجماعة؛ سواء لقريب أو لغيره  اتفق الفقهاء على أن التمريض

 يدل على ذلك:

لما رخص في ترك الجماعة عند حضور العشاء والحاجة إلى الخالء، كان تنبيهاً على جواز تركها بمثل هذا  أن النبي  أوالً:

 (0409)موفق الدين ابن قدامة، العذر؛ ألنه أعظم ضرراً 

إن الحفاظ على النفس البشرية من مقاصد الشريعة، وقد حظيت النفس البشرية بعناية فائقة في الشريعة اإلسالمية، ولهذا  ثانياً:

فقد أوجبت الشريعة اإلسالمية إنقاذ األرواح واألنفس من الهالك، وجعلت إنقاذ النفس حقا لكل فرد، بالوقاية من األمراض 

حدوثها، وُشرع من األحكام ما يكفل حفظ النفس وجلب المصالح لها، ودرء المفاسد عنها،  واألسقام قبل حدوثها وبالتداوي بعد

كما جعلت الشريعة انقاذ النفس المعصومة عذراً شرعيا في قطع العبادة أو تأخيرها، وهذا ما نص عليه الفقهاء في كتبهم 

 .(9113)المنور في راجح المحرر، إذا ترك إنقاذ معصوم فإنه يضمن.  بل نصوا على أن: القادر(0402)الفتوحي، 

أن ما يقوم به األطباء والممرضين من أعظم األعمال عند هللا، ومهنة الطب يراد بها من حيث الوضع تطبيب األبدان،  ثالثاً:

فظة على الحياة قدر المستطاع، باإلجراءات الطبية المعروفة من والمحافظة عليها، بل المقصد األساسي من الطب هو المحا

  (0432)المعيقلي،  عمليات جراحية، أو إنعاشية وعالجية وهذا من أهم مقاصد الشريعة
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ت صالة تأتى نوبته وقوسئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة العربية السعودية عن طبيب مناوب في أحد المستوصفات  

 الجمعة، ماذا يفعل؟ وقد يحتاج إليه بعض المرضى.

فأجابوا: " الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين، ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم، فال حرج 

وجب ذلك؛ فإذا كان من الموظفين من عليه في ترك صالة الجمعة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، ومتى أمكن أداؤها جماعة 

 (0493)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة

وعليه فال حرج على الممارس الصحي في ترك صالة الجمعة والجماعة حال الحاجة إليه من أجل وجود مريض يحتاجه، أو 

 نقاذ حياة مريض في حالة حرجة.إل

 الحالة الثالثة: ترك صالة الجمعة لمن خاف إصابته بمرض كورونا.

مر معنا أن المرض يعتبر عذراً يبيح للمكلف ترك صالة الجمعة والجماعة، ولكن ما حكم ترك صالة الجمعة لمن خاف أن 

 السن؟يصاب بمرض كورونا، كأصحاب األمراض المزمنة، وكبار السن، وصغار 

 (0491)ابن عابدين ، يعتبر الخوف من األعذار التي تبيح للمكلف ترك الجمعة باتفاق العلماء 

 وقسم الفقهاء الخوف المسقط لصالة الجمعة إلى ثالثة أنواع:

م ال يقدر على مخالفته، أو كأن يخاف على نفسه سلطاناً يأخذه أو يلزمه ببيعة ظال النوع االول: الخوف على النفس:

 يخاف عدوا أو لصا أو سبعا أو دابة أو سيال أو نارا، أو نحو ذلك مما يؤذيه في نفسه.

 كمن يخاف على ماله من الضياع، فإن خوفه هذا يعد عذراً في ترك صالة الجماعة.النوع الثاني: الخوف على المال: 

له من ولد وزوج أن يضيعوا، أو يكون ولده ضائعا، فيرجو وجوده كمن يخاف على أهالنوع الثالث: الخوف على األهل: 

 (0407)ابن قدامة ،  .في تلك الحال

 ويدل على ذلك:

ُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  أوالً:   .[916قوله تعالى }اَل يَُكلُِّف هللاَّ

 وجه الداللة:

هللا سبحانه وتعالى ال يكلف النفس إال وسعها، والوسع: " ما يسع اإلنسان فال يعجز عنه وال يضيق في هذه اآلية الكريمة بيان أن 

وحضور المكلف الجمعة مع خوف حصول المرض تكليف بالمشقة، وخروج عن  (0417)الزمخشري،  عليه وال يحرج فيه "

 الوسع الذي جاءت به الشريعة، وهذا خالف مقاصد الشريعة.

قال: "من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: ما العذر؟ قال:  أن النبي  –رضي هللا عنهما  –حديث ابن عباس  ثانياً:

 .)ماجه، بدون تاريخ ( نه الصالة التي صلى"خوف أو مرض، لم تقبل م
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 وجه الداللة:

 دل الحديث على أن المرض عذر في ترك صالة الجماعة.

فإذا كان المكلف خائفاً من حدوث مرض فإنه يعذر في ترك الجمعة والجماعة، وكذلك لو كان خائفاً زيادة المرض أو تباطئه. 

 (0407)البهوتي،  لمرضألنه بمعنى ا

وعلى هذا فمن كان خائفاً من اإلصابة بفيروس كورونا وخائفاً من انتقال العدوى إليه إذا حضر الجمعة، ككبار السن، وصغار 

كانت  السن، وأصحاب األمراض المزمنة، وأصحاب األمراض المزمنة؛ كمن يعاني من أعراض األمراض التنفسية، ومن

 مناعته ضعيفة فإنه يباح له التخلف عن الجمعة والجماعة ويُرخص له في عدم شهودهما.

جاء في قرار هيئة كبار العلماء بشأن فيروس كورونا: " من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة 

إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات : )ال ضرر وال ضرار( رواه ابن ماجه. وفي كل ما ذكر والجماعة لقوله 

 .(0493)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 

 

 الخاتمة:

 يمكن تلخيص ما جاء في ثناياه فيما يلي: 

 نتائج البحث

اإلنستتان وفيروستتات كورونا فصتتيلة كبيرة من إلى  ومن اإلنستتان فيروس كورونا المستتتجد ينتقل من الحيوان إلى اإلنستتان -0

 ساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل. (NCOVالفيروسات ويُمثِّل فيروس كورونا المستجد )

المقاصتد الشريعة هي ما رعاه الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من مصالح للعباد، ومما يفضي إليها مما يجلب لهم  -9

 ضرراً. نفعاً أو يدفع عنهم

 اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز العدول عن استعمال الماء في الطهارة مادام موجوداً ومقدورا على استعماله. -3

 إن عجز المريض بكورونا عن استعمال التراب، فإنه يُصلِّي بحسب حاله.  -4

 يجوز ترك الجمعة والجماعة باألعذار الشرعية. -5

ض الذي يحصتتتل بحضتتتوره الصتتتالة إلحاق ضتتترر بالمصتتتلين لكونه مصتتتاباً اتفق فقهاء المذاهب األربعة على أن المري -6

 بمرض معٍد يخشى تعديه إلى غيره فإنه يمنع من حضور صالة الجمعة والجماعة.

 من كان خائفاً من اإلصابة بفيروس كورونا فإنه يُرخص في عدم حضور صالة الجمعة. -7

حال الحاجة إليه من أجل وجود مريض يحاجه، أو ال حرج على الممارس الصتتتتتتحي في ترك صتتتتتتالة الجمعة والجماعة  -1

 إلنقاذ حياة مريض في حالة حرجة.
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 ومقترحات البحث. توصيات

 عمل مزيد من األبحاث حول األمراض المعدية التي تمنع من حضور الجمعة والجماعات ومدى تأثرها على المجتمع. -0

إلى عمادة البحث العلمي بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية شكر وتقدير: نتوجه في ختام تلك الدراسة بالشكر والتقدير 

 (RG- 20177) على دعمها لهذا البحث تحت رقم

 

 المراجع:

الرياض، ط:  الكتب، عالم دار: الرياض(. عابدين ابن حاشية) المختار الدر على المحتار رد(. 0491. )ب. م عابدين، ابن

 .هـ0491: األولى

 .هـ0407: القاهرة، ط: األولى- هجر دار: القاهرة. الكافي(. 0407. )ب. ع قدامة، ابن

 مكتبة: الرياض الصبيحي. إبراهيم- إبراهيم بن ياسر: المحقق البخاري صحيح شرح(. 0493. )ب. ع بطال، ابن الحسن أبو

 .هـ0493: الرياض، ط: الثانية-الرشد

 الشرح على الصاوي بحاشية المعروف المسالك ألقرب السالك لغة(. ود.ت طبعة دون. )م. أ، المالكي الصاوي العباس أبو

َمامِ  لَِمْذهَبِ  المسالك أقرب المسمى لكتابه الدردير الشيخ شرح هو الصغير الشرح) الصغير  دار: بيروت(. َمالِكٍ  اإْلِ

 .المعارف

 قطاعان عند التيمم أيكفيهما والنفساء الحائض في روي ما باب الطهارة كتاب الكبرى، السنن. هـ(0403. )ب. أ البيهقي، بكر أبو

 .هـ0403 بيروت،- المعرفة دار: بيروت. الماء عدمتا إذا الدم

 :بيروت، ط: األولى- العلمية الكتب دار: بيروت. الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع(. هـ0401. )ب. ع، الكاساني بكر أبو

 .هـ0401

. ةالصال مواقيت باب الصالة، أبواب في والترمذي المواقيت باب الصالة كتاب داود،في أبي سنن(. 9112. )ب. س، داود أبو

 .العالمية الرسالة دار

 التراث إحياء دار: بيروت. المطيعي نجيب محمد: بتحقيق المهذب، شرح المجموع(. هـ0405. )ش. ي، النووي زكريا أبو

 .هـ0405 العربي،

 .بيروت- العربي التراث إحياء دار: بيروت. الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج(. 0329. )ب. م، زكرياالنووي أبو

 .الرسالة دار: بيروت. حنبل بن أحمد اإلمام مسند(. 9110. )حنبل بن أحمد االمام

 .بيروت- اليمامة كثير، ابن دار: بيروت. اْلُجَذامِ  بَاب العلم البخاري، كتاب، صحيح(. 0417. )البخاري

 .هـ0407: بيروت، ط: األولى–الكتب عالم: بيروت. البهوتي،. ب. م In. اإلقناع متن عن القناع كشاف(. 0407. )البهوتي

 لدينا تقي الدكتور األستاذ: وتعليق تحقيق المصابيح، مشكاة شرح في التنقيح لمعات(. م9103. )ب. ع، البخاري الدهلوي

 .سوريا- دمشق النوادر، دار: دمشق الندوي.

 .بيروت- العربي الكتاب دار: بيروت. التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف(. 0417. )الزمخشري

 .هـ0413 :بيروت، ط: األولى- العلمية الكتب دار: بيروت. الشافعية فقه وفروع قواعد في والنظائر األشباه(. 0413. )السيوطي

 .م0223 - هـ0403 األولى،: الطبعة مصر، الحديث، دار: القاهرة. االوطار نيل(. 0223. )ب. م، الشوكاني
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والدراسات، ط:  للبحوث البيان مركز. حميد،. ص. د In. اإلسالمية الشريعة في الحرج رفع(. هـ0437. )حميد بن صالح الشيخ

 .ه0437: األولى

(p. (7/ 451 .)) القرآن تأويل في البيان جامع، الطبري. ج. ا In. القرآن تأويل في البيان جامع(. 9111. )ج. ا، الطبري

 .الرسالة دار: بيروت

بيروت، ط: - الرسالة مؤسسة: بيروت. الحنبلي،. ب. م In. التركي عبد هللا: تحقيق اإلرادات، منتهى(. 0402. )ا. ت، الفتوحي

 .هـ0402: األولى

 :بيروت،ط: الثانية - العصرية المكتبة محمد، الشيخ يوسف: تحقيق: بيروت. المنير المصباح(. 0401. )ب. أ، الفيومي

 .هـ0401

 .بيروت- الفكر دار: بيروت(. p. 2 / 5) القدير، فتح، الهمام. ا. ا In القدير. فتح. د.ت(. )الهمام بن الكمال

 رئاسة: الرياض. واإلفتاء. ا. ف In. هـ0440/  7/  06 في( 946) رقم قرار(. 0493. )واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

 .هـ0493: الرياض، ط: الرابعة- واإلفتاء العلمية البحوث إدارة

: ألولىا الطبعة بيروت،-البشائر دار: بيروت الطبية. المهنة أخالقيات ضبط في الشريعة مقاصد أثر(. 0432. )م. د، المعيقلي

 .هـ0432

- الجامعة شباب مؤسسة: االسكندرية. إبراهيم. ب. م In أحمد، عبد المنعم بن فؤاد: تحقيق اإلجماع،(. 0400. )ا، المنذر

 .هـ0400 اإلسكندرية،

- بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة اإلسالمية البشائر دار: بيروت. الحنبلي. ا. ت In(. 9113. )المحرر راجح في المنور

 .لبنان

 .ط: الثالثة بيروت،- العلمية الكتب دار: بيروت. اللبناني. ر. س In. المجلة شرح(. د.ت. )ر، باز

 .دمشق- الخير دار: دمشق. االختصار غاية حل في األخيار كفاية(. 0224. )م. أ، الحصني بكر أبو الدين تقي

 .الفكر دار: بيروت. القرطبي. ا. ل In. األندلسي المقتصد، نهاية في المجتهد بداية(. د.ت. )ا، رشد

 .بيروت- الفكر دار: بيروت. شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع. د.ت(. )ب. م، الشربيني الدين شمس

 دار: بيروت. البغدادي،. م. أ In. الشافعي حسن محمد: تحقيق المدينة، عالم مذهب على المعونة(. 0401. )ا، عبد الوهاب

 .هـ0401: بيروت، ط: األولى - العلمية الكتب

 عبد المحسن بن عبد هللا: تحقيق الخالف، من الراجح معرفة في اإلنصاف(. 0404. )ب. ع، المرداوي الحسن أبو الدين عالء

 .هـ0404: القاهرة، ط: األولى- هجر دار: القاهرة. التركي

 لعلميةا الكتب دار: بيروت عمر. محمد بن عبد هللا تحقيق البخاري، صحيح شرح القاري عمدة. د.ت(. )ب. م، العيني الدين لبدر

 .بيروت-

 وسالفير أصول على المترتبة اآلثار: المستجد التاجي الفيروس من األوبئة وعلم الجينوم (. توصيف9102). ل. ت، ر لو

 .(. 574-565(: 01994) 325؛ 9191. النست دورية) ومستقبالته

- العربية الكتب إحياء دار: القاهرة. القزويني. ع. أ In. التخلف في التغليظ باب المساجد، كتاب ماجه، ابن سنن. د.ت(. )ا، ماجه

 .الحلبي البابي عيسى فيصل

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

   

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                 371 

 ISSN: 2706-6495 

 
 باب الم،الس وسلم في عليه هللا صلى هللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند(. د.ت. )الحجاج بن مسلم

 .بيروت- العربي التراث إحياء دار: بيروت. حديث ونحوه المجذوم اجتناب

القاهرة، ط: - هجر دار: القاهرة. الحلو وعبد الفتاح التركي، هللاعبد : تحقيق المغني،(. 0409. )ب. أ، قدامة ابن الدين موفق

 .هـ0409: الثانية

 https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx. Retrieved from(. م9191. )السعودية الصحة وزارة

https://www.moh.gov.sa. 
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