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مةرجةكاني بآلوكزدنةوة لة طؤظاري سانلؤي طةشةثيَداني مزؤيي







دةبيَت تويَريِةوةكة ُويَ بيَت و طؤزِاُلازي ُويَي تيادا دةضتِيشاُلسابيَت.
دةبيَت تويَريِةوةكة هة ٓيض شويَِيَلي تسدا بآلوُةكسابيَتةوة ،و ُابيَت هة ٓةًاُلاتدا ُيَسدزابيَت بؤ بآلوكسدُةوة هة طؤظازيَلي تس.
دةبيَت تويَرةزثابةُدي ًةزجة ٓوُةزييةكاُي طؤظازةكة بيَت بؤ شيَوةى ُوضني ،ويَِة ،خشتة و ٓ ...تد.
ئةُداًاُي دةضتةى طؤظاز ًايف ئةوةياْ ٓةية كة تويَريِةوةيةن زِةت بلةُةوة ئةطةز:
 oثابةُدي زِيٌَِاييةكاْ ُةبيَت.
 oهةطةيَ ضرتاتير و بؤضووُي طؤظازةكة ُةطوجنيَت.
 oئةطةز ثاش زِاويَركسدْ هةطة َي ثطجؤزِاُي تايبةت دةزكةوت كة تويَريِةوةكة هة ئاضـتيَلي ُـصَ دايـة ثـيَش ُـازدُي بـؤ ثطـجؤزِاُي
ٓةهَطةُطاُدْ.
تويَريِةوةكة ثيَش بآلوكسدُةوةى ئةُيَسدزيَت بؤ ( 2تا  ) 3ثطجؤزِي تايبةت هة بوازي تويَريِةوةكةدا هة ُاوةوة و دةزةوةى ٓةزيٍَ بة
ثيَي ثيَويطت بؤ ٓةهَطة ُطاُدْ و دواى وةزطستِـةوةى وةمًـي ثطـجؤزِةكاْ ،هةنيـةْ بـؤزدي دةضـتةى ُوضـةزاُي طؤظـازةوة بسِيـازي

هةضةز دةدزيَ بؤ ٓةُطاوةكاُي تس.
 تويَريِةوةكاْ بةشًاُي (كوزدي/عةزةبي/ئيِطويصي) هة طؤظازةكةدا بآلودةكسيَِةوة ،بة ثيَي ئـةو كوَيَشـةيةى هـة ًاهَجـةزِي طؤظازةكـةدا
داُساوة.
 بيَحطة هةو تويَريِةواُةي كةهة ثطجؤزِي بةشي شًاُي ئيِطويصي كؤهيَحةكاُةوة ئةُوضسيَّ ،بؤ ضـةزجةَ ئـةو تويَريِةواُـةي كـة بـة
شًـــاُي ئيِطويـــصي ُوضـــساوْ  ،ثيَويطـــتة هةضـــةز تويَـــرةز كـــة هةطـــةيَ تويَريِةوةكةيـــدا ثةزِةيـــةن ٓـــاوثيَض بلـــات بيطـــة يَِيَت
ٓةهَطةُطيَِةزيَلي شًاُةواُي شازةشا ثيَداضوُةوةي شًاُةواُي بؤ تويَريِةوةكةي كسدووة .


















ضةزجةَ تويَريِةوةكاْ ثسؤضةي (دشيـ ٓـصزي  -االنتشـا الفهـسٓ – ) Plagiarismيـاْ بـؤ ئـةجناَ ئـةدزيَتٓ ،ـةز بؤيـة خـاوةُي
تويَريِةوةكة خـؤي بةزثسضـيازة هـة ُـاوةزؤكي تويَريِةوةكـةي و ئةجناًـةكاُي ،بـؤ ئـةَ ًةبةضـتةش ثيَويطـتة تويَـرةز فـؤزًيَلي
تايبةت ثسِدةكاتةوة كة هة ًاهَجةزي طؤظازةكةدا بؤ ئةَ ًةبةضتة داُساوة.
تويَريِةوةكة ئةبيَت بةشيَوةى ثةزِة (  )Hard Copyو ئةهلرتؤُي ( )Soft-Copyبطاتة طؤظازةكة.
ثيَويطتة تويَرةز ( )3كؤثي هة تويَريِةوةكةي ثيَشلةش بة طؤظـاز بلـات ،دوواُيـاْ بـة بـ َي ُوضـي ُـاو و ُاوُيشـاُي تويَـرةز هةضـةز
تويَريِةوةكة ،وة كؤثي ضيَيةًياْ ثيَويطتة ُاوي تويَرةز و شاُيازي تةواوي هةضةز بِوضسيَت .وة ئةكسيَت تويَريِةوةكاْ هة زيَطةى
ئيٌـــةيوَ ( )journal@uhd.edu.iqبطةيةُسيَِـــة طؤظـــاز ،بةًـــةزجيَم تويَـــرةز ثيَشـــرت ثطـــوهَةي تيَةـــوُي بآلوكسدُـــةوةي
تويَريِةوةكةي هة ذًيَسيازي وةزطستبيَت.
تيَةووي بآلوكسدُةوة تويَريِةوة هة طؤظازدا بسِي ( ٓ ) 150ةشاز ديِازة  ،ئةَ بسِة ثازةيةش بة دوو جاز وةزدةطرييَت  .ضـةزةتا هةطـةيَ
تويَريِةوةكةدا بسِي ( ٓ )100ةشاز دي ِاز وةزدةطرييَت  ،وة ثاش ثةضـةُدكسدُي تويَريِةوةكـة  ،بـسِي ( ٓ )50ـةشازي تـس هـة تويَـرةز
وةزدةطرييَت .وةئةطةز تويَريِةوةكة ثةضةُد ُةكسا  ،ئةوا تويَرةز بسِة ثازةي دووةَ ُادات.
ُابيَت ذًازةي نثةزِةكاُي ٓةز تويَريِةوةيةن هة ( )20نثـةزِة شيـاتس بيَـت ،ئةطـةز ذًـازةي نثـةزِةكاُي تويَريِةوةيـةن هـةو زِيَرةيـة
شياتس بوو ،ئةوا بؤ ٓةز نثةزِةيةكي شياتس ،بسِي (ٓ )10ةشاز ديِاز وةزدةطرييَت.
تويَريِةوةكة بة قةبازةي ( )16بؤ ُاوُيشاْ ،قةبازة ( )14بؤ ُاوةزؤن ،قةبازة ( )12بؤ ثةزاويَصةكاْ ،هة ذيَس ُاوُيشاُدا ُاو و ُاوُيشاُي
تويَرةزةكاْ دةُوضسيَت ،تويَريِةوة كوزدييةكاْ و تويَريِةوة عةزةبييةكاْ بة فؤُيت ( )Traditionalئةبيَت و بة يةن ضـتووْ
(  ) One Columnئةُوضــسيَت هــة نثةزِةكــةدا ،بــؤ تويَريِــةوةكاُي شًــاُي ئيِطويــصي فؤزًــاتي  IEEEبــةكازديَت ،و بــة دوو
ضتووْ)  )Two Columnsئةُوضسيَت.
ثةزاويَصةكاْ هة بةشي خوازةوةى ٓةزنثةزِةيةن دةُوضسيَت بةشيَوةى ئؤتؤًـاتيلي هـة ٓـةز نثةزِةيـةكي ُويَـدا ذًازةكـة هـة ( )1هـة
ُيَواْ دوو كةواُةدا دةضت ثيَدةكاتةوة.
هيطت ضةزضاوةكاْ هة كؤتاييدا بةَ شيَوةيةى نى خوازةوة دةُوضسيَت:
بؤ تويَريِةوةُ :اوي تويَرةزةكاُْ "،اوُيشاُي تويَريِةوة"ُ ،اوي طؤظاز( ،ضايَ) هةُاو كةواُةدا ،بةزط (ذًازة) نثةزِة.
بؤ كتيَبُ :اوي ُوضةزةكاُْ " ،اوي كتيَبةكة" ،نيةُي بآلوكةزةوة( ،ضايَ) هةُاو كةواُةدا ،نثةزِة.
دواى ثةضةُدكسدُي تويَريِةوةكةً ،ايف بآلكسدُةوة بؤ طؤظازةكةية و خاوةُي تويَريِةوةكة بؤى ٓةية تةُيا هةو كتيَباُةدا كة خـؤي
ضاثياْ دةكات ئةجناًةكةى بآلو بلاتةوة ،بةمَ بؤى ُية ثيَشلةش بة نيةُ تسي بلات ،ضوُلة طؤظازةكة ئةو ًافةى ٓةية.
خاوةُي تويَريِةوةكة هةطةيَ ثةضةُدكسدُي تويَريِةوةكةى دةبيَ دوا كؤثي ضاكلساوة بة ثيَي زِيٌَِايي طؤظاز ،بطةزِيَِيَتةوة بؤ طؤظاز.
ضةزجةَ تويَريِةوةكاْ هة ًاهَجةزي طوظاز ( )www.juhd.uhd.edu.iqبآلو دةكسيَِةوة بة ضيطتةً ( . ) DOI
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شروط النشر يف جملة جامعة التنمية البشرية


أى ِهُى البشح ددِداَ ،أى ذبدد فٌّ املطاٙل اجلدِدٔ.



أى ال ِهُى البشح قد نرس  ي أٓ مهاى خخسَ ،أى ال ِهُى مسضال َ ي الُقت نفطٌ إىل دللٕ علمّٕ أخسٗ لغسض الهرس.



أى ِلتصم الباسح بالرسَط الفهّٕ للمذلٕ فّما ِتعلل بطسِكٕ الهتابٕ َالصُز َاجلداَ  ...اخل.



حيل هلّ ٕٚاجمللٕ زفض البشح  ي سالٕ :



o

عدم التصامٌ بالتعلّمات.

o

عدم انطذام البشح مع اضرتاتّذّٕ اجمللٕ.

o

إذا تبني أى البشح ضعّف َدَى املطتُٗ املطلُب بعد التراَز مع أعطا٘ يّ ٕٚاجمللَٕ ،قبل إزضالٌ للمكُّمني.

ِسضل البشح قبل الهرس إىل ( )3-2مو أصشاب االختصاص (املكُمني العلمّني)  ي دلا البشح مو داخل َخازز اإلقلّم بغسض
التكُِمَ ،بعد معسفٕ زأٓ املكُّمني ،تكسز يّ ٕٚاجمللٕ اخلطُات الالسكٕ.



تهرس البشُخ باللغات (الهسدِٕ َالعسبّٕ َاإلزللّصِٕ) َفكاً الصّغٕ أَ الهمُذز املُدُد َاملتاح علٖ مُقع اجمللٕ علٖ شبهٕ
اإلنرتنت.



بالهطبٕ للبشُخ املكدمٕ باللغٕ اإلزللّصِٕ ( ما عدا البشُخ اليت تكدم مو ذَٓ إإلختصاص  ي أقطام اللغٕ اإلزللّصِٕ ) ،علٖ
الباسح إزفام َزقٕ مع حبجٌ ِجبت فًّا أنٌ متت مسادعٕ البشح لغُِاً مو قبل رلتص  ي اللغٕ اإلزللّصِٕ.



مجّع البشُخ تهُى خاضعٕ لعملّٕ التأند مو الطسقٕ الفهسِٕ َاالنتشا الفهسٓ ( ،)Plagiarismلرلو فالباسح يُ املطؤَ
عو ذلتُٗ َنتاٙر حبجٌَ ،هلرا الغسض علٖ الباسح مل٘ االضتمازٔ اخلاصٕ املُدُدٔ  ي مُقع اجمللٕ علٖ شبهٕ اإلنرتنت.



تسضل البشُخ اىل اجمللٕ بالرهل الُزقْ ( َ ) Hard Copyبالصّغٕ اإللهرتَنّٕ ( .) Soft Copy



علٖ الباسح إزضا ( )3نطذ مو البشح اىل اجمللٕ ،نطدتاى مهٌ دَى ذنس إضم َعهُاى الباسح فٌّ َ ،ترنس  ي الهطدٕ الجالجٕ،
املعلُمات الهافّٕ سُ الباسح (اإلضم  /اللكب العلمْ  /مهاى العمل)َ ،ميهو إزضا البشح للمذلٕ عو طسِل الربِد اإللهرتَنْ
( ، )journal@uhd.edu.iqبرسط أى إضتّفا٘ الرسَط املالّٕ َ إضتالم الُصل اخلاص مو مدِسِٕ احلطابات املتعلل بتهلفٕ
نرس البشح  ي اجمللٕ.



تهلفٕ نرس البشُخ  ي اجمللٕ يْ ( )150الف دِهاز ِ ،تم إضتالم يرا املبلغ بــ(قطط)ِوِ ،تم دفع مبلغ ( )100الف دِهاز مكدماً مع
تكدِم البشح َ ،بعد قبُ البشح للهرسِ ،دفع الباسح مبلغ ( )50الف دِهاز َ ،ي سالٕ عدم قبُ البشح للهرس ،ال ِدفع الباسح
الكطط الجانْ.



جيب األ ِتذاَش عدد صفشات البشح عو ( )20صفشٕ َ ،ي سالٕ دباَش صفشات البشح يرٍ الهطبٕ ،علٖ الباسح أى ِدفع ()10
اآلف دِهاز عساقْ عو نل صفشٕ شاٙدٔ.



عهُاى البشح ِهتب حبذم (َِ ،)16هتب البشح حبذم (َ )14اهلُامش حبذم (َِ ،)12هتب أضفل العهُاى أمسا٘ َعهاَِو الباسجني.
البشُخ الهسدِٕ َالعسبّٕ تهتب خبط ( َ )Traditionalبعمُد َاسد (  )One Columnي الصفشٕ الُاسدَٔ ،البشُخ
اإلزللّصِٕ تهتب بتهطّل  َ IEEEبعمُدِو إثهني (  )Two Columnsي الصفشٕ الُاسدٔ.



تهتب اهلُامش أضفل نل صفشٕ َبطسِكٕ أَتُماتّهّٕ َتبدأ اهلُامش  ي نل صفشٕ بالسقم ( )1بني قُضني.



تهتب قاٙمٕ املصادز  ي نًإِ البشح ،علٖ الهشُ التالْ:



o

للبشُخ :أمسا٘ الباسجني" ،عهُاى البشح" ،اضم اجمللٕ( ،الطهٕ) ،زقم اجمللد (العدد) ،زقم الصفشٕ.

o

للهتب :أمسا٘ املؤلفني" ،اضم الهتاب" ،داز الهرس( ،الطهٕ) ،زقم الصفشٕ.

بعد قبُ البشح متتلو اجمللٕ سكُم الهرسَ ،حيل للباسح فكط نرس نتاٙر البشُخ  ي الهتب اليت ِؤلفًا يُ شدصّاَ ،ال ميلو
سل إعطاًٙا لردص خخس.



علٖ الباسح بعد قبُ حبجٌ ،إزضا الهطدٕ املعدلّٕ مو حبجٌ للمذلٕ .



تهرس البشُخ  ي مُقع اجمللٕ (  ) www.juhd.edu.iqبهظام ( .) DOI

()4

Requirements for publishing papers in the Journal of University of Human Development
 Papers should be up to date and present new trends.
 Papers should not have been published elsewhere, and should not be simultaneously sent to
any other journals for publishing.
 Papers should be in compliance with technical requirements of the journal with regard to
layout, use of pictures, figures, charts, etc.
 Editing staff members can refuse a research paper if:
o it is not in compliance with the guidelines;
o it does not meet the journal's strategies and views;
o it was apparent, after consulting experts and before sending it over to evaluation expert, that
the research is not at a standard level.
 Papers will be forwarded to (2 to 3) experts specialized in the research field inside and/or
outside Kurdistan region for evaluation. After receiving experts' responses, a decision will be
made by the editing staff of the journal for further progress.
 Research papers are published in Kurdish, Arabic, and English in compliance with the journal’s
guidelines.
 Except for papers written in English departments, all other research papers written in English
should be accompanied by a letter proving that the paper has been proofread by a
professional proofreader.
 All research papers undergo plagiarism check; therefore, the researcher is responsible for the
content and results of his/her paper. For this purpose, researchers should fill out a specific
form which is available on the journal’s website.
 A soft copy as well as a hard copy of the research paper should be submitted to the journal.
 The researcher should submit three copies, two of them should not have the name of the
researcher(s) and their contact details on them, but the third copy should have the name of
the researcher(s) and their contact details on it. The paper can be sent via email at
(journal@uhd.edu.iq), provided that the researcher has paid the publication fee.
 The publication fee is 150,000 IQD, which can be paid in two instalments. First, an amount of
100,000 IQD will be paid with the submission of the paper. Later, if the paper was accepted,
another amount of 50,000 IQD will be paid. However, if the paper was rejected, the second
instalment would not be paid.
 A research paper should not normally exceed 20 pages. In case it is longer, 10,000 IQD will be
charged for each page exceeding this limit.
 The research title should be written in font size (16), the content in (14), and footnotes in (12).
Researcher's name and address come under the title. Kurdish and Arabic research papers
should be written in (Traditional) font type in one column, but English papers should be
written in (IEEE) font in two columns.
 Footnotes are written at the bottom of the page, and they will be automatically reset to (1) in
any page (i.e. footnotes start from (1) in any page).
 References should be written as follows:
o For research papers:
o Name of the researcher(s), "Research title", Name of the journal, (Year) in the parenthesis,
Volume (Page No.).
o For books:
o Name of the author(s), "Name of the book", Publisher, (Year) in the parenthesis, Page No.
 After the approval of the research, all rights belong to the journal, and the research owner has
the right to publish the paper’s results in books s/he publishes only, but s/he is not allowed
to submit it to anyone else, as the journal has this right.
 The research owner should resubmit the final edited version of the paper to the journal after
receiving approval.
 Research papers will be published on the journal’s website: (www.juhd.uhd.edu.iq) in (DOI)
system.

)5(

ثيَشةكي:
طؤظازي شانكؤي طةشةثيَداني مسؤيي ،طؤظاازيَكي شانتا يب  -وةزشيياة ،شانكاؤي طةشاةثيَداني
مسؤيي دةزيدةكات ،ثش بةست بة فةزماني وةشازياي – وةشازةتاي وييَدادني بااتو تييَريداةوةي شانتا /
حكيمةتي هةزيَمي كيزدس ان ،ذمازة ( )15332/9لة ()2015/8/5دا .ئاماذة باة كؤنيساي ليرناةي
هةميشةيي تايبةت بة دةزكسدني طؤظازي شانت يي لة وةشازةتي وييَددني بات ،كة لة باةزوازي ( / 8 / 4
َةت بة دةزكسدني (طؤظاازي شانكاؤي طةشاةثيَداني
 ) 2015دا ثةسةندكساوة و بسِيازدزاوة بة ثيَداني مؤل
مسؤيي) لة اليةن شانكؤي طةشةثيَداني مسؤييةوة ،ئةماة لةباةز ئاةوةي طشات مةزناةكاني دةزكسدناي
طؤظازي شانت يي تيَدا نيَبةنيَ كساوة .تييَريداةوةكاني ئاة طؤظاازة باؤ بةزشكسدناةوةي ثزاةي شانتا يي
بةكازديَت.
بة هؤيةوة دةس ةى نيسةزاني طؤظاازي شانكاؤى طةشاةثيَداني مسؤياي ،وؤشاااََ دةبيَات باة
بآلوكسدنااةوةى تييَريدااةوةو بةزهةمااة شانت ا يةكاني تييَاارةزاني هااةز دوو باايازي ( شانت ا يى /شانت ا ة
مسؤظايةتيةكان) بة ثيَي ئةومةزنانةي كة بؤ بآلوكسدنةوة دانساون لة طؤظازةكةدا.
o

ناوي طؤظاز :طؤظازي شانكؤي طةشةثيَداني مسؤيي

o

نؤزي دةزكسدني طؤظاز :وةزشيية

o

ثتجؤزِي طؤظاز :هةزدوو بيازي ( شانت يى – شانت ة مسؤظايةتيةكان)

o

َةتى طؤظاز بةشيَيةي ضاثكساوp-ISSN 2411-7757 :
ذمازةى نيَيدةول

o

َةتى طؤظاز بةشيَيةى ئؤنآلينe-ISSN 2411-7765 :
ذمازةى نيَيدةول

o

ذمازةى (  )DOIطؤظاز 10.21928/2411-7765 :
ث.ي.د .شانا زةئيف محة كسيم
بةزِيَيةبةزي نيسني

ُاوُيشاْ:
شاُلـــؤى طـــةشـــةثـ َيـداُي ًـــسؤيـي
ضويٌَاُي ٓ -ةزيٌَي كوزدضتاْ/عيَساق
009647711529060 -- 009647480120630
ضِدوقي ثؤضت :ضويٌَاُي ٨٧٧٠/٦

Address:
University of Human Development
Sulaimani -Kurdistan Region/Iraq
+9647711529060 - +9647480120630

PO Box: Sulaimani 6/0778
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واقع الفساد وجهود اإلصالح
يف تشريعات الوظيفة العامة يف العراق*
أ.م.د.دانا عبدالكريم سعيد

أ.د.مازن ليلو راضي

كلية القانون والسياسة -جامعة السليمانية

عضوجملس شورى الدولة العراقي

كلية القانون والسياسة – جامعة التنمية البشرية
املقدمة
ان وجود الفساد يف العراق ،حقيقة ال ميكن إنكارها وومن الواجب اهتمام األفراد واملؤسسات مبكافحتها  ،لكون استئصاهلا واحلد من
إستشرائها أمراً ليس مستحيالً أو صعباً إذا ما تضافرت اجلهود الرمسية وغري الرمسية يف هذا اإلجتاه .اال انه يتطلب إسرتاتيجية شاملة للقضاء
علية والتوجه حنو اإلصالح.
أدى شيوع ظاهرة الفساد يف العراق وشغله مراتب متقدمة يف جدول الدول األكثر فسادا يف العامل إىل ضرورة التفكري يف انتهاج آليات
إصالحية جتعل من األنظمة اإلدارية أكثر شفافية بهدف القضاء على هذه الظاهرة .
ظهر هذا النوع من الفساد يف العراق الول مرة يف فرتة احلصار االقتصادي يف العراق عام ،1991حيث ختلى الكثري من املوظفني
معايري النزاهة يف الوظيفة العامة  ،بهدف احلصول على منافع خاصة ،أو أنه انتهاك للقواعد مقابل ممارسة أمناط معينة من النفوذ ،اليت تركها
إلعتبارات خاصة ،اال ان صور سلوك االحنراف الفساد ومظاهرة يف الوظيفة العامة تعددت بعد عام  3002ومن أمثلة هذا السلوك الرشوة ،
واالختالس و عدم احرتام أوقات العمل أو الرتاخي أو التكاسل وعدم حتمل املسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة كما تتمثل باضطرار املواطنني إىل
إتباع أساليب ملتوية إلجناز أعماهلم بسبب عجز أو تقصري اجلهاز االداري عن اإلجناز.
ومن اجلدير بالذكر ان احملسوبية واحملاصصة يف تولي الوظائف العامة اليت متارسها احلكومة يف العراق بعد عام  3002تدخل كذلك يف
رأينا ضمن هذه الصورة من صور الفساد.
وقد يظهر هذا النوع من الفساد يف شكل إنكار حقوق وحريات مجاعات معينة ،ويف ظل سيادة منط احلكم املطلق يف كثري من الدول
النامية يصبح شخص احلاكم حمور النظام السياسي يف الدولة ،حينئذ يقع اخللط بني مصلحة احلاكم وبني مصلحة الدولة واجملتمع .عليه ،فقد
يتبوأ الفرد أعلى أو أمسى املراكز وحيصل على الكثري من اخلربات بقدر والئه لشخص احلاكم ،بغض النظر عن قدراته ومؤهالته املوضوعية.
ويف هذا البحث املوجز سنتطرق إىل واقع الفساد وجهود اإلصالح يف تشريعات الوظيفة العامة يف العراق متطرقني إىل أهم مظاهره
واإلسرتاتيجية الواجب اختاذها يف معاجلته وفقا للخطة اآلتية:
املبحث األول  :الفساد وعالقته بالتشريع
املبحث الثاني :الفساد يف الوظيفة العامة و اسرتاتيجية اصالحه

املبحث الثالث :اسرتاتيجية اإلصالح ومتطلباته يف الوظيفة العامة
* قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
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أ.د.مازن لیلو راضي  /أ.م.د.دانا عبدالكریم سعید

واقع الفساد وجهود اإلصالح....

املبحث األول
الفساد وعالقته بالتشريع
ان تكرار االخطاء واالخفاقات يف النظام السياسي والتشريعي  ,اثار نقاشا حول دور ومسؤولية املوظف العام وما اذا كان لديه
الرغبة او االدارة او القدرة الن يعطي الوظيفة حقها ويقدم اخلدمة باجلودة املطلوبة  ,وعالقة كل ذلك باالنتماء احلزبي او الوظيفي او
القومي  .ويف هذا املبحث نتطرق اىل مفهوم الفساد وعالقته بالتشريع وتاثريه يف السلطة التشريعية ودورها يف مكافحته.

املطلب األول
التعريف بالفساد
ان مفهوم الفساد مفهوم غري حمدد و متغري فعلى صعيد التشريعات اجلزائية  ،ورغم االستخدام الشائع لعبارة الفساد ،فإنها ما زالت
خالية من تعريف قانوني للفساد كجرمية تعاقب عليها القوانني اجلزائية ،كما ختلو القوانني من قسم يضم طائفة من اجلرائم اليت ميكن
تسميتها جبرائم الفساد ،غري أن القوانني اجلزائية قدمت تعريفات للجرائم اليت توصف اليوم جبرائم الفساد وفقا للمواثيق الدولية
واإلقليمية(.)1
وفيما يتعلق مبنهج التشريعات الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد يف معاجلة تعريف الفساد ،يبَيَنَ لنا بأن بعض التشريعات قد إكتفت
بتحديد األفعال اليت تُمثل جرائم فساد دون إعطاء تعريف منهجي وذاتي للفساد ،وذلك مثل القانون اجلزائري اخلاص بالوقاية من الفساد
ومكافحته

()3

والقانون األردني اخلاص بهيئة مكافحة الفساد ( ، )2أما التشريع اليمين فقد جلأ اىل املزج بني املنهجني حيث وضع تعريفاً

للفساد يف املادة ( )3من القانون رقم ( )29لسنة ( )3002واليت عرفته بأنه "إستغالل الوظيفة العامة للحصول على مصاحل خاصة سواء
كان ذلك مبخالفة القانون أو استغالله أو باستغالل الصالحيات املمنوحة" ،ثم نص يف املادة ( )20من القانون ذاته على األفعال اليت تُعترب
فساداً.
وقد عرفت منظمة الشفافية الدولية بأنه سوء استعمال السلطة املوكلة لتحقيق مكاسب خاصة(.)4
_____________________________________________________________________________________________

( ) 1يُنظر :د.صالح الدين فهمي حممود ،الفساد اإلداري كمعوق لعمليــــات التنمية اإلجتماعيةواإلقتصـــادية ،دار النشر باملركز العربي للدراسـات
األمنية والتدرـب ،الرياض ،1994 ،ص.44
( )3املادة ( )13من القانون رقم ( )1-2لسنة (.)3002
( )2املادة ( )5من القانون رقم ( )23لسنة (.)3002
( )4منظمة شفافية الدولية ،تقرير الفساد العاملي (، )3002ص.3
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وهذا التعريف هو الراجح من قبل أغلبية الباحثني حيث مل يركز على الفساد يف القطاع العام دون سواه بل أن استغالل السلطة
سواء كانت يف القطاع العام ،أو اخلاص ،أو مؤسسات اجملتمع املدني لتحقيق املصاحل اخلاصة .فقد يتورط القطاع اخلاص يف معظم حاالت
الفساد املنطوية سوء استخدام املال ،أو التماس اخلدمات للكسب اخلاص ،أو سوء استخدام السلطة أو النفوذ مقابل خدمة أو مال ،أو
إخالل باملصلحة العامة للحصول على امتيازات شخصية خاصة(.)1
اما الفساد اإلداري كصورة من صور الفساد وهو املوضوع االساس لبحثنا هذا فقد عرف بانه ،واالحنرافات اإلدارية والوظيفية
أو التنظيمية،واملخالفات اليت تصدر عن املوظف العام أثناء تأدية وظيفتةباملخالفة ملنظومة التشريعات والقوانني والتعليمات ومنظومة قيم
الفردية وتشمل الرشوة ،واحملاباة ،واحملسوبية ،واالحتيال...اخل(. )3
وقد تكون اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  3002أفضل تعبريا عن مفهوم الفساد  ،فاإلتفاقيةذهبت اىل االحجام عن
تعريف الفساد تعريفاً  ،بل انصرفت اىل تعريفه من خالل اإلشارة اىل احلاالت اليت يرتجم فيها اىل ممارسات فعلية على أرض الواقع ،ومن ثم
قامت بتجريم هذه املمارسات (.)2
فمن املهم يف هذا اجملال ان يتم معاجلة الفساد االداري من خالل تشريعات الوظيفة العامة وحتديد االولويات باعتبار قطاع الوظيفة
العامة اجملال االكثر تاثر بعوامل الفساد فاذا صلح صلحت الدولة واذا فسد فسدت  ,فاليتصور ان تاتي االتفاقيات الدولية والتعاون
الدولي باحللول الناجعة حلل جل املشاكل ,كمااليتصور املام املشرع الدولي بكافة اجلوانب احمليطة بالظاهرة اجلرمية يف الدول ,لذا ينبغي ان
يفسح اجملال خللق وإجياد قواعد قانونية تواكب خصوصية ظاهرة الفساد على مستوى التشريع الوطين .
ففي جمال الوظيفة العامة تنص املادة ( )15من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد على أن "تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من
تدابري تشريعية وتدابري إدارية أخرى لتجريم األفعال التالية.."...
كما ركزت على عدم إعتبار احلصانة الوظيفية قيداً للمالحقة اجلزائية للمتهمني بارتكاب جرائم الفساد فلم تضع أي اعتبار
للحصانات اليت متنحها بعض النظم التشريعية ملوظفيها ،وهذه احلصانة لن تكون عائقا حيول دون توافر مسؤولية هؤالء كموظفني عما
يرتكبونه من جرائم الفساد وال دون إمكان مالحقتهم اجلزائية (.)4

_____________________________________________________________________________________________

( ) 1د.هاشم الشمري ،د.ايثارالفتلي ،الفساد اإلداري و املالي و اثاره االقتصادية و االجتماعية ،الطبعة األوىل ،اليازوري ،األردن ،3011 ،ص.31
( )3حممد صاحل اميدي ،الفساد يف إقليم كوردستان العراق ،اجلزء األول ،مطبعة شهاب،اربيل ،3010 ،ص ص49-42

() 2عادل عبداللطيف ،الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها ،حبث منشور يف (الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية) ،حبوث ومناقشات الندوة
الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد السويدي باإلسكندرية ،الطبعة الثانية ،بريوت ،3002 ،ص.284
( )4املادة ( )20من اإلتفاقية.
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املطلب الثاني
تأثريالفساد يف السلطة التشريعية ودورها يف مكافحته
مثلما يساهم التشريع يف مكافحة الفساد -بل له الدور االكرب يف مكافحته -قد تتأثر السلطة التشريعية باعتبارها املختصة
بالتشريع سلبيا هي االخرى بالفساد شان سائر مؤسسات الدولة.

اوال :تأثري الفساد يف السلطة التشريعية
ميثل الفساد حتدياً خطرياً ملؤسسات الدولةالثالث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)  ،وأصبح من السهولة التالعب مبقدرات
الدولةوتغيري مسار احلكومة خلدمة الشخصيات املتنفذة من خالل جتيري هذه املؤسسات خلدمتها ,االمر الذي يبني االسباب الكامنة
وراء خمتلف األزمات االقتصاديةوالسياسيةيف خمتلف بلدان العامل.
وتلعب اهليئات التشريعية دون غريها على مستوى املركز (برملانات ) او على مستوى الوحدات احمللية (جمالس حمافظات )
دورا هاما من خالل الوظيفة الرقابية ,ودورها التشريعي يف اصدار القواعد التشريعية الالزمة لتبيان احلدود والصالحيات اليت متارس
يف نطاقها مرافق الدولة مهامها .
وال خيفى ان من بني أهم األدوات اليت تعني الدولة يف مكافحة الفساد إصدار تشريعاتتكون سليمة وناجعة ومتوازنة يف
املكافحة من خالل خطة وطنية بهذا الشأن ,حبيث يستطيع متولي االصالح الرجوع إليهاملعرفةاجلانب املتعلق باالختصاصات
والصالحيات واملهام املتضمنة عناصر االصالح.
فالتشريع يقتضي عادة اختاذ العديد من اإلجراءات من مناقشة وعالنية  ،امنا يقلل من االفراط من فرض القيود على احلريات
العامة واالخالل التوازن بني احلقوق والواجبات(( .)1ففي مجيع احلاالت ال ينبغي محل شعار مكافحة الفساد سيفا مسلطا على رقاب
االخرين.
ففي الدول الدميوقراطية املتقدمة اليت تستند فيها املؤسسة التشريعية اىل قاعدة مجاهريية متلك حرية اصواتها وقراراتها  ,فان
هذه املؤسسة تكتسب قوة رقابية كبرية يف مواجهة اجلهاز احلكومي  .ويف هذه االنظمة تتدفق القوة من مجاهري املواطنني اىل املؤسسة
التشريعية فتمارس االخرية على اجلهاز احلكومي دورا رقابيا .
_____________________________________________________________________________________________

( ) 1د .سعاد الشرقاوي :نسبية احلريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني ،دار النهضة العربية,القاهرة ،1929,ص.142
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اما يف الدول النامية  ,فان القيادات السياسية توظف املؤسسة توظف املؤسسة التشريعية لتأكيد دعم سلطتها ونفوذها ,فيزداد
الدور السياسي للقيادات االدارية العليا على حساب الكفاءة والقدرة االدارية  ,وهو ما يعاني منه العراق اليوم  ,حيث فقد اعضاء
املؤسسة التشريعية دورهم الرقابي على اجلهاز احلكومي وقلت فعالية املؤسسة التشريعية.
كما سيست مهمة السلطة التشريعية يف التشريعوفقدت احليادية املطلوبة و ابتعدت عن استقالليتها مما ادى اىل ظهور
تشريعات تظعف دور االجهزة الرقابية وتساهم يف افالت املفسدين من املسؤولية.

ثانيا :دور التشريع يف االصالح االداري
تعمد السلطة التشريعية املختصة يف الدولة بوضع قواعد ملزمة مكتوبة تنظم بعض اجلوانب يف اجملتمع يف حدود اختصاصها
ووفقاً لإلجراءات املقررة لذلك ،والتشريع هو القاعدة القانونية املكتوبة ذاتها اليت تصدر عن السلطة املختصة .
وقد اصدر املشرع العراقي عدة تشريعات بعد عام 3002فضالً عن إجنازه للدستور عام  3005إال ان املالحظ ان مجلة من
التشريعات املذكورة عكست الكثري من الفوضى و االضطراب .
فهذه التشريعات جائت يف اغلبها ضعيفة تتضمن حماباة فئة من اصحاب املصاحل غري مشروعة واليت ال ختدم الصاحل العام لكنها
كرست رغبة قوى وأطراف معينة يف إصدار القوانني املذكورة.
فقد ظهرت بعض التشريعات املشرعنه للفاسدة فقد كرست بعض األعمال التشريعية بعد العام  3002مشكلة التضخم
التشريعي الذي من شأنه خلق الكثري من التعارض يف احلقوق واملراكز القانونية اليت تنظمها التشريعات ذات الصلة.
اال ان ذلك ال ينفي ان بعظها حاولت أن تعكس رغبة صادقة يف معاجلة األخطاء واملشاكل اليت واجهت اجملتمع العراقي فضالً
عن حتسني حال الفئات املستهدفة من التشريع ومع ذلك شابها بعض اخلطأ والقصور عن اإلملام بعنصر الواقع(.)1
يتفق الفقه اإلداري على أن املبدأ السائد يف مكافحة الفساد هو ان تنهض السلطة التشريعية به اوال  ،وهو ماكان حاضراً يف
ذهن املشرع الدستوري سيما يف العراق عند صياغته للنصوص املتعلقة بإنشاء مؤسسات مكافحة الفساد والعناية بالتشريعات اليت
تعزز هذه املكافحة .

_____________________________________________________________________________________________

( )1حيدر أدهم عبد اهلادي,التشريعات العراقية يف ظل الدولة العراقية الثانية 3009-3002 ,حبث مقدم اىل املؤمترالعلمي الثاني جلامعة
دهوك .3015.ص.12
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إن اإلهتمام مبسألة التشريعات االصالحية ليس جمرد اعتناء باجلانب الشكلي واإلجرائي ,إمنا اهلدف منه هو الوصول إىل تطبيق
دولة القانون واحلكم الراشد من خالل سن تشريع جيد ومتطور ,يف منتهى الوضوح والدقة ,منسجما مع الدستور وغري متعارض مع
القوانني األخرى ,مفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبيق ويهدف مباشرة اىل حماربة الفساد من خالل بيان مواطن اخللل يف التشريع
الذي يساهم ظهور الفساد او يساعد مرتكبيه يف االفالت من العقاب .
فالتشريع يعد اداة فاعلة إلحداث التغيري اجلذري واجتثاث الفساد خاصة اذا مامت تأشري مواطن اخللل يف مفاصل الدولة فهو
(.)1

املعرب عن ارادة االمة

والعراق يعيش اليوم ثورة التشريعية اليت تتمثل يف مراجعة وحتديث القوانني املوجودة يف شتى القطاعات وما يتماشى مع
االحتياجات واملتطلبات اجلديدة ملواكبة املعايري الدولية.
من هنا ينبغي السعي حنو مالئمة مشروعات التطوير التشريعي يف تعزيز بناء الدميقراطية وأسلوب مكافحة الفساد الذي يقوم
باجتاه احملاسبة والشفافية .مستفيدين مما يتصف به التشريع من عمومية  ،االمر الذي ينفي أي احتمال للتعسف( ،)3كذلك فان ما
يتصف به التشريع من عدم الرج عية فأليتم استخدام شعار مكافحة الفساد سيفا مسلط على رقاب املواطنني او يستخدم ألغراض
سياسية بعيدا عن اهلدف احلقيقي يف االصالح(.)2
هذا و تلعب القيادة السياسية دورا مهما يف دفع السلطة التشريعية حنو تبين جهود االصالح و اهدافه وخططه وبراجمه .
وتزداد اهمية دور القيادة السياسية يف حال تبين اسرتاتيجية االصالح الشامل .
فمواجهة مشكالت الفساد تستدعي اىل ان تبين القيادة السياسية والسلطة التشريعية لربنامج متكامل القتالع اسباب الفساد
فمن اجلدير بالذكر ان تبديد األموال املخصصة إلعادة األعمار يف العراق سواء من قبل سلطات االئتالف املؤقتة حيث تورطت يف
نشاطات الفساد من خالل قيامها بتبديد مليارات الدوالرات من أموال النفط العراقية وذلك بإنفاقها على شكل رواتب ونفقات
تشغيلية ورأمسالية ومشاريع إعادة أعمار وهمية .أو من قبل احلكومات العراقية املتعاقبة حيث استفحلت شبكات الفساد كان السبب
الرئيس فيه ضعف السلطة املركزية يف أدائها اإلداري و ضعف السلطة التشريعية يف ادائها الرقابي ،باإلضافة اىل تداخل االسباب
(.)4

االخرى واهمها نشاط أجهزة األحزاب املختلفة يف الدولة ،وضعف الرقابة املالية والسياسية

_____________________________________________________________________________________________

( )1د .فاروق عبدالرب ،موقف عبدالرزاق السنهوري من قضايا احلرية والدميقراطية ،دار النسر الذهيب ,القاهرة ،3005ص.11
()3د .حممد سعيد جمذوب :احلريات العامة وحقوق االنسان،بدون مكان طبع 1982,ص133
()2د.حممد عبيد احلساوي القحطاني ،الضبط االداري-سلطته وحدوده ،دار النهضة العربية,القاهرة 3002,ص.420
( )4جملة املستقبل العربي ،العد  ،245السنة  ،20تشرين الثاني  ،3002ص.93
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ثالثا :مشاكل التشريع يف العراق
حيتل التشريع دورا بارزا يف حتقيق االصالح وإفهام الكافة مبضمون التشريعات وحثهم على تطبيقيها وزجرهم عن مواطن
الفساد ,اال ان املتتبع ملنظومة التشريعات العراقية يسجل على التشريع العراقي املآخذ التالية :
أوال  :افتقار السلطة صاحبة االختصاص بالتشريع غالبا لسياسة تشريعية دقيقة تساهم يف حتقيق أهدافها املنظمة ملختلف
العالقات بني الدولة و األفراد .فالتشريع ليس عملية فنية ميكانيكية يصوغها القانونيون وحدهم بل هو تعبري عن إرادة سياسية تقود
(.)1

الدولة واجملتمع وتنظمه

ثانيا :احملاصصة اليت مت اعتمادها من خالل الدميقراطية التوافقية انعكست سلباً على جممل مفاصل الدولة العراقية وأنشطتها
ومنها عملية التشريع  .وإن االعرتاف بوجود خلل كبري يف جممل أداء السلطة التشريعية وحتديداً بالنسبة للتشريعات الصادرة بعد
العام  3002يدعونا إىل القول ضرورة العمل على تطوير كادر متقدم لضمان اجراء مراجعة تشريعية شاملة لدراسة التشريعات
وإللغاء التشريعات الضعيفة او املشرعنة للفساد .
ثالثا :تقديم مشاريع التشريعات دون أن يسبقها التقييم الكايف للسياسة اليت ينبغي أن ينفذها التشريع ,مما يؤدي إىل صياغة
مشاريع قوانني تفتقر التقييم السليم للمشكلة احلقيقية وعاجزة عن تلبية احتياجات وظروف اجملتمع احمللي ,كما قد تفضي اىل عدم
مراعاة االنعكاسات املتوقعة للتشريع على املصاحل العامة واخلاصة أو عدم قدرته على التعبري عن االجتاه املستقبلي إلحداث التغريات
و حتقيق أهداف الدولة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والرتبوية والثقافية(.)3
رابعا  :إن عملية سن التشريعات من الربملان ينبغي أن ختضع لنفس معايري اجلودة اليت ختضع هلا عملية إعداد مشروعات
القوانني من قبــــل احلكومة وهو ما ال يتوافر يف العراق بسبب الظروف اخلاصة بالربملان من حيث غلبة االعتبارات السياسية على
املصلحة العامة لدى أعضائه وعدم توفر وسائل اإلسناد والدعم املعريف واملهين واالستشاري الالزم للقيــام بهذا اجلانب فإن على
احلكومة بذل العناية املهنية املطلوبة يف إعداد وصياغة التشريع .

_____________________________________________________________________________________________

( )1دليل الصياغة التشريعية  ،ص.93
( )3إعداد السياسة التشريعية يرتبط بصالحية اقرتاح التشريعات اليت ختتص بها السلطة التنفيذية ,من حيث األصل يف االختصاص وذلك بأعداد
نصوص تشريعية ,بينما جيوز للسلطة التشريعية القيام بأية مبادرة تشريعية من قبيل اقرتاح النصوص التشريعية  ,وقداعتمد الدستور العراقي لعام 3005هذا
املبدأ إذ اكدت املادة  /20اوال منه على هذا املبدأ بالنص على ان ( :مشروعات القوانني تقدم من رئيس اجلمهورية و جملس الوزراء).
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خامسا :غياب جهاز متخصص لدراسة وتقييم االثر التشريعي  :قد ترتتب على التشريعات اليت يتم إعدادهااعباء او تكاليف
لذا ينبغي لتربير سنها أن تكون املنافع والعوائد املرجوة منها أكرب من تلك االعباء  ،أي بعبارة اخرى ينبغي التأكد من جدوى
التشريع املراد سنه ،وهذا ما يتحقق من خالل عملية يطلق عليها (تقييم االثر التشريعي)  ،ومما الشك فيه ان القيام بهذا التقييم
يشكل ضمانة مهمة لتحسني جودة السياسة التشريعية وللتأثري االجيابي والفعال للتشريع املراد سنه استجابة ملتطلبات تلك السياسة.
سادسا:إن ظاهرة التضخم التشريعي تشكل عقبة كبرية أمام عملية االصالح التشريعي ولتفادي هذه الظاهرة من خالل الغاء
او توحيد ودمج التشريعات اليت تعاجل املوضوعات ذات الصلة.
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املطلب الثالث
البعد عن املصلحة العامة كمظهر من مظاهر الفساد التشريعي
عندما تباشر السلطة التشريعية اختصاصها التشريعي ،من املفرتض أن تكون وجهتها حتقيق املصلحة العامة  ،لكنها قد
تنحرف عن الغاية احملددة هلا ،وفق ما ميكن تسميته باالحنراف التشريعي وهو ما يشكل يف نظرنا وجها من اوجه الفساد.
غاية التشريع حتقيق املصلحة العامة ومحايتها ،فاذا مل يراعي املشرع املصلحة العامة يف عمله كان التشريع مشوبا ً بالفساد او
االحنراف يف استعمال السلطة.
فاملصلحة العامة غاية حتكم كل فروع القانون العام واخلاص ،فالتنظيم اإلداري والسياسي والقضائي والعسكري واألمين
جمرد وسائل وأدوات وضعت لتحقيق الصاحل العام( . )1ومن ثم ال ميكن للمشرع أن يبتغي من نشاطاته حتقيق هدف آخر غري اهلدف
احملدد ،فاملشرع جيب أن يسعى لتحقيق املصلحة العامة حبسبانها املعربة عن اإلرادة العامة وسيادة الشعب

(.)3

والبعد عن املصلحة العامة كمظهر من مظاهر الفساد التشريعي يتحقق يف نظرنا يف احلاالت التالية:

اوال :استخدام السلطة التشريعية بقصد االنتقام
قد تنحرف السلطة التشريعية عن الغاية احملددة هلا وتذهب إىل حتقيق غايات أخرى بعيدة عن املصلحة العامة ،ومن هذه
الغايات قد تقصد الكيد واالنتقام من شخص أو أشخاص معينني بالذات وإحلاق األذى بهم ،واملتتبع للتشريعات الصادرة يف العراق
بعد عام  3002يلمس بعض التشريعات املشوبة باالحنراف باعتبارها تستهدف شخصا معني بالذات بهدف اإلضرار به واملساس
حبقوقه.
ومن ذلك قانون حتديد مدة والية رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء رقم " "8لسنة .)2(3012
_____________________________________________________________________________________________

) ) 1د .امحد إبراهيم حسن :غاية القانون دراسة يف فلسفة القانون ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،دون سنة الطبع ،ص .309-308
)CHAPUS: droit du contentieux administrative,paris,montchrestien,1982,p464 )3
) )2تنص املادة من القانون "  /1أوال ً _:تنتهي مدة والية رئيس اجلمهورية بانتهاء الدورة االنتخابية جمللس النواب اليت أنتخب فيها رئيسا ًمن قبل
اجمللس.
ثانيا ً :ال جيوز تولي منصب رئيس اجلمهورية من قبل نفس الشخص ألكثر من واليتني متتاليتني أو غري متتاليتني وسواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون
أو بعده.
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ويبدو من االسباب املوجبة أن أحكام القانون تتضمن قواعد عامة وجمردة ،وأن املشرع قد شرع القانون " لغرض تنظيم مدة
والية رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء واألحكام املتعلقة بها وألهمية ذلك يف البناء الدميقراطي للدولة
وإدامة التداول السلمي للسلطة .شرع هذا القانون.
لكن واقع احلال ان هذا القانون يف الواقع لن يطبق أحكامه إال على شخص واحد فقط وكان معروفا ً مسبقا ً عند السلطة
التشريعية وهو السي د " نوري كامل املالكي " رئيس وزراء العراقي آنذاك ،وأن غاية املشرع احلقيقية مل تكن املصلحة العامة وصيانة
العملية الدميقراطية وتأمني مستقبل دميقراطي للعراق ،وإمنا فقط كان حتقيق أغراض شخصية حبتة هو منع نوري املالكي من الرتشح
للوالية الثالثة ملنصب رئيس جملس الوزراء يف العراق .
يؤكد ذلك ان القانون املذكور تطرق إىل تنظيم والية رئيس اجلمهورية ،بينما والية رئيس اجلمهورية مت تنظيمها وحتديدها
بواليتني وفق نصوص دستورية ثابتة ،حيث تنص املادة "  /23أوالً " من الدستور على أنه " حتدد والية رئيس اجلمهورية بأربع
سنوات وجيوز إعادة انتخابه لوالية ثانية فحسب ".
فوالية رئيس اجلمهورية حمددة يف األصل ،ولسنا حباجة إىل حتديدها بقانون ،فالقانون املذكور مل يأتي بأحكام جديدة ،لوجود
نصوص دستورية قابلة للتطبيق تعاجل والية رئيس اجلمهورية بشكل واضح وصريح  ,كما أن مسألة تنظيمه مل تكن ضرورة حتى تعاجل
بقانون.
فمما الشك فيه أن املعين من هذا القانون هو منصب رئيس جملس الوزراء وشخص نوري كامل املالكي بالذات.
من جانب آخر يف األصل تصدر التشريعات ملواجهة أو تنظيم احلاالت املستقبلية ،أي تطبق يف املستقبل وعلى أشخاص غري
حمددين وغري معروفني ،بينما وجدنا أن أحكام هذا القانون تسري بأثر رجعي ،استنادا اىل نص املادة "  /2ثانيامنه .كما أن النواب

املادة " /3أوال ً _:تنتهي مدة والية رئيس جملس النواب بانتهاء الدورة االنتخابية جمللس النواب اليت انتخب فيها رئيسا ًمن قبل اجمللس.
ثانيا ً _:ال جيوز تولي منصب رئيس جملس النواب من قبل نفس الشخص ألكثر من واليتني متتاليتني أو غري متتاليتني وسواء كان ذلك قبل نفاذ هذا
القانون أو بعده.
املادة "  /2أوال ً _:تنتهي مدة والية رئيس جملس الوزراء بانتهاء الدورة االنتخابية جمللس النواب اليت منح فيها الثقة لرئاسة جملس الوزراء من قبل
اجمللس.
ثانيا ً _:ال جيوز تولي منصب رئيس جملس الوزراء من قبل نفس الشخص ألكثر من واليتني متتاليتني أو غري متتاليتني وسواء كان ذلك قبل نفاذ هذا
القانون أو بعده" .
نُشر القانون يف الوقائع العراقية بالعدد  4322يف .3012/4/8
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الذين قدموا مقرتح القانون مل ينكروا أثناء املناقشات الربملانية كون مقرتح القانون يستهدف شخصية نوري املالكي ،كما ذكر نواب
الربملان يف تصرحيات صحفية ،أن سن القانون كان خطوة لقطع الطريق أمام انتخاب رئيس الوزراء نوري املالكي لدورة ثالثة(.)1

ثانيا ً :استخدام السلطة التشريعية بقصد حتقيق نفع شخصي أو لفئة معينة
كثريا ما مارست السلطة التشريعية يف العراق سلطاتها كوسيلة لتحقيق أغراض خاصة دون أن تكون هلا أية عالقة باملصلحة
العامة ،كتحقيق النفع لفرد معني أو لفئة معينة على وجهة التحديد.
فقد أقر دستور مجهورية العراق لسنة  3005منح أعضاء جملس النواب حقوق وامتيازات ،وفوض املشرع العادي بتنظيمها
بقانون ،إذ ورد يف املادة " /22أوال ً" على أنه " حتدد حقوق وامتيازات رئيس جملس النواب ونائبيه وأعضاء جملس النواب بقانون ".
وكان من املنتظر انيعمل املشرع على تنظيم تلك احلقوق واالمتيازات مبا يضمن محاية النائب من أي تأثري على أرادته
وقراراته  ,لكن لالسف استغلت السلطة التشريعية اإلطار العام للحقوق واالمتيازات اليت أشارت إليها أحكام الدستور ،وتوسعت يف
منح االمتيازات املالية للنواب بشكل غري مسبوق اضحى مظهرا صارخا من مظاهر الفساد املؤسسي يف العراق ومن ذلك االمتيازات
الواردة يف قانون جملس النواب رقم "  " 50لسنة  3002املعدل(.)3
أما قانون رقم "  " 12لسنة  3005وهو قانون ختصيص منحة مالية ألعضاء اجلمعية الوطنية العراقية ينص يف مادته األوىل
على أنه " مينح كل من رئيس اجلمعية الوطنية ونائبيه وعضو اجلمعية الوطنية مبلغاً مالياً قدره (  )$ 50000مخسون ألف دوالر
أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي " وورد يف مادته الثانية " يعد املبلغ الوارد يف املادة األوىل منحة مالية غري قابلة للرد وملرة واحدة
فقط "(.)2

_____________________________________________________________________________________________

) ) 1د .حممود عثمان النائب يف الربملان العراقي يف تصريح له للصحافة العراقية ،متاح على املوقع االلكرتوني.www.alsharqpaper.com ،
) ) 3تنص املادة "  " 2من قانون جملس النواب رقم "  " 50لسنة  3002املعدل على أنه "  " " 2يتمتع رئيس جملس النواب ونائبيه بكافة احلقوق
واالمتيازات اليت يتمتع بها رئيس جملس الوزراء ونائبيه يف مجيع اجملاالت املادية والعضوية ويتم التعامل معهم بروتوكولياً على هذا األساس ".
اما املادة "  " 4تنص على أنه " يتمتع عضو جملس النواب بكافة احلقوق واالمتيازات اليت يتمتع بها الوزير يف مجيع اجملاالت املادية واملعنوية ويتم التعامل
معه بروتوكولياً على هذا األساس ".
كذلك تنص املادة "  " 5على أنه " تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء جملس النواب جوازات سفر دبلوماسية هلم وألزواجهم وأوالدهم أثناء الدورة التشريعية،
و ( )8سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية ".
) )2ورد يف األسباب املوجبة للقانون "لغرض توفري مستلزمات الوضع األمين واالجتماعي لعضو اجلمعية الوطنية ،شرع هذا القانون".
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ومل تكتفي السلطة التشريعية باحلقوق واالمتيازات الواردة يف القوانني السالفة الذكر بل جلأت اىل تشريع قانون أخر وهو رقم
"  " 38لسنة (3011قانون رواتب وخمصصات جملس النواب) (.)1
كما انه وحسب القوانني النافذة حيال النائب على التقاعد مبجرد انتهاء مدة والية الربملان ،أو إصابته بعجز دائم مينعه من أدائه
مهامه قبل انتهاء الدورة الربملانية ،كما ويتمتع ورثة عضو جملس النواب بالراتب التقاعدي املقرر النائب يف حالة وفاته أو استشهاده
خالل الدورة الربملانية أو بعدها وبنسبة  %80باملائة من جمموع ما كان يتقاضاه من راتب وخمصصات شهرية.
ومبوجب أحكام قانون رقم  2لسنة  3005النافذ يتكفل جملس النواب بتوفري الرعاية الصحية للنائب وذلك بتحمل نفقات
العالج سواء كان العالج داخل العراق أم خارجه يف حالة إصابته مبرض أثناء الدورة الربملانية وأيا ً كان سبب اإلصابة ،كما وأن
القانون مل حيدد سقفاً حلجم النفقات اليت يتحملها جملس النواب ،وبالتالي يكون مفتوحاً مهما بلغت النفقة .

_____________________________________________________________________________________________

) )1قانون رواتب وخمصصات جملس النواب ،ينص على_:
املادة "  / 1أوال ً :حيدد راتب رئيس جملس النواب وخمصصاته على النحو اآلتي_:
أ_  8000000مثانية ماليني دينار راتبا ً امسيا ً.
ب_  4000000أربعة ماليني دينار خمصصات رئاسية.
ثانيا ً _:حيدد راتب نائب رئيس جملس النواب وخمصصاته على النحو اآلتي_:
أ_  2000000سبعة ماليني دينار راتبا ً امسيا ً.
ب_  2000000ثالثة ماليني دينار خمصصات رئاسية.
ثالثا ً _:حيدد راتب عضو جملس النواب وخمصصاته على النحو اآلتي:
أ_  2000000سبعة ماليني دينار راتبا ًامسيا ً.
ب _  2000000ثالثة ماليني دينار خمصصات منصب.
املادة "  /3أوال ً :مينح املشمولني بأحكام املادة " "1من هذا القانون راتبا ً تقاعديا ًوفقا ً للنسب اآلتية:
أ_  % 20من جمموع راتبه وخمصصاته الشهرية ،إذا كانت لديه خدمة فعلية يف الدولة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة.
ب_  % 50من جمموع راتبه وخمصصاته الشهرية ،إذا كانت لديه خدمة فعلية يف الدولة تزيد على سنة واحدة وتقل عن ثالث سنوات.
ج_  %20من جمموع راتبه وخمصصاته الشهرية ،إذا كانت لديه خدمة فعلية يف الدولة تزيد على ثالث سنوات وتقل عن مخس سنوات.
د_  % 80من جمموع راتبه وخمصصاته الشهرية ،إذا كانت لديه خدمة فعلية يف الدولة تزيد على مخس سنوات ،أو إذا تويف أو استشهد أثناء اخلدمة
بغض النظر عن مدة خدمته.
نُشر يف الوقائع العراقية بالعدد  4314يف  34تشرين األول .3011
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ومن ثم نرى ان جممل القوانني املنظمة حلقوق وامتيازات أعضاء السلطة التشريعية يف العراق تثري فكرة الفساد املؤسسي
واالحنراف التشريعي حيث نظم النواب حقوقهم وامتيازاتهم بنفسهم ،ومل يكن مقصرين مع أنفسهم ،حيث كانوا موفقني يف تثبيت
مكاسب ومنافع مادية ضخمة هلم (. )1
كما أن هذه القوانينتسببت يف احداث فجوة كبرية بني مستحقات النواب وبني رواتب سائر املوظفني يف دوائر الدولة .

ثالثا ً :استخدام السلطة التشريعية بقصد حتقيق أغراض سياسية
قد تكون الغاية احلقيقية لتشريع القانون هي غاية سياسية حمضة تنصب يف مصلحة جهة سياسة معينة ،فحماية النظام واآلداب
العامني مثال غرض خمصص ألي قانون يسن لتنظيم حرية التظاهر السلمي يف العراق ،وحدوداً تقف عندها هذه القوانني وال يصح
جتاوزها لتحقيق غرض سياسي.
حتث ستار املصلحة العامة حيث تكون الغاية من إقرار القانون حتقيق مكاسب سياسية ختدم مصاحل احلزب احلاكم ،ففي هذه
احلالة يعترب املشرع منحرفا ً يف استعمال السلطة التشريعية.
وأن املشرع العراقي مل يكن بعيداً عن ذلك بل هناك بعض التطبيقات احلية تثبت حاالت الفساد واالحنراف وجبميع صوره يف
التشريع العراقي ،رغم أن املشرع يبذل قصار جهده من أجل إخفاء الغاية احلقيقة من وضع القانون خشية تعرضه إىل االنتقاد من قبل
الشعب أو األحزاب السياسية املعارضة أو تعرض القانون لإللغاء من قبل القضاء الدستوري .

رابعاً :االمتناع التشريعي
الشك ان من اكثر مظاهر فساد السلطة التشريعية يتمثل يف امتناعها عن ممارسة اختصاصه يف تشريع القوانني املهمة كقانون
احملكمة االحتادية العليا وقانون النفط والغاز وقانون اخلدمة املدنية وغريها من القوانني اليت حتضى باهمية خاصة  ,حتت تأثري
الضغوطات السياسية واستمرار خالفات الكتل وانعدام املناخ املناسب لعرض تلك القوانني ،مماجيعل الربملان يواصل ترحيل القوانني
مدرجة على الئحة التشريع اىل جلسات الفصل اجلديد ثم الربملان اجلديد .
حتى بات الشعب مؤمنا بان جملس النواب لن يتمكن من تشريع اي قانون مهم مستقبال ،باستثناء القوانني قليلة االهميةكتلك
املتعلقة بالبيئة واالتفاقات واملعاهدات وتشريع االمتيازات اخلاصة بأعضائه.

_____________________________________________________________________________________________

) ) 1د .أثري طه حممد أمحد ،االمتيازات املالية ألعضاء جملس النواب العراقي ،حبث منشور يف جملة اجلامعة العراقية ،العدد  ،3010 ،35ص .48
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املبحث الثاني
مظاهر الفساد يف تشريعات الوظيفة العامة
الفساد بأشكاله املختلفة قاد اىل التوافق الدولي على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود ،حيث
بدأت دول العامل املتقدمة منها والنامية ،بالعمل اجلاد من أجل تعزيز قدراتها ملكافحة الفساد من خالل إصالح التشريعات
والتنظيمات ،وبناء املؤسسات ،وتدريب الكوادر البشرية ،وتعزيز التعاون الدولي ،والعمل على زيادة الوعي يف خمتلف شرائح
اجملتمع(.)1
فالفساد بالشكل املتفاقم يف العراق ،أدى إىل تقليل إيرادات اخلزينة العامة ،وحرمانها من موارد حتتاجها الدولة لإلنفاق على
التنمية ،واخلدمات العامة وتطويرها ,حيث يؤثر الفساد على العدالة التوزيعية للدخل والثروات لصاحل احملتكرين للسلطة واملقربني
منهم.
يربط كثري من الباحثني مفهوم الفساد بالوظيفة العامة(,)3و املتابع للشأن التشريعي يف العراق بعد عام  3002سيالحظ حالة
من التخبط التشريعي الواضحة والعشوائية يف تشريعات الوظيفة العامة  ,ومظهر ذلك صدور الكثرية من التشريعات دون دراسة.
فبعضها ينطلق من افرتاض أن بعض التشريعات القائمة حتتاج اصالحا ألنها غري مناسبة للتغيري يف طبيعة النظام احلاكم والدميقراطي
اجلديد  ،أو ألنها مبنية على أفكار النظام البائد مما يستدعي الغائها ،أو لتحقيق التغيري و التطوير والتحديث واالرتفاع باملستوى
املعيشي للمواطن  ,او السرعة يف معاجلة بعض املظاهر السلبية املرافقة للتغيري ومنها الفساد .
ونبني يف املطالب االتية مناذج من تشريعات الوظيفة العامة اليت نعتقد انها اخفقت يف معاجلة ظاهرة الفساد ورمبا زادت يف
تفاقمها.

_____________________________________________________________________________________________

( )1مريوان صابر محد ,تدابري مواءمة التشريع العراقي مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد – اطروحة دكتوراه ,جامعة صالح الدين , 3011
ص 2ا .
()3د .حنان مليكة -جرائم الفساد ,دار اجلامعة اجلديد -اإلسكندرية ,3010 ,ص.14
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املطلب االول
التشريعات املتعلقة بالرواتب
عاجل قانون اخلدمة املدنية رقم ( )34لسنة  ,1920االحكام املتعلقة باملوظفينمن الناحيتني املادية واملعنوية ,من رواتب
وعالوات وترفيع وغريها ,مما يضاعف عدد املشمولني به وتنظم احكامه كل ما يتعلق بالوظيفة العامة ,من شروط التعيني والرتفيع
والعالوة واملخصصات ,واحكام النقل واإلجازات واالستقالة وغريها من شؤون الوظيفة.
وقد صدر قانون (اخلدمة املدنية) ,يف  ,1920/3/2وعدنافذايف  1920/4/1املدة السابقة اجريت الكثري من التعديالت
اليت عاجلت رواتب وامتيازات شرائح عدة من املوظفني مما خلق الفجوة يف الرواتب بينهم ،اما لغرض حتسني الظروف
املعاشيةلبعضهم ،أولغرض انصاف موظفني معينني بسبب طبيعة وظائفهم  .اال ان اغلب هذه التشريعات وبغض النظر عن اهلدف من
صدورها كانت تتصف باالستعجال وتفتقر اىل املعاجلة والدقيقةللمشكلةاملتعلقةمبوضوع التشريع واألسباب املوجبة له وحتديد أوجه
النقص أو القصور يف التشريعات النافذة واليت أدتإىل ظهور املشكلة واألهداف املرجو حتقيقها من التشريع .
على سبيل املثال اصدر تشريع اصالح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة رقم (  )20بتاريخ )1(3002 /9/8اال ان هذا
التشريع الغي مبوجب قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام رقم  33لسنة )3(3008وقد نصت املادة ( )1من القانون يهدف
هذا القانون إىل تعديل رواتب املشمولني بأحكامه مبا يؤمن هلم مستوى معيشي أفضل مع أألخذ بنظر االعتبار املؤهالت العلمية و
املنصب الوظيفي و املوقع اجلغرايف و اخلطورة و سنوات اخلدمة و احلالة االجتماعية  ،ولغرض تنظيم رواتب شاغلي الوظائف العليا يف
الدولة أصدر املُشرع وقانون رواتب وخمصصات رئاسة اجلمهورية رقم ( )32لسنة ( ،)2()3011وقانون رواتب وخمصصات جملس
الوزراء رقم ( )32لسنة ( ،)4()3011وقانون رواتب وخمصصات جملس النواب رقم ( )38لسنة ( ،)5()3011إال أن هذه
التشريعات مل تعاجل موضوع الرواتب بصورة عادلة بني كافة فئات املوظفني العموميني يف العراق.

_____________________________________________________________________________________________

( )1الوقائع العراقية |رقم العدد  |2929 :رقم الصفحة  |29 :عدد الصفحات  |2:رقم اجلزء .1:
( )3منشور يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( ،)4024الصادرة بتأريخ ( .)3008/5/13وقد جاء يف األسباب املوجبة لصدور القانون" :لغرض
دعم موظفي الدولة والقطاع العام مبنحهم رواتب وخمصصات جمزية ,ولتحقيق مستوى معيشي أفضل هلم .شـــرع هذا القانـــون".
( )2منشور يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( ،)4314الصادرة بتأريخ (.)3011/11/34
( )4منشور يف جريدة الوقائع العراقية ،نفس العدد.
( )5منشور يف جريدة الوقائع العراقية ،نفس العدد.
24
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وال شك ان الفارق يف الدخل بني موظفي الدرجات الدنيا واخلاصة ،يف العراق  ،كان وال يزال الشغل الشاغل للمشرع
واهلدف الذي يسعى اىل ردمه من خالل اصدار عدد من التشريعات دون ان حيصل على مبتغاه .ونعتقد ان فشل املشرع يف هذا
اخلصوص لسببني االول عدم وجود االرادة السياسية لتقليل هذه الفجوة حفاظا على مكاسب طائفة من السياسيني املتنفذين ,اما
الثاني فهوصعوبة تشريع قانون موحد لرواتب ملوظفي ,يف ظل ضغوطات اصحاب الرواتب العليا وتضخم التشريعات اليت متنح مزايا
لفئات معينة من املوظفني دون غريهم.
ومن اجلدير بالذكر ان مبدأ املساواة أمام القانون ومقتضاه خضوع مجيع املوظفني لذاتالقانون وعدمالتمييزبينموظفياالدارة
العامة يف العراق إذامتاثلتمراكزهمالقانونيةوعدم التمييز يف املعاملة يستدعي عدم تشريع اي قانون خيل بهذا املبدأ.
كما ان التفاوت بني دخول موظفي الدولة سيخلق هيئات جاذبه للتعيني واخرى طاردة له  ,االمر الذي يتنافى مع جهود
االصالح يف الوظيفة العامة ,وسيساهم دون شك يف خلق شرحية من املوظفني الناقمني على احلكومة ,الذين يسعون اىل سد فجوة
االختالف يف الرواتب بتقاضي الرشى والفساد  ,واهدار املال العام.
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املطلب الثاني
تشريعات اختيار املوظف العام
تسعى الدول املتقدمة إىل العناية بتشريعات اختيار موظفيها لتضمن وصول افضل العناصر لشغل الوظائف العامة ،
وأساليب اإلدارة يف اختيار موظفيها ختتلف من جمتمع إىل أخر حسب الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت يعيشها ،
ولعل أهم األساليب أو الطرق اليت تتبعها اإلدارة يف اختيار موظفيها إمنا تتم بأربعة أساليب  :االختيار احلر حيث تنفرد اإلدارة
وحدها يف حتديد املعايري واملقومات اليت يستند عليها االختيار دون أن تكون ملزمة باإلعالن عن هذه املعايري أو تربير اختيارها لفئة
دون أخرى من املرشحني( .)1وقد سادت هذه الطريقه قدمياً فقد كان يتمتع احلاكم بسلطه مطلقه يف اختيار العاملني  ،اذ يتم
(.)3

اختيارهم على اساس الثقهالشخصيه دون تطلب اي شروط موضوعيه اخرى

وهناك اسلوب األعداد والتأهيل هذه الطريقة تقوم الدولة بإنشاء الكليات واملعاهد املتخصصة ومراكز التعليم املهين و
األك ادميي  .ألعداد األشخاص الراغبني يف توىل الوظائف العامة  .وعلى الرغم من أهمية هذا األسلوب يف اإلعداد للوظائف العامة
فأنه يتطلب الكثري من النفقات واجلهود من الدولة .
اما طريق االختيار الدميقراطي فيتم من خالله اختيار املوظفني عن طريق األفراد يف الوحدات اإلدارية اليت يراد شغل الوظيفة
العامة فيها .
ولعل االسلوب االكثر جناعة هو وأسلوب املسابقة واالمتحان ’ حيث يعد هذا األسلوب افضل الطرق لشغل الوظيفة العامة
فهو حيقق مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة بني األفراد  ،كما يؤدى إىل وصول من هم أهل لتوىل املسؤولية يف املناصب اإلدارية.
ويعترب اختيار املوظفني بهذا األسلوب األكثر إنتشاراً بني الدول يف الوقت احلاضر فهو ينطوي على املوضوعية يف االختيار
بعيداً عن األهواء السياسية واحملسوبية واالعتبارات الشخصية  .إال أن الدول تتفاوت يف مدى تطبيقيه فبعض الدول تستخدم نظام
االمتحان و املسابقة يف شغل الوظائف الدنيا يف السلم اإلداري  ،بينما تستخدمه دول أخرى كقاعدة عامه يف إختيار الوظائف الدنيا
والوظائف العليا على حد سواء .

_____________________________________________________________________________________________

( )1وقد كان التعيني بهذه الطريقة منتشراً يف الواليات املتحدة األمريكية حتى عام ,1882ويعرف باسم " نظام االسالب و الغنائم " واليت كان
مؤداها إن احلزب املنتصر يف االنتخابات الرآسيه يكون له حق شغل الوظائف املهمة يف اإلدارات االحتادية بعد طرد أنصار احلزب املنافس.
()3د.أنور أمحد رسالن – وسيط القانون اإلداري – الوظيفة العامة – –1992ص 145
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ولكي جيرى االمتحان أو املسابقة يف ظروف متكن من اختيار افضل املرشحني البد من أحاطته بضمانات وضوابط تكفل
العدالة و املوضوعية يف االختيار.
وال جترى االمتحانات أو املسابقات على منط واحد يف كل الدول وإمنا تتخذ صور متعددة فأما أن يكون االمتحان شفوياً أو
حتريرياً أو مبقابالت شخصية وميكن اجلمع بني هذه الصور.
ومن اجلدير بالذكر ان مبدأ املساواة يقضي بوجوب عدم التمييز بني املتقدمني إلشغال الوظيفة العامة بسبب املعتقدات الدينية
أو املذهبية كمافإن املادة ( )14من الدستور العراقي لسنة ( )3005تعد مجيع املواطنني سواسية أمام القانون دون متييز بينهم بسبب
العقيدة الدينية.
وقد عين املشرع ال عراقي بتشريعات اختيار املوظفني وكان سباقا يف ذلك حيث مت انشاء جملس اخلدمة العام استنادا اىل احكام
قانون اخلدمة املدنية رقم ( )34لسنة  1920وقد أعطي اجمللس صالحيات مهمة تتعلق بتعيني املوظفني  ،و التحقق من توفر شروط
التعيني و إجراء االختبارات اليت تؤهل الختيار املوظفني على أساس اجلدارة واالستحقاق( )1ومل تتضمن جل التشريعات العراقية على
أي إشارة أو شرط يتطلب عقيدة معينة أو دين معني لإللتحاق بالوظائف العامة ،وهذا يعطي التصور القانوني الواضح والسليم بأنه
ال فرق بني العراقيني يف تولي الوظائف العامة ،وأنه ال جيوز إستبعاد أي مرشح من الدخول اىل السلك الوظيفي يف اجلهاز اإلداري
العراقي بسبب معتقداته الدينية ما دام الدستور قد ضمن هلذا املواطن قبل كل شيء هذه احلرية(.)3
_____________________________________________________________________________________________

( )1نصت املادة التاسعة

والعشرون

منه

(تكون واجبات اجمللس بالنسبة للتعيني واعادة التعيني كما يلـي :

 -1اختبار مؤهالت االشخاص املراد تعيينهم او اعادة تعيينهم باملقابلة او باالمتحان التحريري او بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من
ذلك من له خدمة سابقة يف وظيفة مثبت فيها او حيمل شهادة عالية االّ اذا كان عدد املتقدمني للوظائف املطلوب اشغاهلا اكثر من عدد تلك الوظائف
 -3اصدار شهادة باالهلية عن كل شخص قبل تعيينه او اعادة تعيينه بالوظيفة وعند نقله اىل الوظائف التعليمية والطبية واهلندسية على ان تتضمن هذه
الشهادة الدرجة وعنوان ا لوظيفة اليت يعني فيها والراتب  ،اما النقل من وظيفة اىل اخرى من غري الوظائف اليت ذكرت فيكون بقرار من الوزير املختص
 - 2تعيني بنظام االمور التـالية :
ا -الشروط العامة لالشرتاك يف امتحانات الدخول للخدمة واملؤهالت الضرورية ملختلف الوظائف .
ب -تدابري تنظيم االمتحانات اليت من شانها ان تفسح اجملال امام الراغبني الدخول يف اخلدمة املدنية يف كافة احناء العراق بفرص متساوية.
ج -ضمان اجراءات االمتحانات بصورة سرية .
د -تامني تعاون جملس اخلدمة العامة مع الوزارات واالدارات احمللية لتنفيذ ما ورد يف الفقرات املتقدمة .
 -4لالدارة احمللية ان تعني كتابا يف الدرجتني الثامنة والتاسعة بعد جناحهم يف االمتحان الذي جتريه جلنة دائمة يؤلفها جملس اللواء العام اال انه
ال جيوز نقل امثال هؤالء املوظفني اىل وظائف اخرى يف اخلدمة املدنية خارج االدارة االّ اذا اجتازوا االمتحان لدى جملس اخلدمة العامة ).
( )3للمزيد ينظر  :مريوان صابر محد ,املصدر السابق ,ص .184
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وليس للوزير أو املدير تعيني أي موظف .إذا احتاج ملوظف يبعث جمللس اخلدمة بطلبه مشفوعا باملواصفات واملؤهالت اليت
يطلبها العمل .يقوم عندئذ جملس اخلدمة (احملاط بالسرية يف أعماله وعضويته) باإلعالن عن الوظيفة ثم التدقيق يف مؤهالت املتقدمني
هلا وإجراء امتحان سري هلم ك ذلك .ومقابلة الناجحني وترشيح من ينال أعلى الدرجات ويقدم أعلى الشهادات لتعيينه من قبل
الوزير أو املدير .فضال عن ذلك ،أعطي اجمللس كامل الصالحية يف البت بأي غنب أو مظلمة يتعرض هلا املوظف.
ومبوجب تعليمات جملس اخلدمة العامة بتاريخ  ، 1922-10-2أنشأت احلكومة جملساً للخدمة املدنية .يتمتع باستقاللية
كاملة ويتوىل االهتمام بشؤون اإلدارة وشؤون موظفيها من حيث تطوير أساليب عملها وحتديث مالكاتها وحسن اختيار موظفيها
ومتابعة مسريتهم خالل الوظيفة  ،إعداداً وتدريبـاً  ،حقوقاً وواجبات

(.)1

اال انه سرعان مامت الغاء مبوجب قرار جملس قيادة الثورة املُنحَل رقم ( )992يف ( )1929/8/3الذي قضى بتخويل
الوزراء املختصني صالحيات اجمللس يف التعيني وإعادة التعيني والرتفيع واحتساب مدد املمارسة وغري ذلك مما يتعلق بشؤون اخلدمة،
وعلى اثر ذلك أصدرت وزارة املالية تعليمات اخلدمة املدنية رقم ( )119لسنة ( )1929وأوضحت هذه التعليمات القواعد الالزمة
ملُباشرة هذا اإلختصاص.
وبعد عام  3002اصدر املشرع قانون اصالح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة والذي بني ان من اهدافهفي املادة ()3
منه( ان اصالح اوضاع وشروط العمل للموظفني والعاملني يف القطاع العام ضروري ايضا من اجل تشجيع حاملي افضل املؤهالت
على اختيار العمل يف هذا القطاع العام من اجل متكني حاملي افضل املؤهالت وشروط العمل للموظفني والعاملني يف القطاع العام من
اجل متكني املسئولني عن تطبيقه من فصل هؤالء املوظفني والعاملني تنفيذا هذا االصالح من اجل متكني املسئولني عن تطبيقه من فصل
هؤالء املوظفني والعاملني يف القطاع العام الذين يتكرر فشلهم يف حتقيق ادني مستويات االداء املتوقعة من نظراتهم العاملني يف املراكز
والدرجات املوازية للمراكز والدرجات اليت يشغلونها).
غري ان هذا القانون بقي حرب على ورق والغي مبوجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم  33لسنة .3008
هذا ويف مسعى لتنظيم شؤون الوظيفة العامة وحتريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة املؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها
تطوير العمل يف دوائر الدولة وبلورة القواعد واألسس السليمة وتأمني العدالة واحليادية وضمان معايري الكفاءة يف التعيني وإعادة
_____________________________________________________________________________________________

( ) 1ينظر نهاداحلديثي ,جملــــس اخلــدمــــة العـامـــــة االحتــــــادي وإتاحـــــــة الفـــــرصاملتساوية ،منشور على املوقع االلكرتوني :
 http://www.factiniraq.comتاريخ الزيارة 3012/3/5
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التعيني  ,و بناءاً على ما اقره جملس النواب قرر جملس الرئاسة جبلسته املنعقدة بتاريخ  3009 / 2 /19إصدار قانون جملس اخلدمة
العامة االحتادي  .وقد نص القانون املذكور يف املادة ( )3منه( يؤسس جملس يسمى (جملس اخلدمة العامة االحتادي) يرتبط مبجلس
النواب ويتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واإلداري وميثله رئيسه أو من خيوله ).وقد حدد املشرع اهداف اجمللس يف :
أوالً  :رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير اخلدمة العامة وإتاحة الفرص املتساوية وضمان مبدأ املساواة للمؤهلني
إلشغاهلا.
ثانياً  :ختطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة واإلشراف عليها.
ثالثاً  :تطوير اجلهاز اإلداري  ،ورفع مستوى اهليكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي اخلدمة العامة وتوفري الرعاية
االجتماعية املالئمة هلم بالتنسيق مع اجلهات املختصة (.)1
كما نص القانون على ان تؤسس األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم جملس خدمة مدنية يتوىل مجيع شؤون الوظيفة
املدنية اليت هي من صالحيات األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم ،وعلى أساس مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة
والعدالة(.)3
اال انه وبسبب احملاصصة السياسية والطائفية واالبتعاد عن املعايري العلمية واملهنية ,واخلالفات بشان حصة األحزاب يف أعضاء
اجمللسأرجئتشكيل اجمللس ودخوهلحيز التنفيذ حتى اآلن .من كل ما تقدم ،نرى بأن عدم تنفيذ قانون جملس اخلدمة العامة
اإلحتاديةيتعارض مع العدالة واحليادية وضمان معايري الكفاءة يف التعيني واعادة التعيني والرتقية وهو مدخل كبري للفساد يف الوظيفة
العامة.

_____________________________________________________________________________________________

( )1ااملادة ( )2من قانون جملس اخلدمة العامة االحتاد رقم  4لسنة .3009
( )3ااملادة ( )12من القانون اعاله.
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املطلب الثالث
تدابري تعزيز أخالقيات الوظيفة العامة
ان جماالت االصالح جيب ان تنظر لإلنسان على انه وسيلة التنمية وغايتها  ,فهو حيمل العبء االكرب يف تنفيذ برامج
االصالح  ,وعلى الدولة ان تضع البعد االخالقي يف عمليات االصالح موضع الرعاية واالهتمام  ,االمر الذي يستوجب البحث عن
السبل الكفيلة بتعزيز أخالقيات الوظيفة العامة لدى العاملني يف الدولة  ,وهو امر ميكن حتقيقه من خالل العناية بطرق اختيار املوظفني
وحسن تنظيم شؤون الوظيفة العامة وحتديد العالقة بني املوظف والوحدة االدارية على اسس موضوعية مستقاة من طبيعة نظام
الرتتيب املوضوعي .
ومن متممات ذلك اجراء تطوير يف تش ريعات الوظيفة العامة سيما قانون اخلدمة املدنية الذي اضحى عاجزا عن التماشي مع
املتغريات الوظيفية االجتماعية واالقتصادية  ,سعيا حنو تكوين شرحية من املوظفني يتميز افرادها باإلتقان يف التنفيذ واالنضباط يف
العمل  ،والشك سيساهم تنفيذ قانون جملس اخلدمة االحتادي يف وضع ضوابط دقيقة الختيار واعداد القيادات االدارية  ,فكل ذلك
يصب يف مراعاة البعد االجتماعي واالخالقي يف عمليات االصالح االداري .
فكل العمليات اهلادفة اىل اعداد وتقوية مؤسسات الدولة مبا يف ذلك االفراد تتطلب اعدادا علميا جيعل حتقيق الدور
االسرتاتيجي للمؤسسات احلكومية امرا ممكنا ,وهو امر يستدعيتحقيق اهداف السياسة لعامة للدولة من خالل التغيري الشامل يف
سلوكيات العاملني وفهمهم بشكل يؤكد مفهوم الوظيفة العامة كخدمة املواطن اوال ومن ثم ليشمل اجلوانب اهليكلية والتشريعية
الحداث التغريات السلوكية وتثبيتها ويعطي االهمية الالزمة لعوامل السياسة واالجتماعية والثقافية باعتبارها مقومات املناخ
الضروري لنجاح تلك التغيريات واليت بدورهاتساعديف احلد من الفساد ومكافحة اثاره(.)1
ومن اجلدير بالذكر انه أصدرت هيئة النزاهة تعليمات قواعد السلوك اخلاصة مبوظفي الدولة والقطاع العام ومنتسيب القطاع
املختلط( ،تعليمات قواعد السلوك اخلاصة مبوظفي الدولة والقطاع العام ومنتسيب القطاع املختلط رقم ( )1لسنة ( )3002كما
أصدرت حكومة إقليم كوردستان  -العراق نظام القواعد السلوكية واملهنية ملوظفي حكومة إقليم كوردستان  -العراق رقم ()1
(،)3

لسنة ()3011

من أجل حتديد معايري املهنية والنزاهة والشفافية يف العمل احلكومي ،وعدم إستغالل العمل يف اخلدمة العامة

لتحقيق مصلحة شخصية بطرق غري قانونية ،كما تضمنت العديد من املبادئ واألحكام اليت جاء بها قانون إنضباط موظفي الدولة
والقطاع العام رقم ( )14لسنة ( )1991املُعَدَل ,اىل جانبالتاكيد على ضرورة ان حيرص املوظفون العموميون على أداء واجباتهم
_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر :د .حممد الصرييف – الفساد بني االصالح والتطوير االداري – مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع  ,3008-ص. 24
( )3منشور يف جريدة وقائع كوردستان ،العدد ( ،)138الصادرة بتأريخ (.)3011/2/32
30

أ.د.مازن لیلو راضي  /أ.م.د.دانا عبدالكریم سعید

واقع الفساد وجهود اإلصالح....

ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة ووفقاً للقوانني أو السياسات اإلدارية .ويسعون يف كل وقت اىل التيقن من أن املوارد العامة اليت
تدخل يف نطاق مسؤليتهم تُدار بأكثر األساليب فعالية وكفاءة.

املبحث الثالث
اسرتاتيجية اإلصالح ومتطلباته يف الوظيفة العامة
الميكن ان تقف الدولة مكتوفة االيدي جتاه الفساد وجيب عليها ان ختطي خطواه ثابته حنو احلد منه واصالح ما افسدته هذه
الظاهرة االجرامية من خالل اتباع االليات الضرورية ومنها توطيد االصالحات يف نظام اخلدمة املدنية(.)1
ومبا ان اليات وعوامل الفساد تتداخل ببعضها البعض والميكن مكافحته من جانب واحد مبعزل عن بقية اجلوانب االخرى
لذلك من الضروري ان تتم العملية االصالحية يف كافة اجلوانب القانونية والسياسية واالدارية واالقتصادية .ونعتقد ان اسرتاتيجية
االصالح االداري يف تشريعات الوظيفة العامة ميكن حصرها يف بعدين االول يقوم على االصالح االداري الداخلي الضيق او اجلزئي,
اما الثاني فيتمثل يف االصالح الشامل او اخلارجي.

املطلب االول
االصالح االداري الداخلي
يركز هذا النوع من االصالح على الصراع داخل املنظمة وعوامل الفساد او االخفاق فيها واالصالح االداري يف هذا اجملال
يعترب االطار العام السرتاتيجية مكافحة الفساد  ,فمن املهم يف القطاعات واملرافق العامة التابعة للحكومة اذ يتم االصالح من خالل
رسم وتنفيذ برامج وسياسات عامة تضمن حتقيق ما خيدم وحيقق املصلحة العامة من خالل اخضاع االدارة اىل مجله من االصالحات
تتضمن تغيريا يف الطرق والوسائل اليت تدعم عمليات التنظيم الذاتي ’ مبعنى انه ليس بالضرورة ان يشمل كافة وحدات
التنظيم,يتمثل اهماهلا فيما يلي :
اوال :تتبنى منظومة قواعد السلوك الوظيفي وتدعيم مواثيق واخالقيات الوظيفة يف القطاع العام  :ان عملية االصالح يتطلب
بالضروة تبين منظومة السلوك الوظيفي وتدعيم مواثيق اخالقيات الوظيفة ذلك لالهمية البالغة اليت تهدف اليها هذه املدونات  ,اذ
ميكن من خالله ضبط كاف ة السلوكيات اليت ميكن ان تصدر من املوظف العام لذلك جند ان وضع هذه املقاييس السلوكية واالخالقية
_____________________________________________________________________________________________

( ) 1ينظر د .كيمربلي ان اليوت الفساد كمشكلة من مشكالت السياسة الدولية يف الفساد واالقتصاد العاملي  ,ترمجة حممد مجال امام ,مركز االهرام ,
القاهرة  ,3000ص.14
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يف املرفق العام يعد سياسة اساية تتبعها غالبية البلدان وحكومات الدول  ,ويقضي ضرورة االصالح تدوين وتقنني هذه املنظومات
السلوكية واملواثيق االخالقية يف اوظيفة العامة واالعالن عنها لكي يتم التعرف على اساسياته من قبل املوظفني وادراكهم مبا هلم من
حقوق وما عليهم من واجبات وحتديد اعماهلم يف االدارة وااللية املتبعة يف تنفيذ العمل االداري باالضافة اىل حتديد العواقب واالثار
املرتتبة على خمالفة هذه املنظومات السلوكية والقواعد االخالقية اليت جيب اتباعها يف اداء الوظيفة العامة(.)1
ثانيا  :العناية باختيار القيادات االدارية وتنمية قدراتها ومهاراتها على اعتبار انها تعد احدى الركائز اهلامة يف تطوير واصالح
االداء احلكومي  ,وذلك الن حسن االداء يف مواقع العمل وحتقيق اهدافه يرتبط بوجود قيادات تتسم بالكفاءة والقدرة والفعالية
والتأثري على املرؤوسني والقدرة على التعبري  .العناية يف اختيار القيادة االدارية فيجب ان يتم هذا االختيار على اساس مبدأ الكفاءة
والنزاهة يف الوظيفة(.)3وضرورة االعداد املسبق للقيادات اليت وقع االختيار عليها وتدريبها على وسائل واالدارة احلديثة .
ومن املهم توقيت مدة شغل الوظائف ا لقيادية  ,وان يرتبط بقاء شاغل الوظيفة يف وظيفته مبدى جناحه يف حتقيق االجنازات
للخطة املستهدفة .
ثالثا :توزيع الصالحيات واالختصاصات واحلد من السلطة التقديرية لتوزيع الصالحيات واالختصاصات بني املوظفني اهمية
بالغة من اجل حتديد واجب كل من يعمل يف االدارة العام ة من املوظفني وبالتالي حتديد مسؤوليته عند اخالله بواجباته وبالقوانني
واالنظمة والتعليمات السائدة يف العمل االداري ذلك فضال عن ضرورة احلد من السلطة التقديرية اليت يتمتع بها العديد من املوظفني
(.)4

االداريني( ,)2حيث يربط كثري من الباحثني مفهوم الفساد بالوظيفة العامة

رابعا  :االخذ بأسلوب احلكومة االلكرتونية و تفعيل نظم االدارة احلديثة يف جمال نظم املعلومات  ,واعتماد وتقدم نظم
ووسائل االتصاالت  ,وتوظيف التقنيات واالساليب العلمية احلديثة خلدمة انشطة االدارة  ,وفق ما يسمى بتكنولوجيا املعلومات
القائمة اساسا على استخدام اجهزة احلاسبات االلية يف حفظ وختزين واسرتجاع املعلومات خلدمة عملية اختاذ القرارات .

_____________________________________________________________________________________________

()1ينظر جمموعة من املؤلفني  /يف نظام النزاهة العربي يف مواجهة الفساد  ,املصدر السابق  ,ص.192-193
( )3ينظر د .حممد الصرييف  ,املصدر السابق  ,ص.58
()2ينظر ددانيالكوفمان " ،مراجعة اسرتاتيجيات مكافحة الفساد :امليل حنو نهج مرتكزة على احلوافز" ،يف الفساد ومبادرات حتسني النزاهة يف البلدان
النامية ( برلني  :املنظمة الدولية للشفافية  , )1998 ،ص.21
()4د .حنان مليكة -جرائم الفساد -دار اجلامعة اجلديد -اإلسكندرية -3010 -ص.14
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خامسا :تسهيل االجراءات االدارية والقضاء على البريوقراطية من خالل تسهيل االجراءات االدارية وعدم تعقيدها
واملراجعة الدورية للقوانني اليت تنظم عمل االدارة والعمل على ازالة و معاجلة الثغرات والقصور يف االنظمة والتعليمات واليت من
املمكن ان تكون سببا يف الفساد

(.)1

سادسا :اعتماد اسس التدريب للموظفني  ,والزام كل وزارة او هيئة عامة انشاء مركز تدريب يتوىل وضع خطط وبرامج
تدريب العاملني بها وتنمية قدراتهم واعدادهم لشغل الوظائف  ,و اشرتاط اجتياز املوظف بنجاح التدريب الستيفاء متطلبات الرتقية
للوظائف.
سابعا :تفعيل نظم الرقابة الداخلية وهي الرقابة الداخلية خاصة بنظام االدارة املالية حصرا دون الرقابة االدارية والفنية
والقانونية  ...اخل اذ يتم من خالل هذه الرقابة املالية احلفاظ على املوارد من خالل تشجيع دقة املعلومات املالية وتعزيزها وتوثيقها.

_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر د .حممد الصرييف  ,املصدر السابق  ,ص.122
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املطلب الثاني
االصالح االداري اخلارجي
االصالح اخلارجي او التغيري الشامل يأتي من خالل شعور القيادة العليا يف الدولة بضرورة معاجلة مجيع الظاهر املرضية
والثغرات املوجودة يف اجلهاز االداري احلكومي ,وقيام املؤسسات الرمسية كافة كال بدورها يف احداث التغيريات املطلوبة .
ومن متطلبات هذا الشكل من االصالح حتديد اسرتاتيجية وفق خطة زمنية ليمكن املتابعة واإلجناز حسب مراحل اخلطة ’
حتديد االدوار وتوزيعها بني اجهزة الدولة لضمان النجاح مبا يضمن الوصول اىل قرارات موضوعية وعلمية تليب االحتياجات الفعلية
للمواطن .
ومن اجلدير بالذكر انهقد سعى العراق اىل وضع خطة سرتاتيجية ملكافحة الفساد حيث وافق جملس الوزراء العراقي على هذه
اإلسرتاتيجيةو جاء يف قراره ( :املوافقة علىاإلسرتاتيجيةالوطنية ملكافحة الفسادتأتي ألجل إجراء إصالح إداري ،وجتسيد مبادئ
سيادة القانون وحسن أداء اخلدمات ،وتطوير إدارة الشؤون املالية واملمتلكات العامة ،وإشاعةثقافة النزاهة ،والشفافية ،وحقوق
اإلنسان وتفعيل إجراءات الرقابة واملساءلة) (.)1
وقد وجهت األمانة العامة جمللس الوزراء يف العراق ،الوزارات واحملافظات بتسمية عضو ارتباط يف كل وزارة وحمافظة وجهة
غري مرتبطة بوزارة يكلف مبهمة التنسيق مع جلنة دراسة اهلياكل التنظيمية للوزارات واحملافظات.وقد حددت معايري اختيار املنسق بان
يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس يف اإلدارة واالقتصاد أو القانون ويفضل من محلة شهادة الدكتوراه واملاجستري او شهادة
الدبلوم العالي يف التخطيط االسرتاتيجي ،وان يكون عضواً يف جلنة اإلصالح اإلداري يف وزارته أو حمافظته ،ويرشح احد العاملني يف
جماالت ( التدريب  /التطوير /املوارد البشرية/اجلودة/التخطيط واملتابعة) يف حالة عدم وجود جلنة إصالح إداري ،ويفضل من
الدرجات املتقدمة ( األوىل _ الثانية) على اقل تقدير,إضافة إىل معيار اخلربة يف جمال اإلصالح اإلداري يف وزارته أو حمافظته ومن
املشهود هلم بالكفاءة والتميز يف اجناز املهام ،والتنسيق مع اللجنة وتقديم كل ما حتتاجه من معلومات وأمور لوجستية ضرورية
لعملها.

_____________________________________________________________________________________________

( )1وافق جملس الوزراء العراقي على اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد بهدف اإلصالح بتأريخ ( )3010/1/11و قرار املوافقة على اإلسرتاتيجية
متاح على موقع جملس الوزراء العراقي..
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وميكن حتديد اهم متطلبات االصالح الشامل يف الوظيفة العامة من خالل اآلتي:
اوال :ان اهم مظاهر الفساديف اجلهاز االداري داخل الدولة تتمثل بغياب التشريعات الفاعلة أو النقص أو القصور أو الغموض
يف التشريعات النافذةحيثيعمل يف ظل جمموعة كبرية من القوانني واالنظمة والتعليمات( .)1وسعيا حنو تكوين شرحة من املوظفني نزيهة
ومنتجة البد من اجراء اصالح تشريعي من خالل مايأتي:
 -1ان من املهم اجراء تغيري لتشريعات اخلدمة املدنية وانضباط موظفي الدولة والتشريعات الوظيفية أو تعديل
القوانني النافذة وخاصة القوانني املتعلقة باجلهات الرقابية لتتماشى مع املتغريات الوظيفية االجتماعية واالقتصادية  ,وادماج
التشريعات املكملة لبعضها البعض  ,حبيث يكون التعامل مستقبال مع عدد اقل من التشريعات .
 -3حتسني مستويات االجور واملكافأت مبا يتناسب مع طبيعة الوظيفة اليت يتوالها املوظف .
 -2اجراء عمليات التطوير التنظيمي هلياكل الوحدات االدارية ,لتحديث وتطوير تنظيم اجلهاز االداري
ووحدات االدارة احمللية مبايكفل توفري مقومات تنفيذ االهداف والربامج املدة .ومعاجلة مشكالت االزدواج والتضارب يف
االختصاصات فيما بني الوحدات االدارية املركزية  ,و الوحدات االدارية احمللية.
 -4تعديل قانون انضباط موظفي الدولة مبا حيقق تطبيق مبادئ الثواب والعقاب وتقييم االداء واملتابعة واحملاسبة.
 -5تنفيذ قانون جملس اخلدمة االحتادي وابعاده عن التأثريات السياسية لضمان حسن اختيار موظفي االدارة
العامة  ,من ذوي الشهادات العلمية والكفاءات املهنية واخلربة املرتاكمة وليس على أساس احملسوبية واملنسوبية أو احلزبية أو
الطائفية وهلذا جيب وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب.فقوانني اخلدمة جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية مكافحة الفساد(.)3
ثانيا :تفعيل استقالل ودور أجهزة رقابية املتخصصة ال حداث االصالح وابعادها عن التدخالت السياسية .والعمل على
متكينها من اإلطالع وتدقيق كافة سجالت الوزارة وبياناتها وأنشطتها وتقارير مسؤوليتها بغية ضمان حتقق الشفافية والنزاهة وكفاءة
األداء يف عملياتها ،وتوفري املعلومات الكافية الختاذ القرارات الصائبة وتقديم التوصيات املناسبة املتعلقة بتحسني برامج الوزارة
وسياستها وإجراءاتها حنو الصاحل العام.

_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر د .امحد رشيد  ,ادارة التنمية – جتارب عربية – مكتبة املدبولي  ,القاهرة  ,ص.25
( )3ينظر د .سوزان روزا يكرمان  ,الفساد واحلكم الصاحل – االسباب  ,العواقب واالصالح  , -املصدر السابق  ,ص.325
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ثالثا :دعم استقالل القضاء والعمل على حسن اختيار القضاة ،حيث أن وجود مهنيني مستقلني وال سلطان عليهم لغري
القانون بعيدين عن الصراعات السياسية واحملاصصات احلزبية يعزز ثقة اجلمهور بأحكامهم القضائية ويساعد على اإلسراع يف حسم
الدعاوى املتعلقة بالفساد.

اخلامتة
بعد اجناز حبثنا هذا توصلنا اىل بعض االستنتاجات والتوصيات نبني اهمها فيما ياتي:
 -1ان اية اسرتاتيجية او خطوة حملاربة الفساد حباجة اىل نظام قانوني متني يف اطاره يتم تنظيم كافة العالقات
والتصرفات القانونية وهذه االسرتاتيجية يتم وضعها من خالل قوانني متكاملة مع وجود ضمانات واليات فعالة لضمان تنفيذ
وتطبيق هذه القواعد واليت تعين بطريقة او باخرى ملكافحة الفساد .
 -3من الضروري اجراء املوائمة بني املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتضمنة اسرتاتيجيات مكافحة الفساد ومنها
اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد االداري والتشريعات الوطنية(احكام الدستور و التشريعات العادية واالنظمة
والتعليمات ).
 -2من املهم اجراء االصالحات يف نظام التعيني وتقويم االداء الوظيفي والرتقية وتنفيذ قانون جملس اخلدمة املدنية
االحتادي اذ جيب ان يتم اختيار املوظفني وفقا ملعايري عامة موضوعية يكون اساسها الشهادة والكفاءة واخلربة بصورة تتحقق
معهامعايري العدالة .
 -4من الضروري تشريع قانون موحد ينظمرواتب املوظفني وخمصصاتهمويتم ذلك من خالل السيطرة على نسبة
الرواتب واملكافأة واحلوافز مبا يضمن حقوق املوظفني ويبعدهم عن التفكري او القيام بأي عمل يكون من شانه االخالء
بالوظيفة العامة ومعايري النزاهة فيها.
 -5الحتقق اسرتاتيجية مكافحة الفساد اال من خالل احداث تغري وحتول حقيقي يف البنيان االجتماعي داخل الدولة
من خالل برامج لرفع مستوى التوعية لدى املواطن ونبذ اجلرائم بكافة انواعها والعمل على القضاء على الفقر والبطالة
ضمن جمموعة من السياسات االصالحية تهدف اىل رفع املستوى املعيشي .
 -2من الضروري اصالح ال نظام التشريعي باستخدام آليات حديثة ومدروسة إللغاء ودمج وتعديل التشريعات
احلالية ومكافحة ظاهرة التضخم التشريعياليت تساهم يف افالت املفسدين مستفيدين من تعارض التشريعات وتناقضها.
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قائمة املصادر
أوالً :الكتب
.1

د .امحد إبراهيم حسن :غاية القانون دراسة يف فلسفة القانون ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،دون سنة

الطبع.
.3

د .امحد رشيد  ,ادارة التنمية – جتارب عربية – مكتبة املدبولي  ,القاهرة .3002

.2

د.أنور أمحد رسالن – وسيط القانون اإلداري – الوظيفة العامة – .1992

.4

د .حنان مليكة -جرائم الفساد -دار اجلامعة اجلديد -اإلسكندرية.3010 -

.5

دانيال كوفمان " ،مراجعة اسرتاتيجيات مكافحة الفساد :امليل حنو نهج مرتكزة على احلوافز" ،يف الفساد

ومبادرات حتسني النزاهة يف البلدان النامية ( برلني  :املنظمة الدولية للشفافية )1998 ،
.2

د .سعاد الشرقاوي :نسبية احلريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني ،دار النهضة العربية,القاهرة1929,

.2

د.سليمان عبد املنعم ،ظاهرة الفساد :دراسة يف مدى مواءمة التشريعات العربية ألحكام إتفاقية األمم املتحدة

ملكافحة الفساد.3002 ،
.8

د.صالح الدين فهمي حممود ،الفساد اإلداري كمعوق لعمليــــات التنمية اإلجتماعيةواإلقتصـــادية ،دار النشر

باملركز العربي للدراسـات األمنية والتدرـب ،الرياض1994 ،
.9

د .فاروق عبدالرب :موقف عبدالرزاق السنهوري من قضايا احلرية والدميقراطية ،دار النسر الذهيب ,القاهره

3005
 .10د .كيمربلي ان اليوت الفساد كمشكلة من مشكالت السياسة الدولية يف الفساد واالقتصاد العاملي  ,ترمجة
حممد مجال امام ,مركز االهرام  ,القاهرة 3000
 .11د.هاشم الشمري ،د.ايثارالفتلي ،الفساد اإلداري و املالي و اثاره االقتصادية و االجتماعية ،الطبعة األوىل،
اليازوري ،األردن3011 ،
 .13حممد صاحل اميدي ،الفساد يف إقليم كوردستان العراق ،اجلزء األول ،مطبعة شهاب،اربيل3010 ،
 .12د .حممد سعيد جمذوب :احلريات العامة وحقوق االنسان،بدون مكان طبع1982,
 .14د .حممد عبيد احلساوي القحطاني ،الضبط االداري-سلطته وحدوده ،دار النهضة العربية,القاهرة3002,
 .15د .حممد الصرييف – الفساد بني االصالح والتطوير االداري – مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع 3008-
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ثانياً :الرسائل واالطاريح
 .1مريوان صابر محد ,تدابري مواءمة التشريع العراقي مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد – اطروحة دكتوراه  ,جامعة
صالح الدين 3011
ثالثاً :البحوث واملقاالت
 .1د .أثري طه حممد أمحد ،االمتيازات املالية ألعضاء جملس النواب العراقي ،حبث منشور يف جملة اجلامعة العراقية ،العدد
3010 ،35
 .3حيدر أدهم عبد اهلادي ,التشريعات العراقية يف ظل الدولة العراقية الثانية 3009-3002 ,حبث مقدم اىل املؤمتر
العلمي الثاني جلامعة دهوك3015.
 .2عادل عبداللطيف ،الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها ،حبث منشور يف (الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية)،
حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد السويدي باإلسكندرية ،الطبعة
الثانية ،بريوت3002 ،
 .4جمموعة من املؤلفني  /يف نظام النزاهة العربي يف مواجهة الفساد ,جملة املستقبل العربي ،العد  ،245السنة  ،20تشرين
الثاني .3002
رابعاً :املصادر االلكرتونية
 .1نهاد احلديثي ,جملــــس اخلــدمــــة العـامـــــة االحتــــــادي وإتاحـــــــة الفـــــرص املتساوية
 http://www.factiniraq.comتاريخ الزيارة .3012/3/5
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التطبيق االنتقائي للقانون وتأثريه على االستقرار القانوني*
أ .م .د .إمساعيل نامق حسني
كلية القانون والسياسة /جامعة السليمانية
حماضر يف كلية القانون /كمب جامعة جيهان -السليماينة
امللخص:
يتناول هذا البحث مشكلة التطبيق االنتقائي للقانون ،فالقانون لكي يكون مستقراً ويؤدي اىل االستقرار يف النفوس قبل
املراكز واألوضاع القانونية ،جيب أن يكون تطبيقه جمرداً ،وأن يراعى يف تطبيقه العدل ،أما إذا حبذ القانون ذاته العدالة  ،أو
استدعتها الضرورة أو املصلح ة العامة ،فتجوز بل جتب مراعاتها ،وقد تفرض هذه الرعاية أن يكون التطبيق انتقائياً ،لكن الفارق
الرئيس بني هذه احلالة واحلاالت اليت يعدل املطبق فيها عن التطبيق اجملرد ،هو هدف كل منهما ،إذ اهلدف يف احلالة يكون حتقيق
مصلحة جتدر بالرعاية ،لذا جاز التطبيق االنتقائي فيها أو وجب حسب األحوال ،أما اهلدف يف احلاالت فهو حتقيق منفعة ذاتية لذا مل
يسغ التطبيق االنتقائي فيها ،وتطرق البحث إىل بيان تأثري التطبيق االنتقائي يف احلالني على كل من العقيدة القانونية وسيادة القانون،
واصلني إىل نتيجة مفادها أنهما إذا اختال تأثر االستقرار القانوني سلباً ،أما إذا استقاما ،فاستقامت األوضاع القانونية واستقرت.

املقدمة
ال شك أن جناعة القانون وفاعليته كامنة يف حسن تطبيقه ،كلما كان تطبيقه عاماً وسليماً ،كانت النظرة إليه وإىل مطبقيه،
نظرة الرضى والطمأنينة ،ويزيد االحتكام إليه لصون احلقوق ولد رء العقوق .أما إن أسيء تطبيقه نفعاً لألصدقاء وضراً بغريهم،
فكانت النظرة إليه وإىل مطبقيه نظرة اإلمشئزاز ،فيبدأ االستيثاق به بالضعف شيئاً فشيئاً ،وتتأثر معه احلقوق قيمة ووجوداً ،األمر الذي
يؤثر على تصورات الناس وقناعاتهم لالحتماء بأنفسهم ،بدالً من االلتجاء إىل املؤسسات ،وينجم عن ذلك استيالء الالستقرار
والفوضى على اجملتمع.

*

قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
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أ .م .د .إسماعیل نامق حسین

بات هذا النوع من التطبيق للقانون مشكلة عويصة عانت منها جمتمعات كثرية وال تزال تعاني ،واجملتمع الكوردستاني
حاله حال تلك اجملتمعات ،مبتلى بهذا الداء واملشكلة اخلطرية ،لكن ما يبعث القلق واخلوف ،هو أن االنتقاء هنا يكاد يصبح أصالً،
وحيل حمل التطبيق اجملرد ،وما يرتب ذلك من آثار هدامة للمؤسسات ومستقبل القانون وسيادته يف هذا اجملتمع ،وكذلك على بقاء
الضعفاء.
فهذا التطبيق السيء للقانون مشكلة حبد ذاتها ،تتطلب جهوداً مضنية للتوقف على أسبابها وأبعادها ،والتفكري يف معاجلتها
معاجلة عقلية وواقعية .
حنن من خالل هذا البحث نركز جهودنا لبيان مفهوم التطبيق االنتقائي للقانون وحاالته ،واهلدف من ورائه ،إذ يكون
اهل دف منه تقديم منفعة لألصدقاء ،أو يكون إحلاق مضرة باألعداء ،ثم نستعرض عرضاً وافياً تأثري هذا التطبيق على االستقرار
القانوني وثبات األوضاع .وهدفنا من هذا البحث هو اإلسهام بعرض املشكلة واالقرتاح حللها ،يف اجلهود اخلرية اليت تبذل هنا
وهناك ،من أجل احليد منها أو القضاء عليها ،ومن ثم أن يطبق القانون كما أراده الشعب واملشرع ،وليس ما رآه وما أراده املطبق.
ومنهجنا يف البحث يعتمد على التحليل باألساس ،وإن تطلب األمر أن نستدل مبواقف قانونية خمتلفة فال نبخل ،خدمة
للبحث وغرضه .
إيفاءاً بالغرض ،نقسم خطة البحث كاآلتي:
املبحث األول :ماهية التطبيق االنتقائي للقانون
املطلب األول :مفهوم التطبيق االنتقائي للقانون.
املطلب الثاني :حاالت التطبيق االنتقائي للقانون.
املبحث الثاني :تأثري التطبيق االنتقائي للقانون على االستقرار القانوني.
املطلب األول :تأثري التطبيق االنتقائي للقانون على العقيدة القانونية.
املطلب الثاني :تأثري التطبيق االنتقائي للقانون على سيادة القانون .

40

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص 85-33
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

املبحث االول
ماهية التطبيق االنتقائي للقانون
تقف وراء التطبيق االنتقائي للقانون دوافع ذاتية ،قد يكون مصدر هذه الدوافع فعل شر أحياناً ،وجيوز أن يكون مرده

اسداء خري ،لكن تظهر تلك الدوافع فى احلالني فى صور وأشكال شتى .فنحاول من خالل هذا املبحث ،أن نبني أوالً مفهوم التطبيق

االنتقائي للقانون ،ثم سنتعرض اىل تناول حاالت التطبيق االنتقائي للقانون ،وذلك كاآلتي:
املطلب االول :مفهوم التطبيق االنتقائي للقانون.

املطلب الثاني :حاالت التطبيق االنتقائي للقانون.

املطلب االول
مفهوم التطبيق االنتقائي للقانون
باديء ذي بدء جيب أن نشري إىل انه بصورة عامة توجد فى علم القانون املعاصر نظريات عدة بصدد تطبيق القانون،
ميكن تلخيصها يف ثالث نظريات كاآلتي(:)1

النظرية األوىل :النظرية التحليلية
تفرتض هذه النظرية انتفاء الثغرات والتناقضات يف القواعد القانونية ،فاذا استجدت أية قضية ،ميكن إجياد حل هلا من
خالل تفسري القواعد املوجودة أو من خالل اإلملام باألحكام والقرارات املوجودة وحتليلها ،ومن ثم تكييفها وتطبيقها على القضية
املعروضة ،اذ يكون قوام هذه النظرية افرتاض بعض مقدمات منطقية من خالل القضايا واألحكام السابقة ومتسكاً بالقواعد السائدة،
فانطالقاً من هذه املقدمات يتوصل املطبق اىل حكم مالئم للقضية.

النظرية الثانية :النظرية التارخيية
حتاول هذه النظرية أن تطبق القانون من خالل البعد والفهم التارخيني له ،فالقاضي إثر االستقصاء التارخيى للقانون السائد
وكذلك استناداً اىل املصادر التارخيية له والشروحات واملعاني اليت اعطيت له واستقر القانون تارخيياً عليها يتوصل اىل حكم للقضية،
فمنهج التطب يق هنا الخيتلف اطالقاً عن ذلك املتبع فى النظرية التحليلية ،فهو اسلوب منطقي حمض ينطوي على معرفة انطباق الوقائع
على األحكام القانونية ،فعندها جيد القاضي عن طريق االستقصاء التارخيي للقاعدة القانونية ،فما عليه سوى تطبيقها سواء أكانت
النتيجة عادلة أم غري عادلة.
_____________________________________________________________________________________________

) (1روسكوباوند ،مدخل اىل فلسفة القانون ،املؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ،1691 ،ص  2٧ـــ .22
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النظرية الثالثة :نظرية االنصاف
مبوجب هذه النظرية ان األمر االساس فى تطبيق القانون هو إجياد حل عادل ومعقول لكل خالف على حدة ،فالقاعدة
القانونية دليل يسرتشد به القاضي من أجل الوصول اىل نتيجة عادلة ،وجيب أن يكون القاضي حراً يف حل كل قضية وذلك من أجل
الوفاء مبتطلبات العدالة بني اخلصوم ،ومن أجل التوافق واإلنسجام مع منطق االشخاص العاديني وحاستهم األخالقية.
ان تطبيق القانون ليس عملية آلية اذ ان هذا التطبيق ال يتضمن املنطق فحسب بل ينطوي على إصدار أحكام أخالقية
على السلوك البشري فى ظروف خاصة ال ميكن هلا أن تتماثل متام التماثل ،وأحكام احملاكم تنضوي على ادراك وفهم مبين على
اخلربة وال ينبغي هلا أن تصدر على شكل قواعد قانونية ثابتة وحمددة ،فيجب حتقيق املالءمة بني القاعدة القانونية والقضية املطروحة،
أي أن تكون القاعدة مالئمة للقضية وليست القضية للقاعدة.
ليس غريباً القول إن القانون مل يسن لتطبق بنوده كلها ،صحيح جيب أن يطبق كل حكم يرد فيه ،لكن يف الواقع ال يطبق
بعض أحكامه ،ويكون السبب وراء عدم التطبيق هذا رمبا يكمن يف ظروف تطبيقه وشروطه ،إذ ال تتأتى أحياناً ظروف تطبيق بعض
النصوص القانونية ،أو رمبا ال تتوفر شروط تطبيقها ،فال يتأثر القانون بهذا النوع من عدم التطبيق ،ال من حيث الصحة وال من حيث
النجاعة ،اذ تبقى تلك النصوص غري املطبقة ذات صحة وجناعة وفاعلية كلما كانت ظروف تطبيقها مؤآتية.
فالقاعدة القانونية عندما تتصف بالعمومية والتجريد ،توحي بأنها سنت ملن الذين تتوفر فيهم شروط تطبيقها عليهم،
وتطبق فعالً كلما كانت شروط تطبيقها متوفرة ،فأي استثناء تطبيقي( )1أو أي قيد أو إطالق تطبيقي إضايف غري مسوغ تشريعاً ،أو
أية جتزئة ألحكامه عند تطبيقه تؤثر على الرتابط بني النصوص القانونية والتأثري والتأثر فيما بينها ،وهذا يؤدي اىل انتقاص اإلرادة
التشريعية والنيل من إرادة الشعب ،وترجيح رغبة املطبق على تلك االرادات.
هناك متييز بني التنفيذ والتطبيق ،اذ التنفيذ هو اإلعالن عن دخول القانون يف حيز النفاذ ،فتكون التصرفات مطابقة
ألحكامه بعد ذلك االعالن ،أي يطلب القانون من املخاطبني به ويفرض عليهم أن تكون تصرفاتهم طبقاً ملقتضياته ،أما اذا مل تقتف
تصرفاتهم مقتضياته فتدخل املطبق وطبق القانون عليهم ،فتكون مرحلة التطبيق مأتية بعد مرحلة التنفيذ ،فالتطبيق إذن ،إما أن يكون
توكيداً وتثبيتاً للتنفيذ ،وإما أن يكون جزاءاً لإلخالل به( .)2ويف احلالني إما أن جيري من قبل السلطات القضائية ،وإما أن جيري من
قبل السلطات غري القضائية .فاملعنى الواسع للتطبيق ،هو مباشرة تنفيذ القانون من قبل السلطة العامة قضائية كانت أم غري قضائية،
أما املعنى الضيق له ،فيتم مبوجبه حصر مباشرة التنفيذ يف السلطة القضائية فحسب .يرتبط قصدنا بالتطبيق يف هذا البحث ،التطبيق
مبعناه الواسع ،وليس املعنى الضيق له.

_____________________________________________________________________________________________

) (1أي االستثناء الذي خيلقه املطبق ،بينما جيب أن يكون االستثناء بإرادة التشريعية.

) (2حول هذا املعنى ،ينظر :د .مسري عبدالسيد تناغو ،النظرية العامة للقانون ،منشأة املعارف ،األسكندرية ،1699 ،ص.513
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واالنتقاء من النقي ،وهو االصطفاء ،واالختيار على اساس التفضيل والتحسني( .)1فالتطبيق االنتقائي هو اختيار بعض
النصوص على أساس التفضيل والتحسني املصلحي لتطبيقها يف ظروف معينة ،وجتاهل املنطق القانوني السليم الذى يستلزم النظر اىل
القانون عند تطبيقه كوحدة واحدة غري قابلة للتجزئة واالفتئات والتشتت .وتلك املصلحة التى يتم التفضيل والتحسني على أساسها
قد تكون مصلحة ذاتية وقد تكون مصلحة مجاعية.
ارتباطاً مبا سبق ،ميكننا القول إن التطبيق االنتقائي للقانون ال يتحقق اال اذا توفرت الشروط اآلتية:
)1

ان يتم اختيار بعض النصوص أو القواعد وترتك االخرى وتتجاهل ،وقد يكون االختيار منصباً على قانون أو قرار

معني ككل بالنسبة حلالة معينة وتركه يف حالة أو حاالت أخرى.
)2

ان يكون اختيار حكم معني أو جتاهل حكم أو احكام مبنياً على أساس التفضيل املصلحي ،ومقدراً من املطبق

نفسه.
)5

أن يكون االنتقاء عمدياً ،مبعنى ان يكون التفضيل أو الرتك مقصوداً ،أما إذا مل يكن التفضيل أو الرتك بقصد،

فليس باإلمكان اعتبارهما تطبيقاً انتقائياً للقانون.
)4

أن يكون التفضيل فى تطبيق القانون او جتزئة تطبيقه يف ظروف معينة وحمددة بالذات أو ألشخاص معينني

بالذوات ،حبيث تتأثر معها خصيصة العمومية والتجريد.
يبد انه اذا مت استبعاد تطبيق قواعد قانونية قى ظل ظروف معينة ،أو استثين أشخاص بأوصافهم وليسوا بذواتهم من
أحكام قواعد معينة حتت حجج ومربرات معقولة ،وكذلك اذا استثنيت حاالت معينة من حكم قواعد قانونية ،فال تعترب كل تلك
تطبيقاً انتقائيأ للقانون ،وامنا من دواعي التطبيق اجملرد له.
اذن التطبيق االنتقائي يعاكس التطبيق اجملرد ،ففي التطبيق االنتقائي ينظر اىل ذات الشخص أو صفته الشخصية أو ينظر
اىل حاالت معينة بالذات ال بالوصف ،اما يف التطبيق اجملرد فيعامل االشخاص واحلاالت على أساس االوصاف والشروط ،فإن
توفرت طبق القانون كما جيب أن يكون وإن ختلفت مل يطبق.

_____________________________________________________________________________________________

) (1ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،ط ،2003 ،1ج ،4ص.4011
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املطلب الثانى
حاالت التطبيق االنتقائى للقانون
اذا نظر اىل التطبيق االنتقائي من حيث الغاية التى يرمي املطبق حتقيقها ،ميكن التوقف على حقيقة وهي إما أن يكون هذا
النوع من التطبيق من أجل حتقيق مصلحة ذاتية يريد املطبق كسبها ،وإما تكون الغاية منه حتقيق املصلحة العامة ،وبالتالي التوصل اىل
العدالة.
بناءًا عليه ،ميكننا أن نقسم حاالت التطبيق االنتقائي اىل ما يأتي:

احلالة األوىل :التطبيق االنتقائي الرامي اىل حتيقيق مصلحة خاصة
هنا يريد املطبق من وراء هذا النوع من التطبيق أن يكتسب مصلحة خاصة لنفسه ،وتتخذ هذه احلالة صوراً شتى ،إذ قد
يكون التطبيق هنا انتقامياً ،وقد يكون نفعياً ،أو يكون تطبيقًا خمتلطاً من االنتقام واالنتفاع ،نفصلها أدناه:
)1

قد يطبق املطبق القانون حرفيًا وبشكل ظامل على شخص معني كرهاً له ،أو انتقاماً منه ،أو إضراراً به ،اذ يطبق عليه

حيز القانون القاسي ،أو يفسره هكذا ليطبقه عليه ،وفى املقابل يطبق القانون ذاته ،بشكل مغاير على شخص آخر ،حبيث يكون هذا
التطبيق أكثر مرونة مما جيب أن يكون ،وحيدث هذا األمر عندما تتداخل مصاحله مع مصاحل املطبق عليه ،وتتشابك ،تقرباً اليه رعاية
ملصاحله.
)2

قد يطبق املطبق قانوناً معيناً بأكمله على أشخاص معينني أو على حاالت معينة ،وجيزئه ،أي يطبق بعض بنوده،

بالنسبة حلاالت أخرى أو أشخاص آخرين ،وذلك من أجل كسب منفعة مادية.
)5

حيدث أن يطبق املطبق نصاً ما على شخص ،ويتجاهل تطبيقه بالنسبة لشخص آخر ،بينما هما يتماثالن فى

الشروط والظروف ،األمر الذى جيب أن يكونا متساويني من حيث تطبيقه عليهما من عدمه .لكن يفرق املطبق بينهما ألسباب ال
مربر هلا.
بصورة عامة ميكن وصف هذه احلالة للتطبيق االنتقائي للقانون بأنها حالة غريبة ،تنشأ وتنمو يف ظل غياب سيادة القانون
وضعف الرقابة على تطبيقه ،وعدم قدرة املؤسسات على أداء دورها رغم وجودها اهليكلي والشكلي.
وبعبارة موجزة يف حالة كهذه تضعف جناعة القانون شيئاً فشيئاً ،ويتخذ القانون وتطبيقه وسيلة لرعاية منفعة األصدقاء،
وإحلاق املضرة باألعداء ،فبدالً من أن يصبح عامالً لالستقرار يتحول أداة للصراع والالستقرار.
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احلالة الثانية :التطبيق االنتقائي للقانون من أجل حتقيق املصلحة العامة
قد تعرتض املطبق فى طريقه لتطبيق القانون حاالت جيد انه اذا قاسها على حالة مماثلة هلا حتقق الظلم ،فيضطر أن ال يطبق
تلك القاعدة ويعدل عنها ،تقديراً منه أنه جيب أن يكون احلل عادالً ومعقوالً ،فأخالقه تدفعه ليكون انتقائياً ،فيطبق نصاً ال ينبغي أن
يطبقه أو ال يطبق نصاً جيب أن يطبقه ،وبفعلته هذه خيالف التطبيق اجملرد ،لكن غايته من وراء كل ذلك هي حتقيق العدالة ورعاية
املصاحل األجدر بالرعاية.
غري أن التساؤل املطروح هنا ،هل جيوز للمطبق اإلقدام على مثل هذا النوع من التطبيق؟
لإلجابة على هذا التساؤل ،من املفروض أن منيز بني ما اذا كان التطبيق جيري خارج القضاء ،وبني التطبيق الذي يكون يف
القضاء ،فإذا كان التطبيق إدارياً ،أي كان العامل اإلداري فى التطبيق له دخل أو حتى كان طاغياً ،فيكون مطلوباً من املطبق أن
يراعي العدالة أوالً ،وال يتجاهل العدل ،ومبا أن احلاالت اليت حتصل يف ظل هذا التطبيق نادراً تتماثل فيما بينها متام التماثل ،فليس
إضراراً بالقانون ،إن كان تطبيقه انتقائياً ،لكن بشرط ان يكون مقروناً بتحقيق العدالة ،أما إذا متاثلت احلاالت فيما بينها ،فلم جيز
التطبيق االنتقائي ،بل جيب أن يكون التطبيق جمرداً ،ألن رعاية العدل هنا أوىل من حتقيق العدالة(.)1
اما إذا كان التطبيق قضائياً ،فمن حيث املبدأ جيب أن يراعى العدل أوالً ،أما إذا كان هناك حيز لتحقيق العدالة فال ضري
فى حتقيقها ،سيما يف ظل القواعد التى تتسم باملرونة وتفسح جماالً للقاضي ليتحرك يف دائرتها ويأخذ يف احلسبان فرقة احلاالت وعدم
متاثلها.
استناداً اىل تلك احلقيقة ،جيوز هنا أن يكون التطبيق انتقائياً أيضاً لكن بشرطني ،أوهلما ،أن يكون هذا التطبيق مقروناً
بتحقيق العدالة ،وثانيهما ،أن يكون فى نطاق احلدود املرسومة له قانوناً.

_____________________________________________________________________________________________
)(1

تستحق اإلشارة إىل أن العدل والعدالة ليسا نقيضان ال يتوافقان وال جيتمعان ،وإمنا مشتقان من مادة واحدة وهي ( عدَلَ ) ،فكما خيتلفان ،يتوافقان،

فاملساواة احلسابية إذا أدت إىل استجابة املصاحل األكثر احرتاماً ،وحققت التسوية بني املتماثلني والتفرقة بني املختلفني ،توافق العدل والعدالة ،أما إذا

تعارضت املساواة احلسابية مع املصاحل األوىل بالرعاية ،ومل تنجم عنها التسوية بني املتماثلني والتفرقة بني املختلفني ،افرتق العدل عن العدالة ،وكذلك إذا
استجابت املساواة التناسبة ،أو العدل التبادلي ،أو العدل اجلماعي للمصاحل األحق بالرعاية ،وجنمت عنها التسوية بني املتماثلني والتفرقة بني املختلفني،

فالعدالة والعدل توافقا ،وإال افرتقا .والعدالة إضافة أو زيادة على العدل ،يف احلاالت اليت يفرتقان فيها ،غايتها التخفيف من شدة العدل ،لكي تتقوى وشائج

األخوة والتعاون بني أفراد اجلماعة ،حتى أن يكون العيش ممكناً .والقانون ال حيبذ العدل على الدوام ،وكذلك ال حيبذ العدالة على الدوام واإلطالق ،فكما

حيبذ العدالة يف حاالت ،حيبذ العدل يف حاالت أخرى .غاية القول إنه ال جيوز أن يطبق العدل يف كل احلاالت ،وكذلك ال جيوز أن تسري العدالة يف كل
احلاالت ،ألن غاية القانون كما تتحقق بالعدل تتحقق بالعدالة أيضاً .ينظر :امساعيل نامق حسني ،العدالة وأثرها يف القاعدة القانونية ،دار الكتب القانونية،

مصر ،2011 ،ص 93وما بعدها.
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احلالة الثالثة :التطبيق املزاجي
يف هذه احلالة يطبق املطبق القانون أحياناً تطبيقاً كامالً ،وأحياناً أخرى يطبقه نقصاناً ،فيجزئه ،فرمبا يأتيه شخص ويطبق
عليه القانون تطبيقاً انتقائياً ،ويأتيه ذات الشخص تارة أخرى فيطبق عليه القانون النافذ تطبيقاً جمرداً ،إذ أن هواه تتحكم به ،فإذا
كان مزاجه متقلباً تأثر معه تطبيقه للقانون وتأثرت بالتالي حقوق الناس.
بيد ان السؤال الذي ميكن أن يثار هنا ،يوجه إىل طبيعة هذا النوع من التطبيق ،من حيث إمكانية توصيفه باالنتقائي ،فهل
يدخل يف نطاق التطبيق االنتقائي أم يدور يف فلك التطبيق اجملرد؟
لإلجابة على هذا التساؤل ،جيب النظر اىل غاية املطبق ،فإن كانت غايته كسب مصلحة خاصة اصبح التطبيق انتقائياً لكنه
بصورة مؤقتة ،فإن تكرر هذا النوع من التطبيق اضحى دائمياً ،أما اذا مل تكن غايته حتقيق مأرب شخصي ،بل كان التطبيق بتلك
الشاكلة جاء على اثر عدم التبصر أو قصور فى الفهم أو تقلب يف املزاج أو أي عامل ذاتي آخر غري مقرون بغاية نفعية مل يكن
باإلمكان وصفه باالنتقائي.
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املبحث الثاني
تأثري التطبيق االنتقائي للقانون على االستقرار القانوني
يؤثر التطبيق االنتقائي للقانون على االستقرار القانوني من حيث اضعاف ثقة العباد بالقانون وبنجاعته ،فتختل عقيدتهم
القانونية وال جيدون من القانون وسيلة اليتاء حقوقهم والذود عنها ،واحلال هذه تتأثر معها مؤكداً سيادة القانون .بياناً لتلك
التأثريات ،نقسم هذا املبحث اىل مطلبني كاآلتي:
-

املطلب األول :تأثري التطبيق االنتقائي للقانون على العقيدة القانونية.

-

املطلب الثاني :تأثري التطبيق االنتقائي للقانون على سيادة القانون.

املطلب األول
تأثري التطبيق االنتقائي للقانون على العقيدة القانونية
اقرتنت القاعدة القانونية باجلزاء ضماناً لتطبيقها وعدم االخالل بها ،لكن ليس شرطاً أن يكون االلتزام بالقانون ناجتاً عن
اخلوف من جزائه دوم اً ،اذ احلالة الغالبة هي أن اجلزاء هو الذي يدفع املخاطبني حبكم القانون لاللتزام به ،غري أن جبانب تلك احلالة
الغالبة قد توجد حاالت رمبا ليست بقليلة يلتزم فيها املخاطبون بالقانون به عن قناعة وليس خوفاً من اجلزاء ،وهذا االقتناع الذاتي
ميليهم لاللتزام بالقانون سواء وجد اجلزاء أم مل يوجد ،وجيوز أن يكون اجلزاء مؤثرا فى تكوين هذا االقتناع فى مرحلة من املراحل،
لكنه يرتسخ فيما بعد يف ذاكرة املخاطب بالقانون مبنآي عن التفكري فى اجلزاء.
ارتباطاً مبا سبق ،ميكننا أن نرسم العقيدة القانونية بأنها إميان املخاطبني بالقانون بأن القواعد القانونية مل تشرع سوى
ملصاحلهم ،ولطاملا القانون يسهر على احملافظة على كيانهم اجلسدي وعلى حقوقهم ومنافعهم ،والجيوز هلم ان يعيشوا من غري وجود
القانون وااللتزام به ،لذلك يرسخ لديهم هذا اإلميان الدافع االقتناع واالعتقاد الذاتيني لاللتزام بالقانون وعدم احليد عن حدوده.
وتتكون العقيدة القانونية حتت تأثري جمموعة من العوامل ،ميكن إمجاهلا فيما يأتي:
أوالً :العوامل األخالقية ،تؤثر هذه العوامل من دون ريب يف تكوين العقيدة القانونية ،فاجملتمعات اليت تتحكم بها األخالق
يزيد فيها االلتزام بالقانون ،والعكس بالعكس ،وهذا احلكم ينطبق على الفرد أيضاً ،ألن األخالق تسهم يف تكوين االميان الدافع
لاللتزام بالقانون اسهامًا فعاالً.
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فاألخالق هي املعرب اليت تعرب منه بعض القواعد من قواعد غري قانونية اىل قواعد قانونية( ،)1إذ أن هذه القواعد قبل
تقنينها اذا ما مت االلتزام بها بدافع أخالقيتها ،فلرمبا مل تكن توجد حاجة لتقنينها أصالً ،هذا من جهة ،من جهة ثانية حتث األخالق
املخاطب بالقانون االلتزام بقواعده ،حتى تلك التى ال تتوافق كل التوافق مع األخالق ،فسقراط مثالً كان يقدر على أن يفر من
القوانني اليت أودت حبياته ،وكان هناك من يعاونوه على ذلك ،لكن أخالقه مل تسمح له ،فلم يفعل(.)2
ثانياً :العوامل النفسية والرتبية ،قيل إن الرتبية اجليدة تنشيء املواطن الصاحل ،والرتبية الرديئة تؤثر سلباً على سلوك الفرد،
فغرس احملبة واالحرتام وتقبل اآلخرين يف نفوس الفرد منذ البداية ،يعكس يف سلوكه وتصرفاته ،وعندما يربى الطفل على ان احلياة ال
تدوم بدون القانون ،وان القانون شرع من أجله ،فعليه احرتامه وااللتزام به ،ألن أي اخالل به خيتل معه نظام احلياة ،ويسود القلق
والالطمأنينة شعور اجملتمع وأفراده ،فرتبية الفرد بهذه الروح وعلى هذه القيم ترتك ال حمالة آثار اجيابية يف اميانه بالقانون ،واعتباره
الوسيلة املثلى للتمتع حبقوقه ،ويسهم هذا اإلميان النابع من الرتبية الصحيحة يف تكوين العقيدة القانونية يف اجملتمع.
ثالثاً :العوامل األيدولوجية ،تعمل األيدولوجيا على سلوك الفرد من خالل توجيه خطاب معني اىل فكره وذاكرته،
فاأليدولوجيا بغض النظر عن مصدرها تهتم بفكر االنسان أوالً ،وحتاول ان تظهر تأثرياتها فى سلوكه وتصرفاته.
والقانون كأبرز ظاهرة اجتماعية اسهمت العوامل األيدولوجية فى تكوينه وأثرت على تطبيقه ،مثالً الفكر الديين له نظرته
اىل القانون تكويناً وتطبيقاً ،وما بني األديان تباين وفروق ،من حيث جناعة القانون ورجاحته ،وكذلك من حيث التوجيه والتفعيل،
ألن من األديان ما يعتمد على التوجيه اكثر ،ومن بينها ما يعتمد على التوجيه والتفعيل معاً( ،)5وكذلك األفكار الوضعية ختتلف فيما
بينها فيما يتعلق بالقانون ،وبالعقيدة القانونية ،إذ تشرتط بعضها العدالة شرطاً جوهرياً لاللتزام بالقانون ،ذاهبة اىل القول إن القانون
اذا مل يكن عادالً ،فاملواطن فى حل من االلتزام به ،وتقابل هذه األفكار أفكار أو أيدولوجيات أخرى حتظر خمالفة القانون بذريعة
جمافاته العدالة ،فالقانون عند أنصار هذه األفكار جيب أن يفرض وجيرب املخاطب على االلتزام به عاد ًال كان أم غري عادل(.)4
حنن ال نريد أن نسهب الكالم يف مسألة تأثري األيدولوجيا يف تكوين القاعدة القانونية ،لكن ما ينبغي أن نبينه هنا ،هو دور
األيدولوجيا يف تكوين العقيدة القانونية.
_____________________________________________________________________________________________
)(1

للمزيد من التفصيل حول صلة القانون باألخالق ،ينظر :عبدالباقي البكري ،املدخل لدراسة القانون والشريعة اإلسالمية ،مطبعة اآلداب ،النجف

األشرف ،1612 ،ج ،1ص 139ومابعدها؛ د .عبد احلي حجازي ،املدخل لدراسة العلوم القانونية ،مطبوعات جامعة الكويت ،1612 ،ج ،1ص136

ومابعدها.

) (2ينظر :د .سليمان مرقس ،فلسفة القانون ،مكتبة صادر ،بريوت ،1666 ،ص.30
)(5

على سبيل املثال يعتمد الدين النصراني على التوجيه األخالقي أكثر من اعتماده على ترتيب األحكام على املسالك ،أما الدين اإلسالمي فشدّد

)(4

للمزيد من التقصيل ينظر كل من :د .ثروت أنيس األسيوطي ،فلسفة القانون يف ضوء التاريخ االقتصادي واالجتماعي ،مطبعة التحرير ،بغداد،

كثرياً على العقاب والثواب الدنيوي واألخروي ،لكنه يف الوقت ذاته حاول جاهداً أال يهمل التوجيه األخالقي.

 ،1619ج ،5ص 9وما بعدها؛ د .منذر الشاوي ،مذاهب القانون ،دار احلكمة ،بغداد ،1661 ،ص 23وما بعدها؛ د .السيد عبد احلميد فوده ،جوهر
القانون بني املثالية والواقعية ،دار الفكر اجلامعي ،األسكندرية ،2003 ،ص 505وما بعدها.
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ان اجملتمع الذي يكون حمكوماً بأيدولوجيا معينة من الصعوبة مبكان أن يصدر فيه قانون مستمد من إحياءات أيدولوجية
أخرى ،وإذا صدر ،يواجه ال حمالة معارضة شديدة من قبل املخاطبني ،مثالً يف البلدان اإلسالمية من الصعب أن يصدر قانون متأثر
بأيدولوجيا ليربالية أو اشرتاكية أو حتى مـتأثراً بدين آخر مثل الدين اليهودي ،وينطبق األمر ذاته على تلك اجملتمعات احملكومة بتلك
االيدولوجيات ،إذ من الصعب فيها صدور قانون مستوح من الشريع اإلسالمية ،وإذا ما صدر مثل هذا القانون ،سيواجه معارضة
شديدة ،فحتى لو نفذ ذلك القانون بتأثري اجلزاء ال يكون ذلك التنفيذ عن االقتناع الذاتي ،فأية فرصة إذا سنحت ملخالفته ،رمبا ال
يضيعها املخاطب به .أما القانون املستمد من األيدولوجيا التى تتحكم مبجتمعه فيطبقه عن اقتناع وطمأنينة ،وذلك حتت مفعول اميانه
الذاتي باأليدولوجيا اليت يقتنيها(.)1
إذن ،يظهر الوضع التحليلي ،وكذلك الواقع العملي ،أن األيدولوجيا هلا ارهاصات كبرية ومؤثرة يف تكوين العقيدة
القانونية فال ميكن جتاهلها البتة ،وإمنا ينبغي بناء الفروض واحلكم عليها.
رابعاً :العوامل السياسة :مما ال شك فيه ان القانون والسياسة تداخال فيما بينهما ،تداخالً يصعب فصلهما عن بعضهما،
فالسياسة توجه القانون مؤثرة فى شكله ومضمونه ،والقانون يقوي السياسة ويثبتها ،ويصدقها إن امكنه تنفيذ السياسة املؤثرة فيه،
ويكذبها ان اخفق يف تنفيذها(.)2
وفيما يتعلق بالعقيدة القانونية ،فالنظام السياسي وكذلك املمارسة السياسية ان كانت صاحلة وجرت على وجه صحيح،
فاإلميان بالقانون يتقوى ،وبالتالي تنمو العقيدة القانونية يف ظلها ،والعكس بالعكس.
واالنظمة السياسية التى تقيم وزناً إلرادات أفراد اجملتمعات اليت تتحكم بها ،وتتبلور إثر تفاعل سليم بني ارادة القابضني
على السلطة وارادة احملكومني ،فمن دون ريب تكتسب تقديراً واحرتاماً من ارادة احملكومني ،فهم يلتزمون مبا ترمسه ارادة احلكام،
ومن بني تلك االلتزامات ،التزامهم بالقوانني عن رضى وقناعة.
أما اذا كان النظام السياسي أو املمارسة السياسية مبنية على التسلط وفرض االرادة ،وجتاهل ارادة ورغبات احملكومني،
فهي قد تكسب تقيداً وقتياً بها وبقوانينها ،خوفاً من بطشها وجربوتها ،لكن يف احلقيقة هذا النوع من املمارسات السياسية معرض
للمخالفة واإلخالل به على الدوام.
اذن يستطيع النظام السياسي أن يكسب قناعة احملكومني والتزامهم به ،اذا راعى رغباتهم واراداتهم ،أما اذا جتاهلها،
فاختل اقتناعهم والتزامهم به.
_____________________________________________________________________________________________
)(1

مثال ذلك صدور قانون مكافحة العنف األسري رقم  9لسنة  2011يف إقليم كوردستان -العراق ،واجه صعوبات واعرتاضات شديدة من قبل

عدد غري قليل من أفراد اجلماعة .تصور ماذا حيدث يف جمتمع كاجملتمع السعودي أو حتى كاجملتمع العراقي لو يصدر فيهما قانون جييز الزواج املثلي ،أو
يصدر يف السويد مثالً قانون يبيح تعدد الزوجات.

) (2ينظر :د .عبد احلي حجازي ،املدخل ،املصدر السابق ،ص .12
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بناءاً عليه ،ميكن القول ان السياسة الرشيدة تؤثر فى تفكري اجملتمع وفى قناعات أفراده ،ومن ثم تسهم يف تكوين عقيدة
قانونية فاعلة ،جتعل االلتزام بالقانون من اساسيات احلياة ومقدساتها.
خامساً :العوامل املتعلقة بالقانون ذاته وتطبيقه ،القانون مهما كان حمتوياً على ارادات املخاطبني به ورغباتهم ،ومهما كان
تطبيقه سليماً ،اكتسب رضاهم وقناعاتهم قبل مسالكهم ،فالقانون الذي يناصر طبقة ضد طبقة أخرى مثالً ،أو الذي يتجاهل املساواة
ويشجع الظلم ،ال ميكنه أن خيلق لدى املخاطب به امياناً ذاتياً ،يدفعه لاللتزام به ،والتزامه النابع عن خوفه من اجلزاء ،هو التزام وقيت
يتعرض لإلخالل متى كانت فرصة االخالل به ساحنة.
وكذلك التطبيق السليم للقانون خيلق استقراراً يف نفوس املخاطبني به فيما خيص حقوقهم ،ومينحهم أماناً وطمأنينة ،ويرتتب
على ذلك اال يفكروا بااللتجاء اىل غري القانون يف استيفاء حقوقهم واستحقاقاتهم.
جتدر االشارة اىل ان ال عوامل املؤثرة يف تكوين العقيدة القانونية ليس منبتة الصلة فيما بينها ،وإمنا هي حمكومة بعاملي التأثري
والتأثر فيما بينها ،مثالً الرتبية مؤثرة يف األخالق ويف العوامل األخرى ،وفى الوقت ذاته متأثرة بها ،وينطبق احلكم نفسه على العوامل
األخرى.
أما فيما يرتبط بتأثري التطبيق االنتقائي للقانون على العقيدة القانونية ،فمن الضروري التمييز ما بني اذا كان االنتقاء نامجاً
عن كسب منفعة خاصة أو نامجاً عن ترجيح مصلحة عامة ،وكذلك جيب التمييز ما بني إن كان التطبيق االنتقائي ادارياً وما بني إن
كان التطبيق االنتقائي قضائياً ،فنحاول أن نستعرض أدناه تلك التفصيالت:
أوالً :تأثري التطبيق االنتقائي الناجم عن كسب منفعة خاصة على العقيدة القانونية
هذا النوع من التطبيق سواء جيري يف شكله االداري أم يف شكله القضائي ،يؤثر تأثرياً سلبياً على العقيدة القانونية ،فتختل
العوامل والقيم اليت تؤسس عليها تلك العقيدة ،ألن العوامل التى تسهم يف تكوين العقيدة القانونية تؤكد فى جمملها على املساواة
والتطبيق اجملرد للقانون( ،)1وحتقيق العدالة يف املواضع التى حبذها القانون نفسه ،أما إذا مت جتاهل املساواة والتطبيق اجملرد للقانون
صارت تلك العوامل املؤثرة باألمس ذات مردود عكسي ،فاملربي باألمس كان يربي من حتت يده على احرتام القانون وااللتزام به،
ألنه كان يؤمن به بنفسه ،لكنه عندما جيد واقعاً معاكساً يستحيل أن يستمر على الرتبية ذاتها ،واحلال ذاتها بالنسبة للعوامل األخرى،
فاألخالق والسياسة واأليدولوجيا مثالً ،كانت حتث الناس باألمس لاللتزام بالقانون ،أما اليوم فيجد املخاطب تعارضاً بّيناً بني اخلطاب
األخالقي أو السياسي أو األيدولوجي من جانب ،وبني الواقع العملي من جانب آخر ،فتظل تلك اخلطابات من غري تأثري أو ذات
تأثري زهيد.
_____________________________________________________________________________________________

) (1نصت املادة  14من دستور مجهورية العراق لعام  2003على أن (( :العراقيون متساوون أمام القانون دون متييز بسبب اجلنس أو العرق أو القومية
أو األصل أو اللون أو الدين أو املذهب أو املعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي ))؛ والفقرة سادساً من املادة  16منه نصت على أن(( :
لكل فرد احلق يف أن يعامل معاملة عادلة يف اإلجراءات القضائية واإلدارية )).
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واملخاطبون يف ظل وضع كهذا ال يتصور أن يزيد اميانهم بالقانون ،بل تتضاعف ثقتهم به شيئاً فشيئاً ،رمبا تصل حلد
الفقدان الكلي ،وما يزيد الوضع سوءًا أن تتكون لدى املخاطب قناعة بأن القانون ال حيميه بل يضره ،فهذه القناعة تدفع به اىل عدم
االلتزام بالقانون ،فكان يؤمن باألمس أن القانون يأخذ له حقه واستحقاقه ،لكن اآلن يقتنع اقتناعاً كلياً ،بأنه عليه أن يأخذ ويسرتجع
حقه بنفسه ،ويف نهاية املطاف رمبا ترتسخ لديه مقولة (( :ومن ال يظلم الناس يظلم ))(.)1
استناداً اىل تلك املعطيات ،جيوز القول ان التطبيق االنتقائي الناجم عن كسب منفعة ،يؤدي اىل نسف العقيدة القانونية،
ويعرض ا الستقرار القانوني للخطر ،ورمبا يؤدي اىل استيالء اجملتمع الفوضى والالنظام ،وقد يعود به اىل حالته األوىل حبيث تنعدم الثقة
بالقانون ،وحياول الفرد أن يأخذ حقه بنفسه ،وما يرتتب على ذلك من آثار سيئة تتعلق بالتصادم االجتماعي واالنتقام الفردي وسريان
الرعب فى نفوس الناس.
ثانياً :تأثري التطبيق االنتقائي الناجم عن ترجيح املصلحة العامة أو مصلحة خاصة أجدر بالرعاية
مبا أن املطبق من خالل هذا التطبيق ال يتبع منفعته الشخصية ،بل يريد أن يرجح املصلحة العامة اليت ينبغي ترجيحها ،فال
نعتقد انه يرتك تأثرياً سلبياً على العقيدة الق انونية ،وإن يبدو يف الظاهر انه اخالل بالقانون ،ورمبا تتأثر به آراء بعض املخاطبني ،لكن
عندما يدرك القصد الواقف وراءه ويتضح شكل االنتقاء ،تكشف تلك الظنون وتتالشى .ومثال هذا النوع من التطبيق ،عدم تطبيق
النص القانوني اجلائر ،كما ذهبت اليه احملكمة الدستورية االملانية يف قرار اجلنسية لعام  ،1699حيث تدور القضية حول املادة الثانية
من الالئحة رقم  11للقانون املدني للرايخ ( االمربطورية االملانية) الصادرة بتأريخ  1641/11/23كانت تنص وألسباب عنصرية
على حرمان اليهودي املهاجر من اجلنسية األملانية( ،)2وكان على احملكمة الدستورية االحتادية حرمان احملامي اليهودي الذي هاجر اىل
هولندا اثر ترحيله قسرياً ،لكن خلصت احملكمة اىل ان احملامي املذكور مل يفقد جنسيته االملانية على االطالق( ،)5ومل تطبق ذلك النص
الوارد فى الالئحة رداً للظلم وحتقيقاً للعدالة ،وكالهما ناجتان عن ترجيح املصلحة العامة ودفاعاً عن القيم واالفكار االنسانية.
مايبدولي ان هذا التطبيق يزيد من االميان بالقانون والعقيدة القانونية ،سيما إن كان يف شكله االداري ،ألن التطبيق
اإلدارى للقانون ينجم عنه الظلم أحياناً ،وذلك لسببني ،أوهلما ،ان هذا التطبيق يستلزم الولوج يف التفاصيل ،ويصعب عادة الفصل
التام بني احلقوق يف التفاصيل ،أما السبب الثاني ،فهو مكمل للسبب األول وهو ان التطبيق االداري يفرض على املطبق السرعة
_____________________________________________________________________________________________
)(1

هو قول زهري بن أبي مسلى أحد الشعراء اجلاهلية ولد يف  350ميالدي وتويف يف  921ميالدي ،وقال يف معلقة ( أمن أم أوفى دمنة مل تكلم ):

ومن مل يذد عن حوضه بسالحه

ط ،1699 ،1ص.111

ومن ال يظلم الناس يظلم .ينظر :ديوان ابن أبي سلمى ،شرح وتقديم ،علي حسني فاعور ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

) (2تنص املادة الثاني ة من الالئحة على أن (( :يفقد اليهودي اجلنسية األملانية  -1مبجرد العمل بهذه الالئحة ،إذا كانت إقامته املعتادة عند العمل بهذه

الالئحة يف بلد أجنيب -2 .مبجرد حصوله على اإلقامة املعتادة يف البلد األجنيب ،إذا اختذ الحقاً يف البالد األجنبية مكان إقامة معتادة )) .نقالً عن :روبرت
ألكسي ،فلسفة القانون ،تعريب كامل فريد السالك ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،ط ،2009 ،1ص.24
) (5روبرت ألكسي ،فلسفة القانون ،املصدر السابق ،ص.24
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والفصل املبكر ما بني احلاالت أو احلقوق ،وهذا األمر يتطلب أن يكون املطبق حاذقاً ملماً ،ويف الوقت ذاته حذراً لكي ال يقع يف
الظلم ،واذا ما استدعت املصلحة العامة ان يكون انتقائياً ،فيجوز أن يكون انتقائياً بالشروط اآلتية:
 )1أن يكون االنتقاء مستنداً اىل املصلحة العامة فحسب.
 )2أن يكون االنتقاء يف حدود ضيقة ،وال يتوسع فيها ،لكي ال حيل التطبيق االنتقائي حمل التطبيق اجملرد.
 )5أن يكون االنتقاء مسبباً ،ويكون سببه مدركاً وموضحاً ،كي ال يشوبه الظن وال التهمة.
أما اذا مت االنتقاء من غري هذه الشروط ،فتتأثر معه العقيدة القانونية من غري ريب تأثرًا سلبياً.
ثالثاَ  :تأثري التطبيق املزاجي على العقيدة القانونية
تتأثر العقيدة القانونية بالتطبيق املزاجى للقانون كذلك ،ألن املخاطبني يقلقون من مراكزهم وحقوقهم ،وهناك خمافة أخرى
من هذا التطبيق ،تتعلق باحتمال وقوع االسغالل بسببه ،اذ حيتمل أن يستغل املزاج املتقلب للمطبق من أجل منفعة شخصية أو
لالنتقام من الغري.
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املطلب الثاني
تأثري التطبيق االنتقائي للقانون على سيادة القانون
إن سيادة القانون أصل من أصول الدستورية ،يرتتب على هذا األصل عدم إمكان السلطات العامة يف بلد ما ان متارس
سلطتها إال وفق قوانني مكتوبة صادرة وفق اإلجراءات املتفق عليها من الشعب ،وذلك محاية ضد األحكام التعسفية يف احلاالت
الفردية (.)1
مما الشك فيه ان مبدأ سيادة القانون يشكل أحد عناصر الدولة القانونية ،وهذا املبدأ يتجسد خبضوع كل السلطات يف
الدولة من ( تشريعية وتنفيذية وقضائية ) ملبادئ القانون ،وميتد هذا اخلضوع التزام األفراد حبدود القواعد القانونية حيث ال جيوز
ممارسة أي عمل إال وفقاً حلكم القانون ،ويرتتب على ذلك التزام كل فرد يف اجملتمع مبراعاة حقوق اآلخرين (.)2
فهذا املبدأ إذن يقتضي أمرين ،األمر األول هو خضوع السلطات يف الدولة للقانون دون استثناء غري تشريعي يف احلاالت،
األمر الثاني خضوع األفراد للقانون ،فالقانون كما قال مونتسكيو جيب أن يكون كاملوت الذي ال يستثين أحداً .
ولضمان هذا التطبيق السليم للقانون ،فالبد من وجود أرضية مالئمة لكي يؤتي هذا املبدأ مثاره ،ويتعلق توفري هذه
األرضية املالئمة بعوامل داخلية وأخرى خارجية ،نعين بالعوامل الداخلية هنا ،هي تلك العوامل اليت تتعلق بالقانون نفسه ،والعوامل
اخلارجية هي اليت تقع خارج القانون واليت تساعد على حتقيق مبدأ سيادة القانون حتقيقًا سليماً(.)5
من املسلم به ان عدالة القانون تؤدي إىل إطمئنان الناس حبكمه ومن ثم حتول دون معارضته ،إلن خمالفة القانون ترجع إىل
أحد األمرين ،فإما خيالف لعيب موجود يف القانون وهو ظلمه ،وإما خيالف لعيب يتعلق بالشخص املخالف ،الذي ينحرف بسلوكه من
املعتاد الذي أتفق الناس عليه ،فالقانون إذا روعي فيه عامل العدالة أمكن بقدر كبري ضمان احرتامه ،ولرعاية هذا العامل اجلوهري يف
القانون ،من األهمية مبكان أن يكون القانون ذاته تعبرياً صادقاً عن شعور األمة ( ،)4ألن االتفاق على حل مرضٍ للكل أو حتى
لألغلبية ،فيه جانب كبري من العدالة ،فإذا كان األمر كذلك ،فال مناص من اخلضوع الطوعي ألحكام القانون ،فإن حصلت أية
خمالفة له يكون باإلمكان معاجلتها عن طريق عوامل أخرى مثل وجود جهاز فعال يسهر على تطبيق القانون ،وهنالك وسائل أخرى
تضمن منذ البداية احرتام مبدأ سيادة القانون ،وهي وسائل خارجة عن ماهية القانون  ،منها الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية ،وتنظيم الرقابة القضائية واستقالل القضاء ،وكذلك حتقيق النظام الدميقراطي يف الدولة (.)3
_____________________________________________________________________________________________

( )1مسري خريي توفيق ،مبدأ سيادة القانون ،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،اجلمهورية العراقية ،1619 ،ص. 19
( )2د .حافظ علوان ،حقوق اإلنسان ،جامعة بغداد ،بغداد ،2009 ،ص . 254
) (5د .إمساعيل نامق ،املصاحلة الوطنية بني التحدي والتحقيق ،أكادميية التوعية وتأهيل الكوادر ،السليمانية ،2012 ،ص.56
( )4د .السيد عبداحلميد فوده ،جوهر القانون ،املصدر السابق ،ص . 249
( )3طعيمة اجلرف ،مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ،مكتبة القاهرة احلديثة  ،القاهرة  ،1691 ،ص . 12
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إذ ال ميكن إنكار الدور الذي يلعبه مبدأ الفصل بني السلطات يف حتقيق مبدأ سيادة القانون ،وقد تكلم جيمس ماديسون
عن الفلسفة اليت تكمن وراء مبدأ الفصل بني السلطات الثالث هذه قائالً؛ إن الضمان الكبري للوقوف ضد التمركز التدرجيي هو يف
اعطاء أولئك الذين يديرون كل سل طة ،الوسائل الدستورية الضرورية ليقاوموا أي تدخل أو تعدٍ يصدر عن هذه السلطة على تلك،
فاإلنسان نزاع اىل الشر كما انه نزاع اىل اخلري ،ومن الواجب واحلالة هذه اختاذ مثل التدابري الضرورية للحد من نزعته الشريرة اليت
قد تدفع املسؤولني اىل التعسف يف استعمال سلطاتهم وإيقاع الضرر باملواطنني ،ان هذه التدابري تبدو مع ضرورة االلتزام بها معقولة
ومتفقة مع الغرض من وجود احلكومة ( . )1فاحلكومة ما وجدت اال للحد من نزعة الشر املوجودة يف النفس البشرية ،ووجودها ال
حيقق هذا الغرض بشكل سليم اال مع وجود مبدأ الفصل بني السلطات ،فهو معها من قبيل الضرورات امللحة على النوازع البشرية
الشريرة ،ولو كان الناس مالئكة ملا كانت هناك حاجة لقيام احلكومات وال ملبدأ الفصل بني السلطات(.)2
فإذا متت مراعاة مبدأ سيادة القانون حتققت بذلك املساواة بني األفراد ،وساد التطبيق اجملرد للقانون ،وما يرتتب على ذلك
من آثار إجيابية خادمة للمجتمع.
أما التطبيق االنتقائي حباالته الثالث اليت سبق فصل الكالم فيها ،فيتعارض تعارضاً كلياً مع سيادة القانون ،ألن مبدأ سيادة
القانون يستوجب أن يكون تطبيق القانون تطبيقاً جمرداً ،يف حني أن املطبق يف التطبيق االنتقائي ،يقيم حلاالت أو حتى ألشخاص يطبق
عليهم القانون اعتبارًا ال ينبغي له أن يقيمه ،بينما ال يقيمه فعالً حلاالت أخرى وألشخاص آخرين.
ويف ظل التطبيق االنتقائي تكثر االستثناءات اليت مل يسغها القانون ،ويفقد مبدأ املساواة معناه احلقيقي ،وحتل الالمساواة
حمل املساواة ،وحياول املطبق أن جيعل إرادته بديلة عن اإلرادة التشريعية لتحل حملها ،األمر الذي يتضرر مبدأ الفصل بني السلطات
وخيتل ،ويصبح من بيده أمر تطبيق القانون أن تكون له الكلمة العليا ،من حيث اعطاء املعنى للقواعد القانونية تفسرياً وتطبيقاً ،بل
حتى إضفاء النجاعة عليها من عدمه ،إذ تصبح اإلرادة التطبيقية هي األهم ،أما اإلرادة التشريعية فال تستطيع أن تتحرك ساكنة إال ان
تتقبل الوضع الذي فرضته عليها اإلرادة التطبيقية ،وحتد احلال هذه باإلرادة التشريعية أن تظهر كإرادة صورية خاضعة لإلرادة
التطبيقية.
فإذا مل يتم صد اإلرادة التطبيقية ومل توضع يف حدود وضوابط ،لرمبا أن يزداد الوضع سوءاً ،وتتفرغ سيادة القانون من
كامل معناها ،وبالتالي يصبح القانون وسيلة بيد املطبق لتقوية نفسه من مجيع النواحي واضطهاد األخرين ،واملساس حبقوقهم ،وهذه
الفرضية إن حدثت فليس مستبعداً أن جيري الصراع اخلشن ما بني املطبق عليه واملطبق ،ومآل ذلك رمبا ينتهي بأن تسود اجملتمع حالة

_____________________________________________________________________________________________
()1

القاضي وليم أو .دوكالس ،احلرية يف ظل القانون ،ترمجة ،د .إبراهيم إمساعيل الوهب ،مراجعة ،د .حممد نوري كاظم ،منشورات دار مكتبة احلياة،

بريوت ،دون سنة النشر ،ص . 10
( )2املصدر ذاته ،ص . 11
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الفوضى والالستقرار ،وتكون القوانني يف مهب ريح ذلك الصراع ،ويتعرض وجودها وفاعليتها للزوال والتعطيل على الدوام،
ويرتتب على ذلك أن األوضاع القانونية تواجهها حالة القلق والالستقرار.
رمبا خيف تأثري التطبيق اال نتقائي على سيادة القانون ،إذا ما كان االنتقاء نامجاً عن ترجيح ملصلحة عامة ،بشرط أن يعرض
سبب االنتقاء وغايته عرضاً واضحاً يفهمها املخاطب ويتقبلهما ،لكن مع ذلك يتضرر مع هذا التطبيق أيضاً مبدأ سيادة القانون ،ألن
فيه يطبق نص فيما ال جيب تطبيقه ،أو ال يطبق نص فيما جيب تطبيقه ،أو جيزأ قانون من حيث ال جيوز جتزئته ،وهلم جرا .بيد أنه
مادامت غايته مشروعة ،رمبا مل يكن إنكاراً للمنطق والواقع إن كان مساغًا عند توفر شروطه.
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اخلامتة
توصلنا من خالل هذا البحث إىل النتائج واالقرتاحات اآلتية:

أوالً :النتائج
توصلنا إىل النتائج اآلتية:
 )1يتخذ التطبيق االنتقائي للقانون صوراً شتى ،إذ قد يكون االنتقاء بأن جيزأ املطبق قانون معني إىل أجزاء ،فيطبق
بعضها ،ويتجاهل بعضها األخرى ،أو قد يكون يف شكل تطبيق قانون معني حبذافريه على شخص أو حالة ،وعدم تطبيقه البتة على
شخص آخر أو حالة أخرى.
 )2الغرض من التطبيق االنتقائي قد يكون منفعة ذاتية ،وهو غري مشروع ،فينبغي منعه ورده من حيث مل يتحقق ،وقد
يكون مصلحة عامة أو جديرة بالرعاية ،مما يقتضي رعايتها وفق ضوابط وأصول تدرأ عن رعايتها التهم والظنون.
 )5التطبيق االنتقائي إذا كان وراءه غرض غري مشروع ،يؤثر على كل من العقيدة القانونية وسيادة القانون ،ورمبا
يؤدي إىل خلق نوع من الالمباالة وعدم االكرتاث بالقانون وأحكامه.
 )4يتضرر اجملتمع بأكمله من التطبيق االنتقائي غري املشروع للقانون ،لكن إن ظهر تأثري هذا الضرر بالنسبة
للمحكومنب والضعفاء يف احلال ،فمن احملتوم أنه سوف يظهر على قابضي السلطة يف املستقبل ،ورمبا يكون بوقع أشد وأكرب.
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ثانياً :االقرتاحات
نقرتح ما يلي:
 )1مواجهة التطبيق االنتقائي غري املشروع للقانون ،من قبل األفراد قبل املؤسسات ،ليكون كل فرد رقيباً على تطبيق
القانون ،وال يرضى مبا يريده املطبق ،بل عليه أن يكافح من أجل أن يفرض على املطبق لتطبيق القانون كما أراده املشرع
واإلرادة الشعبية.
 )2تفعيل دور املؤسسات الرقابية على تطبيق القانون ،تفعيالً حيد بها لتؤدي دورها احلقيقي املناط بها ومسؤوليتها،
كما ينتظرها احملكومون ،وليس كما يطلبها احلكام ،مثل جهاز اإلدعاء العام ،وكذلك تشديد الرقابة على التطبيق اجملرد وفرضه
على مطبقي القانون ،وتوجيه اجلزاء الالزم إىل كل مطبق يثبت أنه عبث بالقانون ،ملنفعة شخصية.
 )5استبعاد اجلهاز القضائي من التدخل احلزبي ،من رئيسه األول إىل آخر موظف تابع له خيدم فيه ،وأن يكون التعيني
وتقليد املنصب يف هذا اجلهاز على أساس الكفاءة ومعايري علمية ومهنية صحيحة وسليمة .وأن يكون تعيني رئيسه األول مبوافقة
ومساندة السلطة التشريعية ليكون اجلهاز القضائي قوياً جتاه السلطة التنفيذية ،وال تتجرأ هذه األخرية جتاوزه وتفرض إرادتها
عليه .وكل ذلك من أجل أن يظل القضاء رمزاً إلحقاق احلق ،ألنه هو امللجأ األخري الذي يتم اللجوء إليه حلسم النزاعات
ال ملن ال جيد أمالً إال فيه.
والفصل بني احلقوق واملصاحل ،فال بد أن يبقى مأم ً
 )4جيب النظر إىل الذين ال يطبقون القانون تطبيقاً سليماً بعني اإلزدراء ،وال ينبغي ألحد التسليم بواقع ال يرضاه يف
قرارة نفسه ،أي على كل من يناسب له ،أن يكون مانعاً أمام التطبيق االنتقائي ،ال مساعداً له.
 )3إيالء عناية أكرب باملنظمات واملؤسسات غري احلكومية اليت تعمل يف جمال سيادة القانون ،والرقابة على تطبيقه ،وال
ضري هنا االستفادة من جتارب األمم والدول املتقدمة اليت بلغت يف هذا الشأن لدرجة كبرية من الرقي والتحضر ،وكذلك
االستعانة باخلربات الدولية للحفاظ على التطبيق السليم للقانون.
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املصادر
 )1ابن منظور ،لسان العرب ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،ط ،2003 ،1ج.4
 )2امساعيل نامق حسني ،العدالة وأثرها يف القاعدة القانونية ،دار الكتب القانونية ،مصر.2011 ،
 )5د .إمساعيل نامق ،املصاحلة الوطنية بني التحدي والتحقيق ،أكادميية التوعية وتأهيل الكوادر ،السليمانية.2012 ،
 )4د .ثروت أنيس األسيوطي ،فلسفة القانون يف ضوء التاريخ االقتصادي واالجتماعي ،مطبعة التحرير ،بغداد.1619 ،
 )3د .حافظ علوان ،حقوق اإلنسان ،جامعة بغداد ،بغداد.2009 ،
 )9ديوان ابن أبي سلمى ،شرح وتقديم ،علي حسني فاعور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.1699 ،1
 )1روبرت ألكسي ،فلسفة القانون ،تعريب كامل فريد السالك ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،ط.2009 ،1
 )9روسكوباوند ،مدخل اىل فلسفة القانون ،املؤسسة الوطنية للطباعة والنشر.1691 ،
 )6د .سليمان مرقس ،فلسفة القانون ،مكتبة صادر ،بريوت.1666 ،
 )10مسري خريي توفيق ،مبدأ سيادة القانون ،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،اجلمهورية العراقية.1619 ،
 )11د .مسري عبدالسيد تناغو ،النظرية العامة للقانون ،منشأة املعارف ،األسكندرية.1699 ،
 )12د .السيد عبد احلميد فوده ،جوهر القانون بني املثالية والواقعية ،دار الفكر اجلامعي ،األسكندرية.2003 ،
 )15طعيمة اجلرف ،مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ،مكتبة القاهرة احلديثة  ،القاهرة .1691 ،
 )14د .عبد احلي حجازي ،املدخل لدراسة العلوم القانونية ،مطبوعات جامعة الكويت ،1612 ،ج.1
 )13د .عبدالباقي البكري ،املدخل لدراسة القانون والشريعة اإلسالمية ،مطبعة اآلداب ،النجف األشرف.1612 ،
 )19د .منذر الشاوي ،مذاهب القانون ،دار احلكمة ،بغداد.1661 ،
 )11وليم أو .دوكالس ،احلرية يف ظل القانون ،ترمجة ،د .إبراهيم إمساعيل الوهب ،مراجعة ،د .حممد نوري كاظم ،منشورات دار مكتبة
احلياة ،بريوت ،دون سنة النشر.
 )19دستور مجهورية العراق لعام . 2003
 )16قانون مكافحة العنف األسري رقم  9لسنة  2011يف إقليم كوردستان.
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التنظيم القانوني لإلخبار عن اجلرائم*
م .د .سردار على عزيز
كلية القانون و السياسة /جامعة التنمية البشرية
امللخص:
جعل املشرع العراقي يف املادة (/1أ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية املعدل  ،اإلخبار وسيلة من وسائل حتريك الدعوى
اجلزائية بصدد اجلرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى  ،وهو يف هذا القانون جوازي بالنسبة للشخص العادي ما مل تكن اجلرمية
اليت علم بها جناية وهو حضر إرتكابها إال أنه وجوبي بالنسبة للموظف أو املكلف خبدمة عامه والذي يعلم بوقوع جرمية أثناء تأدية
عمله أو بسببه  .أما اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية مبوجب املادة ( )3/4من قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم  3لسنة
 6002وجوبي على كافة أفراد اجملتمع دون إستثناء وذلك ملا تتضمن هذه اجلرائم من خطر عام مما يستلزم وجود مشاركة مجاعية
ملكافحتها إال أن قوانني مكافحة اإلرهاب للدول األخرى إستثنت من ذلك األزواج واألصول والفروع من هذا اإللزام ورأينا بأن
ذلك حيقق العدالة محاية لألسرة من التفكك لذلك إقرتحنا على املشرع الكوردستاني أن يعدل قانون مكافحة اإلرهاب وأن يعمل
بهذا اإلستثناء .
Abstract
The Iraqi Legislator, in article (1-A ) of code of Criminal Procedure , has made notifying as an
instrument to criminal cases , as a public right crimes ( according to the law ) it is considered to be
permissible for a regular person , unless he/she knew about or seen the crime in advance is felony . It is
considered to be binding for employee or assigned to public service, which knows that the crime is
committed during his /her duty or due to it.
However, notifying on a terrorist crimes are considered to be binding on every individual within
the society without exception , article (4/3) of Anti- Terrorism Act in Kurdistan Region number (3) for
the year (2006),
This due to the nature of such crime and how it affects the public that lead to collective
participation to combat it.

*

قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
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پووخته 
ياساىبنهماكانىدادگايىسزايىههواڵدانى به یهكێك له ئامڕازهكانى

/أ)له 
بهندى( 1
ياسادانهرىعيراقىله  

جواڵندنى داواى سزایى داناوه تایبهت به تاوانهكانى مافى گشتى  ،وه ئهم ههواڵدانه كارێكى ویست مهندانهیه ئهگهر
كهسهكه خۆى ئامادهى ئهنجامدانى كاره تاوانییهكه نهبوبێت  ،بهاڵم سهبارهت به كارمهند ههواڵدان له تاوانى مافى
گشتى كه بههۆى ئهنجامدانى كارهكهى یان لهكاتى ئهنجامدانى كارهكهى پێیزانیوه وجوبى یه  ،بهالم بهپێى بهندى
( )3/4لهیاساى بهرهنگاربوونهوهى تیرۆر له ههرێمى كوردستان ژماره  3ساڵى  2112ههواڵدان له تاوانى
تیرۆریستى واجبه له سهر ههموو كهسێك بهبێ هیچ بهدهریهك وه ئهوهش لهبهر مهترسى تاوانى تیرۆریستى  ،بهاڵم
یاساى بهرهنگاربوونهوهى تیرۆر له وواڵتانى تر هاوسهران و باوان و وهچهكانیان بهدهر كراون لهم ههواڵدانه  ،وه
بۆ پاراستنى خێزان داوامانكرد یاساى بهرهنگاربوونهوهى تیرۆر له ههرێمى كوردستان ڕیككارى تێدابكرێت و
كار بهم بهدهرییه بكرێت .

املقدمة
من املوضوعات األساسية يف قوانني اإلجراءات اجلنائية كيفية تنظيم حتريك الدعوى اجلزائية ووسائل حتريكها  ،ومن إحدى
هذه الوسائل اإلخبار عن اجلرائم وهي وسيلة لتحريك الدعوى اجلزائية يف جرائم احلق العام وتقدم اإلخبار من قبل اإلدعاء العام أو
من قبل كل من علم بوقوع هذه اجلرائم.
ونظم قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم  63لسنة  1791موضوع اإلخبار عن اجلرائم يف الباب الثاني من
الكتاب الثاني منه وضمن املادتني (  49و ) 44منه  ،حيث جعل ذلك جوازيا بالنسبة ملن وقعت عليه جرمية ولكل من علم جبرمية
حترك الدعوى فيها بال شكوى وذلك مبوجب املادة ( )1/49من هذا القانون  ،بينما جعل ذلك وجوبيا بالنسبة للموظفني واملكلفني
خبدمة عامة بالنسبة ملن علم اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جرمية او اشتبه يف وقوع جرمية حترك الدعوى فيها بال شكوى
وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية وذلك مبوجب املادة ( )44منه.
مشكلة البحث
إال أن قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم  3لسنة  6002أخذ إجتاهاً خمتلفاً وجعل اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية
أمرا وجوبيا بالنسبة للعامة مبوجب املادة ( رابعا )3/منه.
وبهذا أن املشرع يف قانون قانون مكافحة أإلرهاب الكوردستاني وسع من نطاق مسؤولية األفراد والزمهم باإلخبار عن
اجلرائم اإلرهابية وهي من جرائم احلق العام بينما ال جند هذا اإللزام بالنسبة لألفراد ( غري املوظف أو املكلف خبدمة عامة ) يف قانون
أصول احملاكمات اجلزائية العراقي بالنسبة للجرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى.
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باإلضافة ا ىل ذلك إعترب قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان اإلحجام عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية جرمية إرهابية
على الرغم من عدم توافر العناصر اإلرهابية فيه حسب التعريف الوارد للفعل اإلرهابي حسب املادة األوىل من هذا القانون .
منهجية البحث
لذلك إخرتنا هذا املوضوع لكي نبني فيه مفهوم اإلخبار عن اجلرائم وطبيعته وكيفية تنظيمه يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية
ويف قانون مكافحة اإلرهاب ومنهج البحث عبارة عن املنهج التحليلي املقارن وذلك بتحليل مفردات هذا املوضوع يف التشريعات
العراقية ومقارنته مبوقف بعض التشريعات العربية وذلك من أجل حتديد أصوب األحكام من بني هذه التشريعات.
هيكلية البحث
يتألف البحث من مبحثني نتناول يف األول ماهية اإلخبار عن اجلرائم من خالل ثالثة مطالب يف األول نتناول تعريف
اإلخبار عن اجلرائم ويف الثاني أهمية اإلخبار عن اجلرائم يف اإلثبات اجلنائي ويف الثالث نتحدث عن التكييف القانوني لإلخبار يف
نطاق التجريم ويف املبحث الثاني نتطرق اىل أنواع اإلخبار عن اجلرائم وذلك من خالل مطلبني يف األول نتناول األخبار اجلوازي
ويف الثاني نبحث اإلخبار الوجوبي .
و خنتتم املوضوع بأهم اإلستنتاجات والتوصيات اليت نتوصل اليها.
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املبحث األول
ماهية اإلخبار عن اجلرائم
يف هذا املبحث نتطرق اىل ماهية اإلخبار عن اجلرائم من خالل تعريفه يف مطلب ويف مطلب آخر نتطرق اىل أهمية اإلخبار
عن اجلرائم يف اإلثبات اجلنائي ويف املطلب الثالث واألخري نتناول التكييف القانوني لإلخبار يف نطاق التجريم

املطلب األول
تعريف اإلخبار عن اجلرائم

اإلخبار هو  :عمل يأتيه شخص إلعالم السلطة التحقيقية باجلرمية املرتكبة بناء على علمه الشخصي .

1

وهناك من يعرفه بأنه  :إبالغ السلطات املختصة عن وقوع جرمية سواء أكانت اجلرمية واقعة على شخص املخرب أو ماله أو

شرفه أو على شخص الغري أو ماله أو شرفه .

6

وعرف بأنه  :إحاطة السلطات املختصة علما بوقوع جرمية يف مكان ما لغرض إختاذ اإلجراءات القانونية بغية القبض على

مرتكبها و إجراء التحقيق معه .

3

وعرف بأنه  ( :إخطار السلطات العامة بنسبة واقعة اىل شخص  ،وهو من حيث جوهره نشاط من شأنه إتاحة علم السلطات

العامة بواقعة ) .

4

وعرف بأنه  ( :إخبار السلطات املختصة عن وقوع جرمية أو أنها على وشك الوقوع أو أن هناك إتفاقا جنائيا على

إرتكابها).

5

وعرف كذلك بأنه  ( :عمل يأتيه شخص من غري املتضررين من اجلرمية إلعالم السلطة القضائية باجلرمية املرتكبة بناء على

علمه الشخصي  ،سواء حتقق العلم باملشاهدة  ،أو السماع  ،أو الشم ) .

2

ونرى بأنه يشرتط يف املخرب أن ال يكون من املتضررين من اجلرمية ألن اإلخبار خيتلف عن الشكوى حيث أن األخري عبارة

عن  :رفع املظلمة اىل حمكمة التحقيق من قبل شخص يدعي أنه متضرر من اجلرمية .

9

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1د .براء منذر كمال عبداللطيف  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،ط ، 6دار إبن األثري للطباعة والنشر  ،املوصل  ، 6007 ،ص . 14
 ) 6د .رزكار حممد قادر  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،ج ، 1ط ، 6مؤسسة  O,P,L,Cللطباعة والنشر  ،أربيل  ، 6003 ،ص  45و
د  .سعيد حسب اهلل عبداهلل  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،دار احلكمة للطباعة والنشر  ،املوصل  ، 1770 ،ص . 40
 ) 3مجعة سعدون الربيعي  ،املرشد اىل الدعوى اجلزائية وتطبيقاتها  ،املكتبة القانونية ،بغداد  ،ط  ، 6010 ، 4ص . 14
 ) 4د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوبات – القسم اخلاص  ،دار النهضة العربية ‘ القاهرة  ، 1744 ،ص . 964
 ) 5د  .سعد أمحد حممود سالمة  ،التبليغ عن اجلرائم  ،دار النسر الذهيب للطباعة – القاهرة  ، 6003 ،ص . 36
 ) 2د .براء منذر كمال عبداللطيف  ،املرجع السابق  ،ص . 14
 ) 9د .عبداألمري العكيلي و د.سليم حربة  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،بغداد  ،ج ، 1740 ، 1ص . 62
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إن املشرع العراقي أوضح اجلهات اليت حيق اها حتريك الدعوى اجلزائية يف املادة (  /1أ ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية
واليت تنص ( :حترك الدعوى اجلزائية بشكوى شفوية او حتريرية تقدم اىل قاضي التحقيق او احملقق او اي مسؤول يف مركز الشرطة او
اي من اعضاء الضبط القضائي من املتضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم اىل اي

منهم من االدعاء العام ما مل ينص القانون على خالف ذلك .وجيوز تقديم الشكوى يف حالة اجلرم املشهود اىل من يكون حاضرا من

ضباط الشرطة ومفوضيها ) .

يتبني من النص املذكور أن الشخص الذي حيق له تقديم الشكوى هو املتضرر من اجلرمية  ،أما املخرب هو اإلدعاء العام أو أي

شخص علم بوقوع جرمية حترك الدعوى فيها بال شكوى .

ونرى بأن ورود صيغة النص بالشكل املذكور أعاله فيها نقص ذلك ألن املشرع أورد بأنه ( :حترك الدعوى اجلزائية بشكوى

شفوية او حتريرية تقدم  ............من املتضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها) .......

يفهم من النص وبهذه الصيغة بأن الشخص الذي حيرك الدعوى اجلزائية بطريقة الشكوى هو املتضرر من اجلرمية او من يقوم

مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها  ،ولكن من املعلوم أن الشخص الذي علم بوقوع اجلرمية هو غري املتضرر ألن املشرع أورد

املتضرر قبله وبرأينا ال جيوز له حتريك الدعوى اجلزائية بصدد اجلرمية املرتكبة بوسيلة الشكوى ألن الذي له حق تقديم الشكوى هو
املتضرر من اجلرمية وهو املشتكي وجيوز له املطالبة باحلق اجلزائي وهو  :طلب إختاذ اإلجراءات اجلزائية حبق مرتكب اجلرمية وفرض

العقوبة عليه  ،واملطالبة باحلق املدني  :وهو طلب التعويض عن األضرار املادية واملعنوية امللحقة به جراء اجلرمية الواقعة .

1

وإن الشخص الذي علم بوقوع اجلرمية بإمكانه حتريك الدعوى اجلزائية بصددها بطريقة إإلخباروليست الشكوى إذا كانت

اجلرمية من جرائم احلق العام ويف هذه احلالة يسمى باملخرب وإن دوره يقتصر على اإلخبار عن اجلرمية دون أن يكون له احلق يف

املطالبة باحلق اجلزائي أو املدني ألنه مل يتضرر من اجلرمية .

ولذلك يتبني لنا بأن املشرع العراقي مل يكن موفقاً يف صياغته املتعلقة حباالت اإلخبار حيث خلط بني الشكوى واإلخبار
ويالحظ هذا اخللط يف قانون مناهضة العنف األسري رقم  4لسنة  6011حيث نصت املادة (ثانيا /ثالثا  ) 1 /منه ( :حترك
الدعوى يف قضايا العنف االسري من قبل املتضرر او من يقوم مقامه قانوناً باخبار يقدم اىل احملكمة ،او احملقق او املسؤول يف مركز
الشرطة او االدعاء العام ) .
ولذلك نرى وجوب تعديل املادة (/1أ ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية وإعادة صياغتها بالشكل اآلتي  ( :حترك
الدعوى اجلزائية بشكوى شفوية او حتريرية تقدم اىل قاضي التحقيق او احملقق او اي مسؤول يف مركز الشرطة او اي من اعضاء

الضبط القضائي من املتضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا او باخبار يقدم اىل اي منهم من االدعاء العام اي شخص علم

بوقوعها مامل يتوقف حتريك الدعوى اجلزائية فيها على شكوى و ما مل ينص القانون على خالف ذلك .وجيوز تقديم الشكوى

واإلخبار يف حالة اجلرم املشهود اىل من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها ) .

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1ينظر املادة ( )1/7من قانون أصول احملاكمات العراقي رقم  63لسنة  1791املعدل .
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وجدير بالذكر إن العرف القضائي جرى على تطبيق نص املادة ( 1 )645من قانون العقوبات العراقي على املخرب الذي ميتنع

عن اإلخبار عن اجلرائم دون املشتكي الذي وقعت عليه اجلرمية  ،مثال الشخص الذي تعرض داره للسرقة وال يسجل الشكوى  ،فإذا

مت تسجيل اإلخبار عنها من قبل اإلدعاء العام أو أي شخص علم بوقوعها يستدعى املتضرر لتدوين أقواله كمشتكي وال يتم فتح

قضية حبقه وفق املادة (  ) 645من قانون العقوبات العراقي ألنه مل خيرب السلطات املختصة عن اجلرمية .

املطلب الثاني
أهمية اإلخبار عن اجلرائم يف اإلثبات اجلنائي

تكمن أهمية اإلخبار عن اجلرائم يف أن ه باإلضافه اىل كونه من وسائل حتريك الدعوى اجلزائية فإنه يعد من أسباب احلكم ذلك

ألن املخرب إذا كان له شهادة عيانية عن الواقعة الذي خيرب عنها  ،فإن القيمة القانونية للمعلومات الواردة عن إخباره تعترب مبثابة القيمة

القانونية ألقوال الشاهد العيان 6وهذا األخري من أسباب احلكم .

3

إال أن األخبار لوحده ليس دليال كافيا للحكم  ،شأنه يف ذلك شأن الشهادة .

4

ونرى بأنه لكي يتم اإلعتماد على املعلومات الواردة يف إفادة املخرب إلصدار احلكم يشرتط يف املخرب أن يكون قد إتصل علمه

بالواقعة اإلجرامية اليت خيرب عنها بإحدى حواسه وليس عن طريق شخص آخر ألن املخرب يف هذه احلالة شأنه شأن الشاهد ولكي

تتمكن احملكمة من تقدير املعلومات الواردة يف إخباره البد أن يتم إستدعائه ملرحلة احملاكمة ويتم اإلستماع اىل إخباره مرة أخرى يف

جلسة حماكمة حيضر فيها أطراف الدعوى اجلزائية ويكون اهم مناقشة املخرب يف املعلومات الواردة يف اإلخبار .

5

ونرى بأن املخرب الذي علم بالواقعة اإلجرامية عن طريق أشخاص آخرين وليس عن طريق حواسه يف هذه احلالة ميكن

اإلستفادة من إخباره لتحريك الدعوى اجلزائية ويتم اإلستفادة من معلوماته على سبيل اإلستدالل  ،أما املخرب الذي إتصل علمه

بالواقعة عن طريق حواسه ميكن اإلستفادة من إخباره لتحريك الدعوى اجلزائية ويتم اإلستفادة من معلوماته كدليل إلصدار احلكم .

_____________________________________________________________________________________________

 )1واليت نصت على أنه ( :يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتني العقوبتني كل من كان ملزما
قانونا باخبار احد املكلفني خبدمة عامة بصفته الرمسية عن امر فاخربه بامور يعلم انها كاذبة وكل من اخرب احد املكلفني خبدمة عامة بصفته الرمسية بامور يعلم
انها كاذبة قاصدا بذلك محله على عمل شيء او االمتناع عن عمل خالفا ملا كان جيب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه ) .

 ) 6حيث نصت املادة (  ) 127من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه  (:جيب ان تنصب الشهادة على الوقائع اليت يستطيع الشاهد ادراكها
باحدى حواسه ) .
 ) 3حيث نصت املادة (/613أ ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه  ( :حتكم احملكمة يف الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من االدلة
املقدمة يف اي دور من ادوار التحقيق او احملاكمة وهي االقرار وشهادة الشهود وحماضر التحقيق واحملاضر والكشوف الرمسية االخرى وتقارير اخلرباء

والفنيني والقرائن واالدلة االخرى املقررة قانونا ) .

 ) 4حيث نصت املادة الفقرة (ب) من املادة (  ) 613من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه  ( :ال تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما مل تؤيد
بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من املتهم . ) .....
 ) 5ينظر املادتني (  /124ب و ) 195من قانون أصول احملاكمات اجلزائية .
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وباإلضافة اىل ماتقدم يشرتط يف اإلخبار الذي ميكن اإلعتماد عليه إلصدار احلكم أن يكون املخرب حني أدالئه باإلخبار قد
أكمل اخلامسة عشرة بالعمر وأن حيلف قبل اإلستماع اىل إخباره .

1

وبهذا يتبني لنا ميكن اإلعتماد على اإلخبار كسبب من أسباب احلكم ولكن بالضوابط املقررة للشهادة من املواد (  124اىل

 ) 194من قانون أصول احملاكمات اجلزائية املعدل .
املطلب الثالث

التكييف القانوني لإلخبار يف نطاق التجريم

نظم قانون العقوبات العراقي اإلخبار يف نطاق التجريم يف صورتني  :صورة إجيابية تتمثل يف جرمية اإلخبار الكاذب ،

وصورة سلبية تتمثل يف اإلمتناع عن اإلخبار  ،نشري اليهما يف فرعني :
الفرع األول

جرمية اإلخبار الكاذب

جرمية اإلخبار الكاذب من اجلرائم اإلجيابية وهي تلك اجلرائم اليت يتكون السلوك املكون لركنها املادي إجيابياً  ،وتتحقق

عندما يأتي اجلاني عمالً من األعمال احملرمة قانوناً .

6

وعرف جرمية اإلخبار الكاذب بـأنه  ( :كل إخبار أياً كانت طريقته سواء كان شفوياً أو كتابياً عن واقعة غري صحيحة

تستوجب عقاب من أسندت اليه )

3

وعرف كذلك بأنه  ( :تعمد إخبار أحد احلكام القضائيني أو اإلداريني كذباً بأمر يستوجب عقوبة فاعله ) .

4

ومت تعريفه بأنه  ( :إخبار بواقعة غري صحيحة تستوجب عقاب من تسند اليه موجه اىل أحد احلكام القضائيني أو اإلداريني

ومقرتن بالقصد اجلنائي ) .

5

ونصت على جرمية اإلخبار الكاذب املادة ( )643من قانون العقوبات العراقي بقواها  ( :كل من اخرب كذبا احدى السلطات

القضائية او االدارية عن جرمية يعلم انها مل تقع او اخرب احدى السلطات املذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جرمية مع علمه بكذب

اخباره ،او اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جرمية خالف الواقع ،او تسبب باختاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته

وكل من اخرب السلطات املختصة بامور يعلم بانها كاذبة عن جرمية وقعت:

يعاقب اذا كانت اجلرمية جناية باحلبس والغرامة او باحدى هاتني العقوبتني .وباحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة

ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتني العقوبتني اذا كانت اجلرمية جنحة او خمالفة ) .

من دراسة هذه املادة ومن مالحظة التعاريف السابقة يتبني بأنه لوقوع جرمية اإلخبار الكاذب يتطلب توافر أركان :

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1ينظر املادة (  / 124ب ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية .

 ) 6د.علي حسني اخللف و د .سلطان عبدالقادر الشاوي  ،املباديء العامة يف قانون العقوبات  ،العاتك لصناعة الكتاب  ،القاهرة  ، 6002 ،ص 304
 ) 3القاضي  :حممد عبد جازع  ،جرمية اإلخبار الكاذب يف القانون العراقي والقانون املقارن  ،مكتبة صباح  ،بغداد  ،6011 ،ص .63
 ) 4د .سعد أمحد حممود سالمة  ،التبليغ عن اجلرائم  ،دار النسر الذهيب للطباعة  ،القاهرة  ،6003 ،ص . 117

 ) 5د .حممود جنيب حسين  ،املرجع السابق ،ص . 961
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أوالً  :الركن املادي  :عرفه املشرع العراقي يف املادة ( )64من قانون العقوبات الركن املادي بأنه  ( :الركن املادي للجرمية

سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او االمتناع عن فعل امر به القانون ) .
والركن املادي اهذه اجلرمية يتكون من العناصر التالية :
)1

تقديم اإلخبار  :عرب عنه املشرع العراقي يف املادة ( )643من قانون العقوبات بكلمة ( أخرب ) وهو بهذا

يشري اىل التبليغ املنصوص عليه يف املادتني ( 49و  )44من قانون أصول احملاكمات اجلزائية املعدل .
ويتطلب أن يكون اإلخبار مقدماً اىل جهة قضائية أو إدارية  ،ولذلك إذا حصل اإلخبار أمام جهة غري خمتصة مثالً

إذا حصل أمام شخص أو مجاعة أشخاص فهذا يشكل جرمية القذف .
)6

1

اإلخبار عن شخص معني  :ينبغي يف اإلخبار الكاذب أن يكون مقدماً ضد شخص معني بالذات وأن

يثبت للمحكمة بأن املخرب قد قصد شخصاً معيناً بالذات  ،فإذا مل يكن موجهاً ضد شخص معني ال يوجد اإلخبار الكاذب ،
لذلك ال يسأل عن اإلخبار الكاذب من أخرب عن إرتكاب جرمية ما ومل يسند إرتكابها اىل شخص معني .
)3

6

أن يكون األمر املخرب عنها يستوجب عقوبة فاعله  :جيب أن ينصب اإلخبار عن جرمية معينة وحمددة ،

فإذا كان موضوع اإلخبار ال يشكل جرمية فال جمال لتطبيق نص املادة ( )643عقوبات .
وبهذا قررت حمكمة النقض املصرية يف قرار اها بأنه  ( :من املقرر أن القانون ال يعاقب علي البالغ الكاذب اذا مل

يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله  .وكان ما أسنده املتهم الي املدعي باحلقوق املدنية من أنه اشرتي منه كمية من قطع

غيار السيارات مل يسدد له باقي مثنها بالكامل ال ينطوي علي أية جرمية تستوجب معاقبته جنائيا ) .

3

ثانياً  :الركن املعنوي  :وهو عبارة عن اإلستعدادات النفسية للجاني عند إرتكابه السلوك اإلجرامي  ،وجرمية اإلخبار

الكاذب مبا أنه من اجلرائم فجوهر الركن املعنوي فيها عبارة عن توافر القصد والذي عرفه املشرع العراقي يف املادة ()1 / 33

من قانون العقوبات العراقي بأنه  ( :القصد اجلرمي هو توجيه الفاعل ارادته اىل ارتكاب الفعل املكون للجرمية هادفا اىل نتيجة
اجلرمية اليت وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى ) .

ومن مالحظة املادة ( )643من قانون العقوبات العراقي يتبني بأن نوع القصد الكتطلب لوقوع هذه اجلرمية هو القصد

اخلاص حيث عرب عنه املشرع بلفظ ( نية اإلضرار بالغري )

ولذلك جيب باإلضافة اىل علم اجلاني بعدم صحة ما أسنده اىل املبلغ عنه من واقعة جرمية أن تنصرف إرادته كذلك اىل

اإلضرار به .

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1ينظر املادة ( )433من قانون العقوبات العراقي املعدل .

 ) 6القاضي :حممد عبد جازع  ،املرجع السابق  ،ص . 50

 ) 3الطعن رقم  9464لسنة  54ق جلسة  1771/6/61س  46ص  ، 346أورده نزيه عبد اللطيف  ،البالغ الكاذب  ،مقال منشور على املوقع

اإللكرتوني  https://arbia6swerv1.wordpress.com،تأريخ الزيارة 6012/11/4
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وبهذا قضت حمكمة النقض املصرية يف قرار اها بأنه  ( :من املقرر أن الركن األساسى فى جرمية البالغ الكاذب هو تعمد
الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون املبلغ عاملاً يقينًا ال يداخله شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن املبلغ ضده برئ

منها كما يشرتط لتوافر ال قصد اجلنائى فى تلك اجلرمية أن يكون اجلانى قد أقدم على تقديم البالغ منتوياً السوء واالضرار مبن

أبلغ فى حقه .1 ) ....

ولذلك إذا مل يتوافر نية اإلضرار لدى املتهم عند قيامه بالتبليغ ال يتحقق جرمية افخبار الكاذب  ،وبهذا قضت حمكمة

النقض املصرية بأنه  ( :جمرد تقديم شكوى فى حق شخص إىل جهات االختصاص واسناد وقائع معينة إليه ال يعد قذفاً مادام
القصد منه التبليغ عن تلك الوقائع وليس التشهري به ) .....

6

الفرع الثاني
اإلمتناع عن اإلخبار

جرمية اإلمتناع عن اإلخبار من اجلرائم السلبية وهي عبارة عن اإلحجام عن فعل أمر القانون القيام به ويرتتب على هذا

اإلحجام عقوبة معينة .

3

وعرفها جانب آخر من الفقه بأنها  :كل نشاط غري مشروع صادر عن إرادة آمثة يقرر له املشرع جزاءا جنائيا .

4

وعرفت بأنها  :اإلمتناع عن القيام بواجب قانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون بإستطاعة املمتنع القيام به وأن ميتنع عن القيام

به بإرادته .

5

وبهذا يتبني إن جوهر اجلرمية السلبية هو وجود واجب يفرضه القانون وإنزال العقوبة على جمرد اإلمتناع عن القيام به ،

لذلك عند عد م حتقيق اإلمتناع ال تتحقق اجلرمية السلبية و ال تقع املسؤولية اجلنائية على اجلاني  ،وخبالف ذلك عند حتقيق اإلمتناع

تتوافر اجلرمية السلبية .

ولتحقق جرائم اإلمتناع البد من توافر ثالثة عناصر  :األول هو اإلمتناع عن إتيان

عمل إجيابي معني  ،والعنصر الثاني هو أن يكون اإلمتناع من شأنه اإلخالل بواجب قانوني سواء أكان مصدر هذا الواجب

قانون العقوبات أو القوانني املكملة له وقد يكون مصدر هذا الواجب اإلتفاق .

2

والعنصر الثالث جلرمية اإلمتناع عبارة عن الصفة اإلرادية لإلمتناع أي أن تكون اإلرادة مصدر اإلمتناع وأن تتوافر العالقة

السببية بني اإلرادة واملسلك السليب الذي إختذه املمتنع .

9

_____________________________________________________________________________________________

( ) 1الطعن رقم  16040لسنة  21ق _ جلسة  _ 65/10/1774س  _ 47ص ، 1151نفس املرجع .
 ) 6الطعن رقم  17244لسنة  57ق جلسة  60/16/1773س  44ص  ، 1602نفس املرجع .

 ) 3ينظر  :شيالن حممد شريف  ،جرمية اإلمتناع عن اإلغاثة  ،رسالة املاجستري  ،كلية القانون والسياسة  ،جامعة السليمانية  ، 6007 ،ص . 69
 ) 4ينظر  :د  .نظام توفيق اجملالي  ،شرح قانون العقوبات – القسم العام  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط ، 6016 ، 4ص  . 21وينظر :
د .حممد صبحي جنم  ،قانون العقوبات – القسم العام  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط ، 1771 ، 6ص. 7
 ) 5ينظر  :د .حممود جنيب حسين  ،شرح قانون العقوبات – القسم العام  ،دار النهضة العربية – القاهرة  ، 1793 ،ص . 642
 ) 2ينظر املادة ( )391من قانون العقوبات .

 ) 9ينظر  :د .نظام توفيق اجملالي  ،املرجع السابق  ،ص . 637
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ومن أحد النماذج القانونية جلرمية اإلمتناع عن اإلخبار مانصت عليه املادة ( )649من قانون العقوبات العراقي بقواها :

(يعاقب باحلبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد املكلفني خبدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع
قصدا عن االخبار بالكيفية املطلوبة ويف الوقت الواجب قانونا .وكل مكلف خبدمة عامة منوط به البحث عن اجلرائم او ضبطها اهمل

االخبار عن جرمية اتصلت بعلمه وذلك كله ما مل يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان اجلاني زوجا للمكلف باخلدمة العامة

او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من يف منزلة هؤالء من االقارب حبكم املصاهرة )
ومن دراسة هذه املادة يتبني بأن أركان جرمية اإلمتناع عن اإلخبار هو :

أوالً  :الركن املادي  :وجوهره يف هذه اجلرمية نشاط سليب متمثل بعدم إحاطة السلطات العامة علماً بوقوع اجلرمية  ،فهو

بذلك إمتناع عن تنفيذ أمر القانون باإلخبار عن اجلرمية املرتكبة يف الوقت احملدد وبدون عذر مشروع .

1

ثانياً  :الركن املعنوي  :جرمية اإلمتناع عن اإلخبار من اجلرائم العمدية ويتوقف الركن املعنوي فيها على عنصري العلم

واإلرادة فق ط وال يتطلب القانون فيها توافر القصد اخلاص  ،فعند ثبوت علم املتهم باجلرمية الواقعة وعدم قيامه باإلخبار عنه بإرادته
يعرضه للمساءلة اجلزائية بغض النظر من غايته من وراء ذلك .

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1د .صباح مصباح حممود  ،التكييف القانوني لإلخبار اجلرمي يف قانون العقوبات العراقي  ،حبث منشور على املوقع اإللكرتوني حبث منشور على
املوقع اإللكرتوني  www.iasj.netتأريخ الزيارة 6012/10/60
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املبحث الثاني
أنواع اإلخبار عن اجلرائم

نظم قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم  63لسنة  1791اإلخبار عن اجلرائم يف املادتني ( 49و  ) 44منه  ،حيث جعله

جوازيا يف املادة األوىل و وجوبيا يف الثانية وكذلك إن قانون مكافحة اإلرهاب جعل اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية أمرا وجوبيا ،لذلك

سوف نتطرق اىل نوعي اإلخبار كل يف مطلب مستقل :

املطلب األول
اإلخبار اجلوازي عن اجلرائم

نظمت الفقرة (  ) 1من املادة (  ) 49من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اإلخبار اجلوازي عن اجلرائم بقواها  ( :ملن وقعت

عليه جرمية ولكل من علم بوقوع جرمية حترك الدعوى فيها بال شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان خيرب قاضي التحقيق او

احملقق او االدعاء العام او احد مراكز الشرطة ) .

وقد ورد ذكر ذلك يف الفقرة ( أ ) من املادة (  ) 1من هذا القانون .

1

ولذلك ومبوجب هذا النص جيوز للمجنى عليه سواء يف جرائم احلق العام أو اخلاص وكذلك لكل من علم جبرمية من جرائم

احلق العام أن حيرك الدعوى اجلزائية فيها بطريقة اإلخبار .

6

وعلى هذا نصت أيضاً املادة (  ) 65من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري بقواها  ( :لكل من علم بوقوع جرمية  ،جيوز

للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ) .

و ال جت وز معاقبة هؤالء عند عدم قيامهم باإلخبار عن اجلرمية  ،إال أنه جيوز إستدعاءهم وتدوين أقوااهم كشهود بشأن

الواقعة اإلجرامية  ،ذلك ألنه من يصل اىل علم احملكمة بأن لديه معلومات بشأن اجلرمية املرتكبة فلها تكليفه باحلضور إلداء الشهادة

فيها .

3

وبهذا يتضح من النص املذكور بأن اجملنى عليه (من وقعت عليه اجلرمية ) غري ملزم باإلخبار عن اجلرمية املرتكبة ولو كانت

من جرائم احلق العام .

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1حيث نصت على أنه  ( :حترك الدعوى اجلزائية بشكوى شفوية او حتريرية تقدم اىل قاضي التحقيق او احملقق او اي مسؤول يف مركز الشرطة او اي من
اعضاء الضبط القضائي من املتضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم اىل اي منهم من االدعاء العام ما مل ينص
القانون على خالف ذلك .وجيوز تقديم الشكوى يف حالة اجلرم املشهود اىل من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها )
 ) 6إال أننا نرى أنه إذا قام من وقعت عليه اجلرمية باإلخبار عنها ففي هذه احلالة ال يسمى باملخرب بل هو املشتكي ويكون له احلق يف املطالبة باحلقني اجلزائي
واملدني .
 ) 3حيث نصت على ذلك املادة ( ) 191من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي بقواها  ( :للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص حيضر امامها ولو
من تلقاء نفسه لالدالء مبعلوماته واها ان تكلف اي شخص باحلضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته تفيد يف كشف احلقيقة ) .
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ويف اإلخبار اجلوازي قد يرى املخرب بأن األنسب له عدم الكشف عن هويته  ،لذلك أجاز املشرع يف بعض اجلرائم تدوين

اإلخبار بصورة سرية  ،حيث نصت الفقرة (  ) 6من املادة

(  ) 49على أنه ( :للمخرب يف اجلرائم املاسة بامن الدولة الداخلي او

اخلارجي وجرائم التخريب االقتصادي واجلرائم االخرى املعاقب عليها باالعدام او السجن املؤبد او املؤقت ان يطلب عدم الكشف

عن هويته وعدم اعتباره شاهداً ،وللقاضي ان يثبت ذلك مع خالصة اإلخبار يف سجل خاص يعد اهذا الغرض ويقوم باجراء التحقيق

وفق االصول مستفيداً من املعلومات اليت تضمنها اإلخبار دون بيان هوية املخرب يف االوراق التحقيقية ) .
لذلك مبوجب هذه املادة جيوز للمخرب يف كافة أنواع اجلنايات أن يدلي بإخباره سراً .
القيمة القانونية لإلخبار السري يف اإلثبات :

من قراءة الفقرة ( )6من املادة ( )49يتبني بأنه ال ميكن اإلعتماد على اإلخبار السري كدليل وذلك لألسباب التالية :
 )1إن اإلخبار من األدلة القولية يف الدعوى وهو يف منزلة الشهادة ألن املاده (/20جـ) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية
اجازت ان يكون املشتكي شاهدا" يف دعواه حيث نصت على أنه ( :جيوز مساع املشتكي واملدعي باحلق املدني كشاهد

وحتليفه اليمني ) وبهذا فأن االخبار يقارن بالشهادة ومبا أن املخرب السري ال يتم حتليفه اليمني لذلك ال يعد دليالً كامالً
وإمنا يعترب كشهادة مؤداة من غري ميني وبهذا فإن االخبار السري بهذا الوصف ال ميثل دليال" كامال" أمنا دليل ناقص النه ال
يتمتع بالضمانات االجرائية اليت يكفلها القانون للدليل .

 )6مبا أن املشرع ذكر يف املادة السالفة الذكر ( :عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا ) وبهذا أن االخبار السري
دليل ضعيف من جهة خروجه عن االصل الذي حيكم الشهادة من حيث لزوم املواجهة واملشافهة واملناقشة لعدم حضوره

امام احملكمة وال ميكن لالدعاء العام او اخلصوم مناقشته ومبا أنه ال يعد شاهدا فال يتسنى إلطراف الدعوى اجلزائية مناقشته

يف املعلومات الواردة يف إخباره وذلك بعكس الشاهد الذي من حق أطراف الدعوى اجلزائية مناقشته .

1

 )3حظر املشرع على احملكمة اإلعتماد على دليل مل يطرح للمناقشة  ،حيث نصت املادة (  )616من قانون أصول احملاكمات
اجلزائية على أنه ( :ال جيوز للمحكمة ان تستند يف حكمها اىل دليل مل يطرح للمناقشة ) ....

ولذلك جند بأنه يتم اإلستفادة من املعلومات اليت تضمنها اإلخبار السري أي يتم االستفادة من اإلخبار على سبيل اإلستدالل

وليس كدليل .

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1حيث نصت املادة (  /23ب ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه  ( :للمتهم وباقي اخلصوم إبداء مالحظاتهم على الشهادة ،واهم أن يطلبوا
إعادة سؤال الشاهد أو مساع شهود اخرين عن وقائع أخرى يذكرونها إال اذا رأى القاضي أن الطلب تتعذر إجابته أو يؤدي اىل تأخري التحقيق بال مربر أو
تضليل العدالة ) .
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املطلب الثاني
اإلخبار الوجوبي عن اجلرائم
نظم املشرع العراقي موضوع اإلخبار الوجوبي عن اجلرائم يف املادة ( )44من قانون أصول احملاكمات اجلزائية بقواها ( :كل

مكلف خبدمة عامة علم أثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جرمية او إشتبه يف وقوع جرمية حترك الدعوى فيها بال شكوى وكل

من قدم مساعدة حبكم مهنته الطبية يف حالة يشتبه معها بوقوع جرمية وكل شخص كان حاضراً إرتكاب جناية عليهم أن خيربوا فوراً

أحداً ممن ذكروا يف املادة . ) 49

1

يتضح من هذه املادة بأن األشخاص امللزمني باإلخبار عن اجلرائم مبوجبها هم :

 )1املكلفون خبدمة عامة

وهو كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة يف خدمة احلكومة ودوائرها الرمسية وشبه الرمسية واملصاحل التابعة

اها او املوضوعة حتت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء اجملالس النيابية واالدارية والبلدية كما يشمل
احملكمني واخلرباء ووكالء الدائنني (السنديكيني) واملصفني واحلراس القضائيني واعضاء جمالس ادارة ومديري ومستخدمي املؤسسات

والشركات واجلمعيات واملنظمات واملنشات اليت تساهم احلكومة او احدى دوائرها الرمسية او شبه الرمسية يف مااها بنصيب ما باية

صفة كانت ،وعلى العموم كل من يقوم خبدمة عامة باجر او بغري اجر.

2

علم املكلف خبدمة عامة اثناء تأدية عمله بوقوع اجلرائم حيكمه معيار زمين  ،يتحدد يف الوقت الذي يكون فيه املوظف أو

املكلف باخلدمة العامة اثناء العمل ويبدأ من بداية العمل اىل نهايته وتعد اجلرمية واقعة اثناء تأدية العمل اذا وقع اي فعل من االفعال
املكونه اها بصرف النظر عن حتقق نتيجتها .اما اجلرائم اليت علم بها املوظف أو املكلف خبدمة عامة بسبب العمل فتخضع ملعيار سبيب

مؤداه ان تكون الوظيفه هي سبب العلم بوقوع اجلرمية .
 )6كل من قدم مساعدة حبكم مهنته الطبية .

عرفت املادة ( )1من نظام ممارسة املهن الصحية رقم ( )11لسنة  1756املهنة الصحية بأنها (املهن املساعدة ملهنة الطب

الوارد ذكرها يف هذا النظام وكل مهنة اخرى يقرر الوزير اعتبارها من املهن الصحية ببيان ينشر يف اجلريدة الرمسية ) وتشمل املهن
الطبية الواردة يف هذا النظام التمريض والتوليد والتضميد والتجبري والعالج الطبيعي وتركيب االسنان واملوظف الصحي والتصوير

الشعاعي واخلتان ومساعد صيدلي ومساعد خمترب وفاحص البصر وصنع وبيع النظارات الطبية والتحليل الفين والتحليل الكيماوي.

وذوي املهن الطبية ملزمني باالخبار عن اجلرائم اليت يقدمون املساعدة الطبية فيها  ،ذلك ان اجملين عليهم او مرتكيب اجلرائم قد

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1وإمتناعهم عن اإلخبار يعرضهم للمسؤولية طبقا للمادة ( )649من قانون العقوبات العراقي .
 ) 6نص املادة ( ) 6 / 17من قانون العقوبات العراقي
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يلجأون اىل ذوى املهن الطبية لتقديم املساعدة الطبية اليهم  ،وان تسرتهم على االخبار عن اجلرمية يؤدي اىل ضياع معاملها وعدم

الوقوف عليها .

0

 )3كل من كان حاضرا إرتكاب جناية .
يقصد باحلضور يف ارتكاب اجلناية هو وجود الشخص اثناء االفعال التنفيذية للجرمية وينصرف ذلك اىل احلضور اثناء وقوع
اي فعل من االفعال املكونة للجرمية كلها او جزء منها او اي فعل متمم اها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءا من جرمية
مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العاده  .وحيدد هذا النص يف حضور اجلنايات وال ينصرف اىل غريها من اجلرائم والغاية من
ذلك هو مراعاة جسامة هذه اجلرمية دون سواها  ،ونرى بأن ذلك ال حيقق العدالة للسببني التاليني :
أ) إنه يصعب على الشخص العادي ( غري القانوني ) أن يفرق بني أنواع اجلرائم من حيث اجلسامة (اجلنايات واجلنح

واملخالفات ) حتى يعلم بأن عليه أن خيرب عن اجلناية اليت حضر إرتكابها دون اجلنح واملخالفات  ،ذلك ألن التمييز بني اجلرائم
يتطلب إملاما وعلما دقيقا يف القانون وهذا يف حقيقة األمر من شأن القانونيني وليس الشخص العادي  ،ولذلك من غري العملي معاقبة

شخص حضر إرتكاب جناية صدفة ومل خيرب عنها ومل يكن على علم بطبيعة اجلرمية املرتكبة ونرى بأن ذلك تكليف يف غري وسع

األفراد .

ب) إن إلزام األفراد باإلخبار عن جناية حضروا إرتكابها يتعارض مع ما جاءت به الفقرة (  ) 1من املادة (  ) 49من

قانون أصول احملاكمات اجلزائية بصدد اإلخبار اجلوازي عن اجلرائم بقواها  .... ( :ولكل من علم بوقوع جرمية حترك الدعوى فيها
بال شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان خيرب قاضي التحقيق او احملقق او االدعاء العام او احد مراكز الشرطة ) .

حيث مبوجب هذه الفقرة لكل من علم بوقوع اجلرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى أي جرائم احلق العام أن خيرب عنها

أي ليس وجوبياً عليه  ،إال أنه إذا كانت تلك اجلرمية ( أي اجلرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى) جناية وحضر الشخص
إرتكابها عليه أن خيرب عنها .

اهذين السببني نقرتح حذف عبارة (وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جناية) من املادة ( )44من قانون أصول احملاكمات

اجلزائية .

وهذا املوقف للمشرع العراقي إنفرد به من بني التشريعات العربية حيث جند بأن املشرع املصري قصر اإلخبار الوجوبي عن

اجلرائم على املوظفني واملكلفني خبدمة عامة ‘ حيث نصت املادة (  ) 62من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري على أنه( :جيب على

_____________________________________________________________________________________________

)1
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كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني خبدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جرمية من اجلرائم جيوز للنيابة
العامة رفع الدعوى عنها بغري شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ) .

1

وجدير بالذكر أن املشرع يف قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم ( )3لسنة  6002جعل اإلخبار عن اجلرائم

اإلرهابية أمراً وجوبياً حيث نصت املادة (  ) 4منه على أنه  ( :تعد االفعال االتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن مدة ال تزيد

على مخس عشرة سنة كل من :

 – 3علم بارتكاب جرمية من اجلرائم االرهابية املنصوص عليها يف هذا القانون ومل خيرب السلطات العامة بأمرها دون استثناء).

نصت على ذلك املادة ( )33من قانون مكافحة اإلرهاب املصري لعام  6015بأنه  ( :يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة

أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال جتاوز ثالمثائة ألف جنية أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من علم بوقوع جرمية إرهابية أو
باإلعداد أو التحضري اها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان مبكنته اإلبالغ ومل يبلغ السلطات

املختصة.

وال يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه املادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع اجلاني) .
وعلى ذلك نصت أيضاً املادة ( )63من القانون اإلماراتي ملكافحة اإلرهاب لعام  6004بأنه  ( :يعاقب بالسجن مدة التزيد

على مخس سنوات من علم بوجود مشروع إلرتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون ومل يبلغه اىل السلطات

املختصة .

وجيوز اإلعفاء من هذه العقوبة إذا كان من إمتنع عن اإلبالغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه ) .
من قراءه هذه النصوص املختلفة يتبني لنا بأن التشريعات املختلفة للدول ألزمت األفراد باإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية وذلك

خلطورة هذه اجلرائم مما يتطلب جهداً مجاعياً ملكافحتها .

إال أن ما يالحظ يف التشريعات املقارنة بأنها إستثنت من العقاب إذا كان من إمتنع عن اإلبالغ زوجاً للجاني أو من أصوله

أو فروعه  ،يف حني إن قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان جاء خالياً من هذا اإلستثناء وهذا إنتقاد يوجه اىل املشرع
الكوردستاني حيث مبوجب النص املذكور من قانون مكافحة االرهاب يلزم األصول باإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية املرتكبة من قبل

فروعه م وكذلك األمر بالنسبة للفروع ويلزم األزواج باإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية املرتكبة من قبل شريك حياتهم ،وإننا نرى بأن
هذا اإللزام غري منطقي و ال حيقق العدالة األسباب اآلتية :

1

_____________________________________________________________________________________________

) ينظر كذلك  :املادة ( )44من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريين رقم  42لسنة  6006واملادة ( )14من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية

الكوييت رقم  19لسنة  1720واملادة ( )64من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم  3لسنة . 6001
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 )1يؤدي اىل إحنالل الروابط األسرية وتفككها .
 )6أنه من الصعب إن مل يكن مستحيالً على هؤالء أن خيربوا على بعضهم البعض وذلك بالنظر ملشاعر القرابة والعاطفة
املوجودة بني األصول والفروع وبني األزواج .

 )3من املمكن أن يؤدي ذلك اىل اإلضرار باملخرب  ،حيث قد يكون مرتكب اجلرمية اإلرهابية معيال ألسرته وإلزامهم باإلخبار
عنه فيه ضرر مباشر اهم  ،فمن غري املعقول إلزام الفرد بالقيام بعمل يعلم مسبقاً بأنه يف غري مصلحته .

 )4إن هذا اإلخبار حتى وإن كان إخباراً علنياً الميكن اإلستفادة منه يف اإلثبات اجلنائي ألن حكمه حكم الشهادة ومن موانع
الشهادة شهادة الزوجني واألصول والفروع على بعضهم البعض .

1

اهذه اإلعتبارات إستثنى املشرع العراقي يف قانون العقوبات الزوجني واألصول والفروع واألخوات ومن يف منزلة هؤالء حبكم
املصاهرة من اإلخبار عن اجلرائم حيث نصت املادة ( )649من قانون العقوبات بأنه ( :يعاقب باحلبس او الغرامة كل من كان ملزما
قانونا باخبار احد املكلفني خبدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن االخبار بالكيفية املطلوبة ويف الوقت

الواجب قانونا .وكل مكلف خبدمة عامة منوط به البحث عن اجلرائم او ضبطها اهمل االخبار عن جرمية اتصلت بعلمه وذلك كله ما

مل يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان اجلاني زوجا للمكلف باخلدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او

من يف منزلة هؤالء من االقارب حبكم املصاهرة).

6

وبنفس اإلجتاه سار قانون اجلزاء الكوييت يف املادة ( )143حيث نصت على أنه  ( :كل من علم بوجود مشروع الرتكاب

جرمية قتل او حريق او سرقة يف وقت يستطاع فيه منع ارتكابها  ،وامتنع عن ابالغ ذلك اىل السلطات العامة او اىل االشخاص
املهددين بها  ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز الف روبية او باحدى هاتني العقوبتني.
ال جيري حكم هذه املادة على زوج أي شخص له يد يف ذلك املشروع او اصوله او فروعه).
ومن جهة أخرى إن هذه اجلرمية يف حقيقته ليس من اجلرائم اإلرهابية ألنه ال يتضمن العناصر األساسية للفعل اإلرهابي

حسب التعريف الوارد يف املادة ( )1من قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم  3لسنة  ) 3( 6002ألن :

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1ينظر املادة ( )24من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم  63لسنة  1791املعدل .

 ) 6ونرى بأنه الميكن تطبيق حكم هذه املادة بصدد اإلمتناع عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية  ،ألن املشرع أورد يف املادة ( )3 / 4من قانون مكافحة

اإلرهاب رقم  3لسنة  6002بأنه ( :ومل خيرب السلطات العامة بأمرها دون استثناء ) .
وهذا ما إجتهت اليه ااهيئة العامة اجلزائية حملكمة متييزإقليم كوردستان يف القرار املرقم  / 42ااهيئة اجلزائية – العامة  6013 /يف 6013/ 16 / 31

(القرار غري منشور )

 ) 3حيث نصت على أنه  ( :الفعل االرهابي هو االستخدام املنظم للعنف او التهديد به او التحريض عليه او متجيده يلجا اليه اجلاني تنفيذا ملشروع

اجرامي فردي او مجاعي يستهدف به فردا او جمموعة افراد او مجاعات او بشكل عشوائي القصد منه ايقاع الرعب واخلوف والفزع والفوضى بني الناس
لالخالل بالنظام العام او لتعريض امن وسالمة اجملتمع واال قليم او حياة االفراد او حرياتهم او حرماتهم او امنهم للخطر او احلاق الضرر بالبيئة او باحد
املوارد الطبيعية او املرافق او املمتلكات العامة او اخلاصة حتقيقا ملارب سياسية او فكرية او دينية او مذهبية او عرقية ) .
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 )1عدم اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية ال يتضمن االستخدام املنظم للعنف او التهديد به او التحريض عليه او متجيده .
 )6اجلاني ال يستهدف من جرميته فرداً أو مجاعة وإمنا جرميته عبارة عن اجلرائم السلبية وال ينطوي على ضرر معني وإمنا من
جرائم اخلطر .

 )3ال يقصد اجلاني من عدم قيامه باإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية ايقاع الرعب واخلوف والفزع والفوضى بني الناس لالخالل
بالنظام العام أو بقصد اإلضرار باملصاحل العامة للمجتمع أو اخلاصة لألفراد .

 )4ال يرتكب اجلاني جرميته بغاية حتقيق مقاصد سياسية أو فكرية أو دينية او مذهبية او عرقية .
لذلك نقرتح على املشرع رفع صفة اإلرهاب عن اإلمتناع عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية ألن اجلاني يف حالة إرتكابه

اإلمتناع عن اإلخبار ال يكون له خطورة الشخص الذي يقوم بالفعل اإلرهابي ذاته وبالنتيجة نوصي بإقرتاح عقوبة خفيفة لإلمتناع

عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية وذلك كونها من جرائم اخلطر ذلك ألن إقرار عقوبة السجن ملدة ( )15مخس عشرة سنة ال

يتناسب مع جسامة اجلرمية .

ولذلك نوصي بإلغاء نص الفقرة ( )3من املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان ونوصي بإضافة مادة

جديدة اىل القانون املذكور يعاجل جرمية اإلمتناع عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية ونقرتح أن تكون بهذه الصيغة

( يعاقب باحلبس

كل من علم بارتكاب جرمية من اجلرائم االرهابية املنصوص عليها يف هذا القانون ومل خيرب السلطات العامة بامرها ،ويستثى من ذلك

إذا كان من إمتنع عن اإلخبار زوجا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه ) .
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اخلامتة
نعرض يف خامتة هذا البحث أهم اإلستنتاجات و التوصيات اليت توصلنا اليها:

أوال  :النتائج :
.1

وصلنا اىل نتيجة مفادها بأن املخرب هو غري الشخص الذي وقعت عليه اجلرمية ذلك ألن الشخص الذي وقعت
عليه اجلرمية هو املتضرر وله احلق يف املطالبة باحلق اجلزائي واملدني أما الشخص الذي علم بوقوع اجلرمية فهو غري
املتضرر و ليس بإمكانه حتريك الدعوى اجلزائية بصددها بالشكوى بل بإمكانه إذا كانت اجلرمية من جرائم احلق
العام حتريك الدعوى اجلزائية فيها باإلخبار وإن دوره يقتصر على اإلخبار عن اجلرمية دون أن يكون له احلق يف
املطالبة حبقوق .

 .6نستنتج بأن  :اإلخبار يكون من أسباب احلكم إذا كان علنيا وغري سري وكان للمخرب شهادة عيانية حول الواقعة
و وقت أدالئه باإلخبار قد أكمل اخلامسة عشرة من العمر  ،ويكون يف هذه احلالة حكمه حكم الشاهد وخيضع
للسلطة التقديرية حملكمة املوضوع.
 .3إن اإلخبار السري ال يعد دليالً أي ال ميكن اإلعتماد عليه إلصدار احلكم  ،ألن املشرع العراقي ذكر يف املادة
( ) 1/49من قانون أصول احملاكمات اجلزائية بأنه جيوز للمخرب أن يطالب  .....( :عدم الكشف عن هويته وعدم
اعتباره شاهداً  ) ....ومبا أنه ال يعد شاهدا فال يتسنى إلطراف الدعوى اجلزائية مناقشته يف املعلومات الواردة يف
إخباره  ،وذلك بعكس الشاهد الذي من حق أطراف الدعوى اجلزائية مناقشته.
 .4تبني بإن إلزام األفراد(الشخص العادي ) باإلخبار عن جناية حضروا إرتكابها يتعارض مع ماجاءت به الفقرة ( ) 1
من املادة (  ) 49من قانون أصول احملاكمات اجلزائية جبعل اإلخبار عن اجلرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى
جوازيا للمجنى عليه و لكل من علم بها.
 .5إن اإللزام الوارد باإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية وفق املادة ( ) 3 / 4من قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان
دون إستثناء األصول والفروع والزوجني  ،الميكن اإلستفادة منه يف اإلثبات اجلنائي حتى وإن كان إخباراً علنياً
ألن حكمه حكم الشهادة ومن موانع الشهادة شهادة الزوجني واألصول والفروع على بعضهم البعض عمالً بأحكام
املادة ( ) 24من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي.
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ثانيا  :التوصيات:
 .1نقرتح تعديل املادة (/ 1أ ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية وإعادة صياغتها بالشكل اآلتي  ( :حترك الدعوى
اجلزائية بشكوى شفوية او حتريرية تقدم اىل قاضي التحقيق او احملقق او اي مسؤول يف مركز الشرطة او اي من
اعضاء الضبط القضائي من املتضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا او باخبار يقدم اىل اي منهم من االدعاء
العام اي شخص علم بوقوعها ما مل يتوقف حتريك الدعوى اجلزائية فيها على شكوى و ما مل ينص القانون على
خالف ذلك .
وجيوز تقديم الشكوى واإلخبار يف حالة اجلرم املشهود اىل من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها).
وذلك لقناعتنا بأن الشكوى كوسيلة لتحريك الدعوى اجلزائية تقدم فقط من قبل اجملنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً  ،أما
من علم بوقوع اجلرمية فبإمكانه تقديم اإلخبار بصددها إذا كانت من اجلرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى.
 .6نقرتح حذف عبارة (وكل شخص كان حاضراً إرتكاب جناية) من املادة ( )44من قانون أصول احملاكمات
اجلزائية وذلك لقناعتنا بأن ذلك ال حيقق العدالة لألسباب اآلتية:
أ) إنه يصعب على الشخص العادي أن يفرق بني اجلنح واجلنايات حتى يعلم بأن عليه أن خيرب اجلناية اليت حضر إرتكابها
دون اجلنح.
ب) إن إلزام األفراد(الشخص العادي ) باإلخبار عن جناية حضروا إرتكابها يتعارض مع ما جاءت به الفقرة (  ) 1من املادة
( ) 49من قانون أصول احملاكمات اجلزائية واليت جعلت اإلخبار عن جرائم احلق العام لكل من علم بها جوازيا وليس وجوبيا.
 .3نوصي بإلغاء نص الفقرة ( )3من املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم  3لسنة
 6002وذلك لقناعتنا بأن اإللزام الوارد باإلخبار عن اجلرائم يف النص املذكور دون إستثناء األصول والفروع
والزوجني غري منطقي و ال حيقق العدالة األسباب التالية:
أ ) يؤدي اىل إحنالل الروابط األسرية وتفككها.
ب)

أنه صعب إن مل يكن مستحيال على الفرد أن خيرب على أصوله أو فروعه أو زوجه وذلك بالنظر ملا يكتنفه من

مشاعر العاطفة جتاه هؤالء.
ت)

من املمكن أن يؤدي اىل اإلضرار باملخرب  ،حيث قد يكون مرتكب اجلرمية اإلرهابية معيال ألسرته وإلزامهم

باإلخبار عنه فيه ضرر مباشر اهم  ،فمن غري املعقول إلزام الفرد بالقيام بعمل يعلم مسبقا بأنه يف غري مصلحته.
ث)

إن هذا اإلخبار حتى وإن كان إخباراً علنياً الميكن اإلستفادة منه يف اإلثبات اجلنائي ألن حكمه حكم الشهادة

ومن موانع الشهادة شهادة الزوجني واألصول والفروع على بعضهم البعض
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 .4نقرتح على املشرع يف إقليم كوردستان رفع صفة اإلرهاب عن اإلمتناع عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية كونه
ال يتضمن العناصر األساسية للفعل اإلرهابي حسبما هو منصوص عليه يف املادة ( )1من قانون مكافحة أإلرهاب
وإنه من جرائم اخلطر و ال ينطوي على خطورة الفعل اإلرهابي حسب التعريف املذكور.
 .5نقرتح و ملعاجلة موضوع اإلمتناع عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية بإضافة مادة جديدة اىل القانون املذكور
ونقرتح أن تكون بهذه الصيغة  ( :يعاقب باحلبس كل من علم بارتكاب جرمية من اجلرائم االرهابية املنصوص
عليها يف هذا القانون ومل خيرب السلطات العامة بامرها ،ويستثى من ذلك إذا كان من إمتنع عن اإلخبار زوجا
للجاني أو أحد أصوله أو فروعه).
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املصادر:
أوال  :الكتب:
)1

د .براء منذر كمال عبداللطيف  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،ط ، 6دار إبن األثري للطباعة والنشر ،
املوصل 6007 ،

)6

 .د .رزكار حممد قادر  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،ج ، 1ط ، 6مؤسسة  O,P,L,Cللطباعة والنشر،
أربيل .6003 ،

)3

د  .سعد أمحد حممود سالمة  ،التبليغ عن اجلرائم  ،دار النسر الذهيب للطباعة – القاهرة .6003 ،

)4

د  .سعيد حسب اهلل عبداهلل  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،دار احلكمة للطباعة والنشر  ،املوصل 1770 ،

)5

مجعة سعدون الربيعي  ،املرشد اىل الدعوى اجلزائية وتطبيقاتها  ،شركة االتك لصناعة الكتاب  ،القاهرة  ،بغداد  ،ط
.6010 ، 4

)2

د .عبداألمري العكيلي و د.سليم حربه  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،بغداد  ،ج.1740 ، 1

)9

د.علي حسني اخللف و د .سلطان عبدالقادر الشاوي  ،املباديء العامة يف قانون العقوبات  ،العاتك لصناعة الكتاب ،
القاهرة .6002 ،

)4

القاضي  :حممد عبد جازع  ،جرمية اإلخبار الكاذب يف القانون العراقي والقانون املقارن  ،مكتبة صباح  ،بغداد ،
.6011

)7

د  .حممد صبحي جنم  ،قانون العقوبات – القسم العام  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط ، 1771 ، 6ص7

 )10د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوبات – القسم اخلاص  ،دار النهضة العربية – القاهرة .1744 ،
 )11د .حممود جنيب حسين  ،شرح قانون العقوبات – القسم العام  ،دار النهضة العربية – القاهرة 1793 ،
 )16د  .نظام توفيق اجملالي  ،شرح قانون العقوبات – القسم العام  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط6016 ، 4
ثالثاً  :الرسائل
شيالن حممد شريف  ،جرمية اإلمتناع عن اإلغاثة  ،رسالة املاجستري  ،كلية القانون والسياسة  ،جامعة السليمانية .6007 ،
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رابعاً  :املصادر األلكرتونية :
.1

د .صباح مصباح حممود  ،التكييف القانوني لإلخبار اجلرمي يف قانون العقوبات العراقي  ،حبث منشور على املوقع
اإللكرتوني  www.iasj.netتأريخ الزيارة 6012/10/60

.6

د .حممد ماضي  ،املخرب السري عن اجلرائم يف التشريع العراقي  ،جملة التشريع والقضاء ،منشور على املوقع
اإللكرتوني  www.tqmag.netتأريخ الزيارة 6012/11/1

 .3نزيه

عبد

اللطيف

،

البالغ

الكاذب

،

مقال

منشور

على

املوقع

اإللكرتوني

https://arbia6swerv1.wordpress.comتأريخ الزيارة 6012/11/4
ثانيا  :القوانني:
 )13قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة .1727
 )14قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم  63لسنة .1791
 )15قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم  3لسنة .6003
 )12قانون مكافحة اإلرهاب املصري لعام .6015
 )19قانون مكافحة اإلرهاب اإلماراتي لعام .6004
 )14قانون اإلجراءات اجلنائية املصري رقم  150لسنة  1750املعدل.
 )17قانون اجلزاء الكوييت رقم  12لسنة .1720
 )60قانون اإلجراءات اجلنائية البحريين رقم  42لسنة .6006
 )61قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت رقم  19لسنة .1720
 )66قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم  3لسنة .6001
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التأمني على خماطر الصناعة النفطية دراسة مقارنة بني القانونني العراقي والنروجيي*
م.د.ريواز فائق حسني
عضو جلنة الصناعة والطاقة واملصادر الطبيعية يف برملان كوردستان -العراق
املقدمة
أوالً  /مدخل تعريفي
تعد الصناعة النفطية من الصناعات اليت تتعرض ملخاطر استتننائية يف ييتع عليات،امبو تا ان تملخ املختاطر تتستبر يف أاترار ائلتة
تستوجر اإلصالح والتعويضمبفإن فرض احلماية التأمينية يف القطاع النفطي من خالل التأمني على خماطر تا لتدش كتركات التتأمني الوطنيتة أم
األجنبية أمر يستوجر الدراسة.
ثانياً /مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث يف التساؤل الرئيسي التالي -:كيف تتم جماب،ة تداعيات عدم اإلعتماد على الصناعة التأمينية لتغطية املخاطر
الناجتة عن العمليات النفطية فيما لو خال النظام القانوني واإلجرائي عن وسيلة قانونية ومالية فعالة ؟
ثالناً  /فراية البحث
ينطلق ملا البحث من فراية تفيد بأن تفاقم آثار خماطرالصناعة النفطية على صعيدي القطاع العام واخلاص ما ي إال نتيجة طبيعة
لعدم حتوط السلطات املعنية يف العراق وإقليم كوردستان فيما خيص مواج،ة تلك املخاطر بصورة فعالة.
رابعاً /أ مية البحث
تتجسد ا مية ملا البحث يف عرض وسيلة قانونية فعالة تضمن تعويض املتضرر من قبل كركة التأمني عما يصيبه من ارر بسبر
خماطر العمليات النفطيةمبمع عرض جتربة بعض الدول املصدرة للنفط واليت حتوط من خماطر تراجع اإليرادات النفطية من خالل التأمني علي،ا
لدش كركات التأمني العمالقة واليت تكسر من ورائ،ا ماليني الدوالرات سنوياً.
خامساً  /ا داف البحث
و ي تتلخص يف تقديم حملة عامة عن الواع الرا ن يف العراق واقليم كوردستان فيما خيص كيفية مواج،ة خماطر العمليات
النفطيةمبوتساعد على حتديد اخلطوات الالزمة لواع إسرتاتيجية قانونية وإجرائية فعالة بدالً من تدخالت ي ر منظمة وي ر مدروسة .
سادساً /من،جية البحث

وملعاجلة اإلككالية املطروحة يف ملا البحث أعتمدت املقارنة بني القانونني العراقي والنروجيي مبمع اإلكارة حسر الضرورةمباىل موقف

املشرع الكوردستاني.ويأتي إختياري للقانون النروجيي كقانون حمل املقارنة يف ملا البحث إنطالقاً من التجربة الفريدة اليت تبنت،ا دولة النرويج
كدولة منتجة ومصدرة للنفطمب جتربة تستحق اإلكادة واألخمل ب،ا كلما كان ذلك ممكناً.

* قدم ملا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
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املبحث األول
املخاطر املشمولة بالتغظية التأمينية
تصاحر العمليات النفطية يلة من احلوادث واألارار البيئية والبشرية واملاديةمب تصير البيئة احمليطة أو املنشآت النفطية
أو العاملني يف القطاع أو"الغ ر"مبعليه نقسم ملا املبحث اىل ثالثة مطالر كالتالي-:

املطلر األول -:املخاطر اليت تتعرض هلا املنشآت النفطية
قد يتعرض منشآت النفط والغازمبعقارية أو منقولة مبحلوادث وكوارث طبيعية وبشرية مبتؤدي اىل إتالف املنشآت أو تعطيل،ا
او احلاق أارار بليغة ب،ا سواء مشل الدمار املنشأة بصورة كلية أم جزئيةمبمما خيرج،ا من جمال اخلدمة اليت تؤدي،ا ن،ائياً أو تقلل من
كفائت،ا مؤقتاً .ولكن قبل ان خنوض يف طبيعة املخاطر نست،ل ملا املطلر بتعريف املنشآت النفطية و ا م مكونات،ا مب كاآلتي-:

الفرع األول -:تعريف املنشآت النفطية
تعرف املنشاة عموماً بإن،ا (-:األرااي واملبانيمب وما قد يلحق ب،ا من معدات وأج،زة تؤدي منفعة عامة للجم،ور أو ذات
تأث ر إقتصاديمب وذلك بغض النظر عما إذا كانت تدخل يف أمالك الدولة أو يف نطاق امللكية اخلاصة أو ذات طابع دبلوماسيمب وسواء
كانت بإدارة احلكومة أو كخص طبيعي أو إعتباري أو خليط يف ملا وذاك أو يئة اجنبية) (.)1
اما املنشاة النفطية فتعرف بأن،ا( -:األصول املادية اليت تبدأ من بئر اإلنتاج اىل ما يلزم لنقل وحتويل املواد اهليدروكربونية
املنتجة يف كل من املنتجات كبه املصنعة واملصنعة وتقديم ملخ املنتجات اىل السوق) ( .)2فاملنشآت النفطيةمب ي جمموعة الوسائل
واألدوات املستخدمة يف تصميم وبناء املرافق واألبنية اليت تُس ر وتس،ل خطوات ومراحل العمليات النفطية( )3مب منل منصات احلفر
وكبكات األنابير واملصايف ومنشأت التخزين ...اخل.
واملنشآت النفطية كما أورد ا املشرع العراقي يف املادة ( /11أوالً) من قانون مكافحة ت،رير النفط ومشتقاته رقم  11لسنة
 2002مب تشمل (األنابير أو اخلزانات وي ر ا )...ما يعين أن املشرع العراقي أورد األنابير أو اخلزانات على سبيل املنال ال احلصر
حيث احلق،ا بعبارة (وي ر ا) وكان موفقاً يف ذلك.
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1علي بن عبداهلل الشاوي مبمتطلبات التكامل األمين بني العنصرين البشري والتقين يف محاية املنشآت النفطية من العمليات اإلر ابية مبرسالة ماجست ر
مقدمة اىل كلية الدراسات العليا يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية مبي ر منشورةمبرياضمب2010مبص.13
( American Petrolem Institute, Oil and gas Transportation and storage infrastructure. Washington.

2

2013. P11.
) )3العمليات النفطية تشمل التنقير مب االستكشاف لغرض التطويرمب االنتاج مب التسويق مب التخزين مب النقل مب التصفية مب بيع أو تصدير النفط أو بناء مب
نصر أو تشييد أية ياكل منشآت أو مكائن لأليراض اململكورة وإن،اء االجازة أو ازالة أياً من ملخ اهلياكل أو املنشآت أو املباني(.املادة  12-1من قانون
النفط والغاز إلقليم كوردستان-العراق رقم  22لسنة .2002
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جدير باإلكارة أن تعريف املنشآت النفطية باملعنى املشار اليه سلفاً بإمكانه ان يغطي األصول املادية املستخدمة فيما و دارج
من حيث التقسيم التقليدي للصناعة النفطية بني صناعات املنتج وصناعات الوسطى وصناعات املصرمب فبينما تشمل صناعات املنتج
العلميات النفطية اليت تباكر يف مرحليت التنقير واإلنتاجمب تنصر صناعات الوسطى على النقل والتخزين والتسويقمب وتستوعر
صناعات املصر مرحليت التكرير واملعاجلة.

الفرع الناني -:عناصر منشآت النفط والغاز
تظ،ر من خالل التعريفات الفق،ية والقانونية للمنشأت النفطيةمب أن،ا تشمل عناصر ومكونات م،مةمب كل من،ا تستخدم يف
نشاط من أنشطة العمليات النفطيةمب وذات صلة رحلة من مراحل،ا .عليه نش ر يف ملا الفرع اىل أبرز أربعة أصول من عناصر
منشآت النفط-:
أوالً /أج،زة حفر آبار النفط والغاز -:البئر و ثقر عميق يف باطن األرض يصل اىل الطبقة احلاملة للنفط أو الغاز يتم حفرخ
بغرض احلصول على ما يف باطن،ا .ويتم جت،يز البئ ر بوسائل معينة بغية التحكم فيه والسيطرة عليه خالل إنتاج النفط أو الغاز أو قفل
البئرمب و ملا العمل يتطلر أج،زة حفر واصفات خاصة تنقسم اىل اج،زة احلفر الربية وأج،زة احلفر البحرية تسمى ملخ األخ رة
منصة احلفر).(1
ثانياً /اخلزانات النفطية (خزانات النفط والغاز) -:اخلزانات النفطية ي الوعاء املعدني اإلسطواني الشكل والملي يتواجد يف
حمطات العزل النفطية أو يف مستودعات النفطمب الغاية من،ا ي جتميع النفط أو منتجاته املكررةمب ب،دف مواج،ة حاالت التغي ر يف
عمليات اإلنتاح ومواج،ة التغ رات يف التصريف اليت قد تنتج عن سوء األحوال اجلوية يف موانئ التصديرمب أو كسر خط األنابير أو
األعطال يف حمطات الضخمب أو تأخ ر يف وصول ناقالت النفطمب أو توقفات مصايف التكرير).(2
ثالناً /خطوط أنابير نقل النفط والغاز -:أنابير نقل النفط أ م طريقة من الطرائق الرئيسية املتبعة لنقل النفط اخلام
ومشتقاتهمبمقارنة بالناقالت والص،اريجمب نظراً ملا تؤمنه من مرونة يف سرعة احلركة وقدرت،ا على نقل املواد البرتولية بشكل متواصل
عرب عشرات املئات من الكيلومرتاتمب وتضمن يف نفس الوقت وصول ملخ املواد اىل املصايف واىل مراكز اإلست،الك بسرعة وبأقل
التكاليف ).(3
_____________________________________________________________________________________________

( Aasim M.Husain, Rabah Arezki and othere, Global Implications of Lower Oil prices, IMF staff

1

Discussion note. July 2015, P:5
 )2يال حسن احلسني .تصميم ودراسة اخلزانات النفطية -دراسة اللحام ومنطقة التأث ر احلراري .رسالة ماجست ر يف ندسة امليكانيكمبمقدمة لكلية
ندسة التصميم واإلنتاج يف جامعة البعثمب دمشقمب 2002مب ص.5
( Argonne National laboratory. Overview of the Design, Construction, and Operation of Interstate

3

Liquid petroleum Pipelines. November 2007. P:7
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رابعاَ /منشآت التكرير (املصايف) -:منشأة التكرير ي املصنع الملي تتم فيه فصل النفط اخلام عن املواد املختلفة اليت يرتكر
منهمب ومن أ م األجزاء املوجودة يف املصنع واليت يتم إستخدام،ا أثناء تكرير النفط و ما يعرف بأسم مصفاة النفطمب حيث تقوم
بإستقبال النفط اخلام ومن ثم فرز موادخ اىل عدد كب ر من املنتجات النفطية اإلست،الكية).( 1

الفرع النالث -:املخاطر اليت تتعرض هلا عناصر املنشآت النفطية
تتعرض املنشآت النفطية ملخاطر ي ر متوقعة جراء حوادث وكوارثمب تكون طبيعية أو نتيجة أخطأ بشرية). (2وتعد احلرائق
واإلنفجارات والعمليات اإلر ابية والتخرير أبرز املخاطر اليت تشكل حتدياً جدياًمب تُعرض العناصر املادية للمنشآت النفطية مع ما
حتتويه من أج،زة ومعداتمبألارار التلف والضياع الكلي أو اجلزئي).(3
أوالً/احلرائق واإلنفجارات -:ا أن النفط والغاز ومشتقات،ما من املواد اليت تصاحر إستخدامه دائماً مع خطر اإلكتعالمب
فإن احلريق يعد من املخاطر احملتملة اليت يتوقع حدوث،ا عادة يف املنشأت البرتوليةمب وحتدث أاراراً مادية كارثية بأصول الصناعة
النفطيةمب وحيصل عندما تنفجر آبار النفط أو الغاز أثناء حفر ما أو اإلنتاج من،مامب أو عندما تتحطم ناقالت النفط يف البحار
واحمليطاتمب أو عندما حيدث احلريق يف خزانات الوقود أو خارجه نتيجة إندالع السائل أو يف حالة تكوين خليط من خبار املادة
املخزونة وإحتادخ مع أوكسجني اهلواء مع وجود مصدر حراريمب واألمر نفسه بالنسبة ملصانع ومعامل تكرير البرتول وحمطات الوقود
وخطوط أنابير النفط والغاز(.)1
يالحظ أن احلرائق اليت تتعرض هلا منشآت صناعة النفط والغاز تتميز عن تلك التقليدية خاطر ا اجلسيمة وقوت،ا التدم رية
بسبر حجم احلمل احلراري اليت تنفنه تلك احلرائق وإرتفاع اغط احلرارة يف الوسط احمليط ب،امب وأن ما يزيد يف خطورت،ا و
اإلنفجارات املصاحبة هلا واليت تطرأ يسبر تنامي نشاطات التفاعالت الكيميائية بني ذرات وجزئيات املواد املشتعلةمب مما تشكل بالتالي
أكرب ت،ديد لألصول املادية للصناعة البرتولية جبميع عناصر ا ومكونات،امب مما يستوجر البحث عن وسيلة قانونية فعالة لتعويض
اخلسائر املرتتبة علي،ا.

_____________________________________________________________________________________________

 )1أمين حييى إبرا يم حممدمبعمليات تكرير البرتولمب دار النورة للنشرمب دمشق 2002مب ص.22

() 2املخاطر الطبيعية ي الكوارث واألحداث اليت تقع يف البيئة وال عالقة للعنصر البشري بوقوع،امب وال دخل إلراته في،امب منل الزالزالمب الرباكنيمب
الفيضاناتمب السيولمب األعاص رمب العواصف .أما املخاطر البشرية ي اليت يكون إلرادة اإلفراد دور في،ا وت،دد أمن املنشأت النفطيةمب ويضاف إلي،ا األفعال
ي ر العمدية كاإل مال وعدم اإلحتياطمب ومن املخاطر البشرية التخريرمب النشاط اإلر ابيمب احلريقمب السرقة) .علي بن عبداهلل الشاويمبمصدر سابقمبص.12
 )3مصباح كمالمب وزارة النفط والتأمنيمب مالحظات نقديةمب الناكر كبكة اإلقتصاديني العراقينيمب 2011مب ص.11
 )1يال حسن احلسني.مصدر سابق.ص.21
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ثانياً/خماطر العمليات اإلر ابية يف خترير

املنشآت النفطية -:تشكل العمليات اإلر ابية وخترير املنشآت النفطية خماطر

وحتديات تست،دف أصول الصناعة النفطيةمب وال سيما ألن أينى مناطق العامل بالنفط والغاز أصبحت أراية خصبة للعمليات اإلر ابية
اليت تؤدي اىل خترير املنشآت والملي ميكن تعريفه بأنه( -:األفعال اليت تقع على املنشأت النفطية عقارية أم منقولةمب املعدة لإلستعمال
يف اجملال النفطي والملي يسبر الدمار الكلي أو اجلزئي الملي يلحق باملنشأت النفطية بإستعمال املتفجرات أو املرفعات أو القنابل
اليدوية أو إكعال النار أو بأية طريقة أخرش تؤدي اىل إحراق تلك املنشآت أو تعطيل،ا أو إحلاق أارار بليغة ب،ا سواء مشل الدمار
املنشأة بصورة كلية أو جزئية) (.)2
ويالحظ أن قطاع النفط يعد أحد القطاعات الرئيسية اليت تتأثر بشدة بالتوترات األمنية بالدول املنتجة للنفطمب فمنالً يف إطار
ما تش،دخ العراق وليبيا وكمللك الي من من عمليات و جمات إر ابيةمب تضررت املنشآت النفطية نتيجة اهلجمات املتكررة من قبل
التنظيمات اإلر ابية .حيث يف يضون  2011مب تعرض املنشآت النفطية يف كل من موصل وكركوك لعدة جمات إر ابية
إست،دفت احلقول واخلزانات واألنابيرمب بينما تعرض خط أنابير النفط الرئيسي الملي يربط بني املصفاة وحمطة اخلام يف عاصمة
اليمنية عدن ألارار كب رة جراء أنفجار عبوات ناسفةمب كما تعرض خط أنابير (كاخ دن ر) الملي ينقل الغاز الطبيعي يف أزرباجيان اىل
تركيا عام  2015لتفج ر إر ابي.

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1يوسف بن عبدالعزيز عبداهلل احملسن .فاعلية اإلجراءات الوقائية حلماية املنشآت النفطية من العمليات اإلر ابية .رسالة ماجست ر مقدمة اىل جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية األمنية لكلية الدراسات العليامبي ر منشورةمب 2001مب ص.35
 )2د .حممود جنير حسنمب جرائم اإلعداء على األموال يف قانون العقوبات اللبنانيمب دار الن،ضة العربيةمب القا رةمب 1821مب ص.181
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املطلر الناني -:املخاطر اليت تواجه اإليرادات النفطية
تشكل اإليرادات النفطية املصدر الوحيد ملوارد اخلزانة العامة بالنسبة أليلر الدول املنتجة واملصدرة للنفطمب حيث تعتمد
ملخ الدول بشكل كب ر على العائدات املتآتية من صادرات،امب واليت تتغ ر وبشكل مستمر بتغي ر أسعار ا وحجم إنتاج،ا وتنوع
مكونات،ا ( . )1ما يعين أن حجم اإليرادات النفطية تكون خااعة ملتغي رات أخرش قد تتعرض أي من،ا ملخاطر حمتملة تؤدي بدور ا اىل
تراجع تلك اإليرادات بشكل أو بآخرمب ويستوجر مع،ا بناء إسرتاتيجيات فعالة للتحوط من آثار ا سواء بالنسبة للدول املصدرة أو
حتى املستوردة للنفط والغاز(. )2عليه نقسم ملا املطلر على فرعنيمب خنصص األول لتعريف اإليرادات النفطيةمب بينما نستكشف يف
الناني خماطر تراجع اإليرادات النفطية.

الفرع األول -:تعريف اإليرادات النفطية
مل يرتدد الفقه يف تعريف اإليرادات النفطيةمب واألمر كمللك بالنسبة لبعض القوانني املقارنةمب لمللك نتوقف بشئ من اإلجياز
أمام تعريف،ا فق،اً وقانوناًمب ففق،اً عرفت اإليرادات النفطية بأن،ا( -:تلك اإليرادات اليت حتصل علي،ا بعض الدول املنتجة واملصدرة
للنفط والغاز مقابل إنتاج وتصدير موارد طبيعية ناابةمب وحتصل لقاء ذلك على مبالغ نقدية كجزء من القيمة احلقيقية هلملخ املوارد)(.)3
كما عرفت بأن،ا( -:الضرائر اليت تدفع للدولة املالكة لألرض من أجل احلصول على تراخيص إستغالل باطن األرض يف
مراحل العملية اإلنتاجية (البحث واإلنتاج) وختتلف من دولة اىل أخرش وفق كمية إنتاج،ا)(.)1
بينما عرف،ا قانون اإلدارة املالية والدين العام العراقي رقم ( )85لسنة ( )2001املعدلمب يف قسم ( )2الفقرة ( )13منهمب
بأن،ا( -:عوائد تصدير النفطمب والعوائد ي ر الضريبية الناجتة من بيع النفط اىل املشرتين احملليني وعوائد فرض الضريبة على النفط
(عوائد تصدير النفط) .كما مل يرتدد املشرع العراقي يف التفصيل وعرّف أيضاً( عوائد تصدير النفط) يف الفقرة  11يف القسم نفسهمب
بأن،ا( -:عوائد ي ر اريبية ناجتة من بيع النفط اىل املشرتين األجانر).
_____________________________________________________________________________________________

() 1تشمل اإليرادات النفطيةمب كل اإليرادات الناجتة عن الصناعة النفطية بشكل عاممب و ي كالً من حقوق امللكية والضرائر ورسوم الرتاخيص
ودفعات كركات النفط الوطنية وعوائد بيع احلكومة للنفط).خليل عنمان محد أمنيمب اإليرادات النفطية يف متويل املوازنة العامة يف العراق -خماطر
ومنازعاتمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل كلية احلقوق يف اجلامعة اإلسالمية يف لبنانمبي ر منشورةمب 2015مب ص.12
 ) 2للتفصيل أكنر راجع د .علي عبداهلادي سامل مب(حنو اسرتاتيجية فعالة للتنمية اإلقتصادية يف العراق)مب جملة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية.
اجمللد  1العدد 8مب السنة 2012مب ص.15
 )3على عبد حممد سعيد الراويمباملوارد املالية النفطية العربية وإمكانيات اإلستنمار يف الوطن العربيمب ط1مب دار الركيد للنشرمب بغدادمب 1820مب
ص.11
 ) 1ادريس مفاتيحمبدور اجلباية البرتولية يف حتقيق التنمية املستدامةمب صندوق ابط املوارد يف اجلزائر منوذجاًمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل كلية العلوم
اإلقتصادية والعلوم التجارية يف جامعة قاصدي مرباحمبي ر منشورةمب اجلزائرمب 2003مب ص.11
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بينما املشرع النروجيي مل يتطرق لتعريف اإليرادات النفطية يف قانون األنشطة النفطي النروجيي رقم ( )22لسنة ()1881مب
()1

ولكن حدد مكونات،ا

من خالل قوانني خاصة من،ا قانون الضرائر النفطية رقم ( )35لسنة ()1825مب قانون اريبة تصريف

الناني أوكسيد الكاربون يف العمليات النفطية رقم ( )22لسنة ()1880مب ولوائح العمل (التنظيم القانوني) للعمليات النفطية لسنة
 1882والملي حُدد يف القسم اخلامس من،ا يف الفقرات من ( )13 -38حق الدولة يف رسوم مساحة األرض املستخدمة يف
العمليات النفطية.
أما املشرع الكوردستاني يف قانون النفط والغاز إلقليم كوردستان – العراق رقم) (22لسنة )(2002مب قد عرّف
العائدات النفطية يف الفقرة (ثالثون) من املادة األوىل منهمب بأن،ا( -:عائدات حكومة اإلقليم املستحصلة من العمليات النفطية ومن
امن،ا مبيعات النفط والغاز والريع ومكافئات التوقيع واإلنتاج عن العقود النفطية املربمة مع الشركات األجنبية واحمللية).
املتفحص من التعريفات السابقةمب القانونية من،ا والفق،يةمب بإمكانه أن يستخلص خصائص اإليرادات النفطية( )2واليت تتميز
عن ي ر ا من اإليراداتمب إال أن ما ي،م مواوع حبننا من امن اخلصائص واليت جتعل تلك اإليرادات عراة خلطر الرتاجع مع ما
يرتتر علي،ا من خماطر مالية وإقتصاديةمب عبارة عن خصيصتني جتعالن من،ا إيراداً إحتمالياً ي ر مستقرًا وبعيداً عن اليقني-:
. 1أن إيرادات النفط والغاز املعلنة عادة ي إيرادات إيالية ي ر صافيةمب تتضمن كلفة اإلنتاجمب وكلما كانت الكلفة عالية
تراجعت مع،ا اإليرادات الصافية والعكس صحيحمب حيث ال يصلح إحتساب إيرادات النفط عرب (ارب حجم اإلنتاج بالسعر العاملي
للربميل منه)مب ذلك ألن ما متنل اإليرادات العامة من النفط وتشكل جزءاً من املوازنة العامة للدولةمب إمنا ي اإليرادات الصافية
املخصومة من،ا تكاليف اإلنتاجمبال سيما مستحقات الشركات األجنبية املشاركة يف العمليات النفطيةمب و ا أن كلفة اإلنتاج ي ر ثابتة
قد تنخفض وقد ترتفع فإن صايف اإليرادات تكون عراة لإلرتفاع أو الرتاجع تبعاً لمللك.
. 2تتسم اإليرادات النفطية بتملبملب حجم،ا نتيجة تطورات كب رة وتقلبات حادة ومفاجئةمب متأثرة بتداعيات األزمات املاليةمب
حمددات العرض أو الطلر أو كال مامب عوامل خارجية ال عالقة هلا بالصناعة النفطية منل أسعار الصرف وعرض النقد ومعدل

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1تتكون عناصر ايرادات احلكومة النروجيية الناجتة من العمليات النفطية من إيرادات الضرائر النفطيةمب ارائر البيئةمب رسوم قطعة األرض أو رسوم
املساحة األرضمب إيرادات الفائدة املالية املباكرة للدولةمب إيرادات من ملكية الدولة املباكرة يف  .statoilللتفصيل أكنر راجع-:

Solomon Frimpong Amoateng. Fiscal Regimes and managing Oil Revenue for Economic
Development- A comparative study of Legal Regimes in Ghana. Alberta and Norway, Amaster thesis
submitted to University of Alberta- Facuity of law. 2014, P: 61.
 ) 2للوقوف أكنر على أ م خصائص ومم رزات اإليرادات النفطية مبراجع خليل عنمان محد أمنيمبمصدر سابقمب ص 2وما بعد ا.
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التضخممب التغ رات اجليوسياسية والتغ رات يف النظم التشريعية واملالية()1اخل...مب مما جيعل،ا إيرادات ي ر مستقرة يف تكوين الدخل
القومي.

الفرع الناني -:خماطر تراجع إيرادات النفط والغاز
يتأثر حجم اإليرادات النفطية تغ رين أثنني ما سعر النفط والغاز يف األسواق العاملية والطاقة اإلنتاجية للدول املنتجة
واملصدرةمب حيث أن بوط سعر النفط أو إخنفاض حجم اإلنتاج أو كال ما معاً تشكل خماطر على اإليرادات العامة خصوصاً بالنسبة
للدول اليت تعتمد على اإليراد النفطي يف متويل موازنت،ا او جزء كب ر من،امب ما تستوجر احلاجة لبناء إسرتاتيجيات فعالة للتحوط من،ا
(.)2عليه نستعرض هلملين اخلطرين اللملين ي،ددان اإليرادات العامة للدول املنتجة واملصدرة بشئ من التفصيل.
أوالً /خماطر تملبملب أسعار النفط والغاز يف األسواق العاملية
تشكل تقلبات أسعار النفط والغاز يف األسواق العامليةمب بشطريه اإلرتفاع واإلخنفاضمب خماطر تنعكس آثر ا اإلقتصادية على
املوازنات العامة للدولمب سواء أكان بالنسبة للدول املنتجة واملصدرة أم بالنسبة للدول املست،لكة واملستوردةمبلكن و ا أن ما ي،م
مواوع حبننا و و ذات الصلة بفكرة التحوط املادي املتجسد يف التأمنيمب و و املخاطر اإلقتصادية واملالية الناجتة على الرتاجع يف
اإليرادات النفطيةمب فإننا نركز فقط على خماطر إخنفاض أسعار النفط والغاز بالنسبة للدول املنتجة واملصدرة دون الدول املستوردةمب
كما نستغين عن فكرة الكشف عن آثار إرتفاع أسعار النفط وخماطرخمب ذلك ألن خماطر اإلرتفاع ال جتابه بالتحوط املادي وإمنا
عاجلات إقتصادية ومالية ال عالقة هلا واوع حبننا.
السعر النفطي و( -:القيمة النقدية أو الصورة النقدية لربميل النفط اخلام املقاس بالدوالر األمريكيمب املكون من ()12
يالونمب معربًا عنه بالوحدة النقدية األمريكيةمب يف سبيل املنال  100د/ب)(.)3
أما إخنفاض سعر النفط ف،و جانر من األزمة السعرية اليت تتعرض هلا الصناعة النفطية وتتجسد يف بوط اىل مادون املتوقع
يف األسعار يتسبر ب،ا إختالل مفاجيء يف توازن السوقمب ميتد على فرتة زمنية معينةمب تشكل خطراً تؤدي اىل عدم توازن السياسة
اإلقتصادية العامة للدول املصدرة للنفطمب وال سيما بالنسبة للدول ذو اإلقتصاد األحادي اجلانر (.)1
_____________________________________________________________________________________________

( ) 1برا يم بلقلةمب(تطورات أسعار النفط وإنعكاسات،ا على املوازنة العامة للدول العربية خالل الفرتة ")"2008 -2000مب جملة الباحثمب عدد 12
لسنة 2013مب اجلزائرمب ص  10وما بعد ا.
( F. Gregory Gause, The Geopoltics of falling Oil prices. Brookings Dona Center. 2015. Pi 4.

2

 ) 3د .س،ام حسني البصاممب(خماطر وإككاليات إخنفاض أسعار النفط يف إعداد املوازنة العامة للعراق وارورات تفعيل مصادر الدخل الغ ر نفطية-
دراسة حتليلية)مب جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعةمب العدد  31لسنة 2013مب ص 21وما بعد ا.
 () 1و ي الدول اليت تعتمد باجلزء األكرب على املوارد النفطية و ي األساس يف متويل موازنت،ا العامة والعمود الفقري للدخل القومي).راجع جوني
ويست ( ) Johnny westمب(الفرصة األخ رة للعراقمب احلد من خماطر الدولة النفطية)مبورقة عملمب آب  2011منشور على املوقع األلكرتوني
 www.Cgdev.orgتأريخ زيارة الباحنة .2012/2/2
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وقد يسأل البعض عن أ م أسباب إخنفاض أسعار النفطمب والملي تتحكم فيه أسباب إقتصادية وأسباب ي ر
()1

إقتصاديةمبوختتصراألول

يف معدالت العرض والطلرمب عامل التكنلوجيامب إرتفاع إنتاج النفط الصخريمب الدورة اإلقتصادية

الرأمساليةمب املخزون اإلسرتاتيجي وحركات العملةمب بينما تتجسد النانية يف املؤثرات اجليوالسياسية( )2احمليطة بالسوق.
تعد أزمة إخنفاض أسعار النفط أحد أكرب -إن مل تكن أكرب ا -الصدمات اليت تعاني من،ا الصناعة النفطية يف الدول
املصدرةمب حيث تتسبر يف خماطر كب رة على إقتصاديات تلك الدولمب ومن أبرز امب إخنفاض معدل الناتج احمللي اإليالي مما يسبر
عجزاً مالياً يف املوازنة العامةمب إخنفاض حجم الفوائض املالية مما جير الدولة اىل اإلقرتاض أو سحر أمواهلا املودعة لدش البنوك األجنبية
أو املساس بإحطياطي،امب تراجع مستويات النشاط اإلقتصادي والنمو وأخ راً تراجع أسعار األصول.
فالنالثة األوائل تشكل خماطر تواج،،ا إقتصاد الدولة ومرافق،ا العامةمب بينما الرابعة تعد أواح آثار تراجع أسعار النفط
على القطاع اخلاصمب حيث أن كركات النفط املنتجة قد تضطر لبيع بعض أصوهلا اإلنتاجية وخفض إستنمارات،ا املستقبلية يف القطاع
النفطي( )3مبكما تتأثر به أسعار األصول املالية واحلقيقية األخرش من،ا تراجع مؤكر سوق األوراق املالية وأسعار العقارات واألرااي
...اخل.
جدير باملالحظة أن ملخ اآلثار واملخاطر السلبية تقابل،ا آثار إجيابيةمب ميكن حصر بعض،ا يف (زيادة الوعي خبطورة األوااع
املالية العامةمب ت،يئة البيئة لقبول ج،ود اإلصالح اإلقتصادي اجلزري ودعم إجتا ات السيطرة على اإلنفاق اجلاري)(.)1
ثانياً /خماطر توقف عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز
اىل جانر إخنفاض سعر النفط والغاز يف األسواق العامليةمب ناك حاالت قد تتوقف في،ا عمليات اإلنتاح يف املنشأت النفطية
وتؤدي اىل بوط الطاقة اإلنتاجية مما تؤثر يف حجم اإليرادات النفطية للدولة املصدرة وتشكل خطراً على الناتج القومي وموارد
املوازنة العامةمب مما سيتوجر مع،ا إختاذ تداب ر مسبقة للتحوط املادي من خماطر تراجع اإليرادات .فما ي اإلسباب اليت تؤدي اىل
توقف عمليات اإلنتاح إذن؟
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1للتفصيل أكنر حول األسباب اإلقتصادية هلبوط أسعار النفط راجع برا يم فريد و بوركاب نبيلمب(إن،يار أسعار النفطمب األسباب والنتائجمب ورقة عمل
املؤمتر األول للسياسات اإلستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية وتأمني اإلصابات الدولية)مب قطر.2012.
 ) 2د.حممد عبدالغين سعوديمب اجلغرافية السياسية املعاصرةمب دراسة اجلغرافيا والعالقات السياسية الدوليةمب الناكر مكتبة األنباء املصريةمب 2010مب ص
.21
() 3حبسر حمللي موريان ستانليمب واج،ت كركات النفط الكربش السبع عجزاً إيالياً قدرخ ( )55مليار دوالر يف عام 2013مب و ا أن الشركات
اململكورة باعت أصوالً بقيمة ( )150مليار دوالر يف السنو ات األربع السابقةمب فإن،ا تتحول تدرجيياً من كركات كربش عظمى اىل كركات كربش صغ رةمب
ال تزال بني أكرب كركات يف العاملمب لكن ما عادت باحلجم الملي ميكن،ا من التحكم باألسعار لتتناسر مع دورة إستنمارات،ا) راجعRon Bousso -:
and Dmitry Zhdaunikov, ((Price fall Hastens Decline of Big Oil westrn majors)), Reuters, 2014.
 )1د .حممد احلساويمب (خماطر تراجع سعر النفط)مب جملة املصارفمب العدد  135لسنة 2015مب ص 3وما بعد ا.
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. 1تتوقف عمليات اإلنتاج نظراً لتدم ر كلي أو جزئي ملنشآت الصناعة النفطية يف دولة ما .تتسبر ب،ا حوادث بشرية أو
كو ارث طبيعية أو تداعيات احلروب والعمليات اإلر ابيةمب وقد يتقرر جتميد اإلنتاج حلماية وتأمني املنشآت من أي تدم ر أو ارر
يُتوقع حصوهلا من حوادث أو كوارث أو جمات حمتملة يف ظرف معني وخالل فرتة زمنية معينة (.)1
.2تتوقف عمليات اإلنتاج والتصدير متأثراً بالضغوطات السياسية واإلقتصادية والعقوبات اليت تفرض على بعض الدول
املنتجة واملصدرة للنفط والغازمب نظراَ ألن املستنمرون األجانر الملين يتسا مون يف إنتاج وتطوير حقول النفط يف تلك الدول
يرتددون يف اإلستنمار يف حقوهلم النفطية والغازيةمب مما يتسبر يف بوط حجم اإلنتاج وتراجع إيرادات،م النفطية (.)2
. 3قد تتوقف عمليات اإلنتاج والتصدير جزئياً نتيجة إخنفاض سعر النفط يف األسواق العامليةمب وذلك لسببني -:أوهلا ناتج عن
إتفاق بني الدول املصدرة يست،دف جتميد إنتاح النفط وخفض اإلنتاج اليومي للنفط إنتظاراً إلرتفاع األسعار النفط يف السوق .بينما
الناني ناتج عن تقلص اإلستنمارات العاملية يف قطاع النفط والغازمب حيث بدأت بعض الشركات ببيع بعض اصوهلا اإلنتاجية وخفض
إستنمارات،ا املستقبلية مما ي،دد صناعة النفط بشكل عام وصادرات الدول املنتجة بشكل خاص.
فيالحظ إن كلتا احلالتنيمبالتجميد والتوقف تؤثران على حجم اإلنتاج وإيرادات الدولةمب إال أن التجميد يست،دف إرتفاع
األسعار وناتج عن اإلتفاقمب مما ال يعد خطراً باملعنى احلقيقي للخطر الملي نقصدخ يف ملا البحثمب بينما التوقف الناتج عن إفالس
كركات النفط أو بيع أصوهلا أوقرار إيقاف إستنمارت،ا يف القطاع النفطي يشكل خطرًا البد من تدراكه.

_____________________________________________________________________________________________

 ))1منل حاالت توقف وقرارات إيقاف عمليات اإلنتاج يف كل من العراق وليبيا واليمنمبفقد تراجع إنتاج ليبيا من النفط حتت تأث ر املواج،ات املسلحة

واإلنقسام السياسي من ( )1,1مليون برميل يومياً يف سنة  2012اىل أقل من ( )100الف تقريباً يف 2011مبكما ختلى بعض الشركات النفطية الكربش
على اإلستنمار يف نفط اإلقليم وبدأوا باإلنسحاب منمل آب /عام  2011مع بدء احلرب اد تنظيم داعش يف العراقمب حيث بلغ عدد املواقع النفطية اليت
ختلت الشركات الدولية عن،ا يف إقليم كوردستان حتى اآلن حنو  18موقعاًمب األمر الملي أدش اىل إخنفاض اإلنتاج يف حقول النفط).
( ) 2منل الضغوطات السياسية واإلقتصادية املفرواة على ايرانمب حيث كانت تنتج ( )1مالين برميل يومياً وصادرات نفط خام بلغت ( )5,2مالين
برميل يومياً يف عام  1821وباتت يف عام  2011تكافح إلنتاج ( ) 3,15مالين برميل يومياً وتصدير مليون برميل يومياً).راجع ممدوح سالمةمب أسباب
اهلبوط احلاد يف أسعار النفط اخلاممب فائض اإلنتاج أم السياسة الدولية؟ املركز العربي لإلحباث ودراسة السياسات .ط1مب ب روت 215 .ص.13
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املطلر النالث -:خماطر املسؤولية املدنية
يراد باملسؤولية املدنية إلزام الشخص بإداء التعويض عن ارر تسبر بهمب تقوم حينما خيل املسؤول ا التزم به قبل املتضرر
قانوناً أو إتفاقاًمب و ي ال حتمل معنى الردع بقدر ما تفيد معنى جرب الضرر الملي تسسر فيه الشخص املسؤول.و ا أن البحث
يست،دف التحوط املادي من أعب اء جرب الضرر الناتج يف نطاق الصناعة النفطيةمب فنستعرض أ م أنواع املسؤولية املدنية اليت تقوم يف
سياق العمليات النفطية-:

الفرع األول -:خماطر املسؤولية املدنية الناكئة عن تعويض العمال
()1

يتعرض العاملون يف الصناعة النفطية ملخاطر اإلصابات واألمراض امل،نية

جراء أعماهلم يف القطاع وطبيعته الصعبةمب مما

تصيب،م بالعجر الكلي أو اجلزئي أو حاالت الوفاة .فالقطاع النفطي ي من القطاعات اليت توجد في،ا إحتمالية وقوع حرائق
وإنفجارات نظراً لتعدد العمليات في،ا ونوعية املواد املنتجة واملصنعةمب كما أن العمليات النفطية جبميع مراحل،ا يُمكن أن تُباكر يف
ييع الظروف اجلوية والتظاريس اجلغرافية من اجلبال اىل الصحراءمب من القطر املتجمد الشمالي اىل أكنر أماكن العامل حرارةمب من
أكنر األماكن جفافًا اىل أعماق البحارمب ما جتعل إحتمالية تعرض العاملني في،ا ملخاطر احلوادث واألمراض امل،نية واردة بنسبة كب رة.
وطاملا أن إصابات العمل واإلمراض امل،نية اليت تؤدي اىل الوفاة أو اإلصابات اجلسمانيةمب تن ر مسؤولية رب العمل ويعطي
العامل أو ورثته حق الرجوع عليه بالتعويضمب فإن،ا تشكل ارراً ينجم عن نشوء دين يف ذمة رب العمل بسبر حتقق مسؤوليتهمب عليه
إن رب العمل يف ا لقطاع النفطي سواء أكان كركة أجنبية أم وطنيةمب مشغالً أو مقاوالً رئيسياً أو مقاوالً من الباطنمب كركة من
كركات اإلنتاج أو كركات اخلدمة الفنية يف القطاعمب حيتاج اىل احلماية املالية من الضرر الملي يصير ذمته املالية بسبر نشوء دين
(تعويض) املسؤولية يف ذمته (.)2
و ا أن مسؤولية رب العمل عن حوادث العمل يرتبط بإحكام القوانني اليت تنظم عالقات العمل وختتلف مسؤوليته عن تلك
احلوادث بإختالف التشريعات اليت تنظم ملخ املسؤولية يف الدول املختلفةمب فإن ملخ املسؤولية يف ايلر القوانني تقوم إفرتاااً على
_____________________________________________________________________________________________

() 1إصابة العمل ي اإلصابة اليت حتدث للعامل يف مكان العمل أو بسببه وكمللك اليت تقع للعمال يف طريق ذ اب،م اىل العمل أو طريق الرجوع من
العمل بشرط أن يكون الطريق الملي سلكه العامل و الطريق املباكر دون توقف أو إحنراف.أما االمراض امل،نية ي أمراض حمددةمب ناجتة عن التأث ر املباكر
للعمليات األنتاجية وما حتدثه من تلوث لبيئة العمل ا يصدر عن،ا من خملفات ومواد وي ر ا من اآلثار وكمللك نتيجة تأث ر الظروف الطبيعية املتواجدة يف
بيئة العمل على األفراد منل الضوااءمب اإل تزازاتمب اإلكاعاتمباحلرار ةمب الرطوبة...اخل).راجع ليلى حممد الوزيريمب تأمني إصابات العمل مب حماارات يف
التأمينات اإلجتماعيةمب2002مب ص.3
( ) 2اإلنسان معرض على الدوام لتحمل مسؤولية النتائج املرتتبة على تصرفاتهمبوملزم قانوناً برتميم وإزالة الضرر الملي قد يصير "الغ ر" من جرائ،امب
األمر الملي ين قل ذمته املالية بعرء طاريء نتيجة اخالله بقصد أو دون قصد بقاعدة قانونية أو قاعدة سلوكية أو رابطة عقدية).راجع ب،اء ب،ج ككريمب
التأمني من املسؤولية يف النظرية والتطبيقمب دار النقافة للنشر والتوزيع .ط .1األردن -عمان .2010 .ص.111
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أساس واجر يفراه القانون على رب العمل وال تقوم على أساس خطأ فعلي صادر عنه()1مب عليه ليس من الصعوبة كان تقرير
مسؤولية رب العمل عن تعويض املتضررين من حوادث العملمب فمن الس،ل إثبات العالقة السببية بني طبيعة العمل الملي يؤديه العامل
واألج،زة واألدوات املستخدمة فيه وبني اإلصابة اليت حلقت به.
ويالحظ أنه نظراً لطبيعة الصناعة النفطية وخماطر العمل احملتملة في،ا أدرك املشرع يف بعض الدول املصدرة للنفط ارورة
تنظيم العمل يف القطاع النفطي بشكل متميز حيقق مزايا أفضل للعاملني فيهمب يف الوقت الملي مل يبادر املشرع يف دول أخرش اىل ملخ
اخلطوة مما أدت اىل أن ختضع العالقات العمل النفطية ألحكام قانون العمل.
وبإستقراءنا لبعض القوانني املقارنة للدول املنتجة واملصدرة للنفطمب نلتمس اإلجتا ني -:فابالنسبة للدول اليت تفتقر نظام،ا
القانوني لتنظيم مستقل لعالقات العمل يف القطاع النفطيمب جند ييع الدول العربية املصدرة للنفط من لبيبامب اجلزائرمب اليمنمب وييع
دول اخلليج ما عدا دولة الكويت واليت يتميز نظام،ا القانوني بتنظيم عالقات العمل يف القطاع النفطي بقانون مستقل عن قانون
العملمب و و القانون رقم ( )22لسنة ( )1818واملسمى (قانون العمل يف قطاع األعمال النفطية).
بينما يف العراقمب خت ضع كل عالقات العمل ا في،ا عالقات العمل يف القطاع النفطيمب ألحكام قانون العمل العراقي رقم
( )32لسنة( )2015وقانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال رقم ( )38لسنة ( )1821املعدل .واألمر نفسه بالنسبة لعالقات
العمل وإصابات العمل يف إقليم كوردستان -العراق واليت ختضع لقانون العمل العراقي السالف ذكرخ وقانون رقم ( )1لسنة
( )2012املسمى قانون تعديل تطبيق قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال رقم ( )38لسنة ( )1821املعدل .ما يعين أن
النظام القانوني يف العراق ويف إقليم كوردستان -العراق بفتقر اىل تنظيم قانوني خاص بالعمل والعمال يف القطاع النفطيمب إال أن
املشرع الكوردستاني يف الفقرة (ثالناً) من املادة ( )21من قانون النفط والغاز إلقليم كوردستان -العراق رقم ( )22لسن ()2002
فرض على مقدمي طلبات اإلجازة أن يتضمن طلب،م اإللتزام بشرط (تأمني السالمة والصحة العامة وت،يئة أجواء مناسبة لألكخاص
الملين يعملون يف العمليات النفطية وكمللك لكل من له عالقة بمللك)مب ما جعل من مسؤولية رب العمل يف القطاع النفطي مسؤولية
قانونية تستلزم اإلخالل ب،ا إقرار مسؤوليته املفرتاة.

_____________________________________________________________________________________________

( )1بل ي صورة من املسؤولية ترتا وح بني قاعدة "حتمل التبعة" أي املسؤولية دون خطأ وبني املسؤولية اليت تقوم على أساس من واجر احلراسة على
األج،زة امليكانيكية اليت يستخدم،ا يف عملهمبفإذا حصلت وفاة العامل أو تعرض إلصابة جسدية أو مرض أثناء العملمب دون أن يكون ألج،زة العمل دور يف
حدوث ذلكمبتقوم مسؤ ولية رب العمل على أساس قاعدة حتمل التبعةمبأما إذا حدثت ........بسبر العمل واألج،زة املستخدمة فيهمب مسؤولية رب العمل
ي مسؤولية كيئية تقوم على أساس واجر احلراسة).راجع املصدر نفسه ص.221
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الفرع الناني -:خماطر املسؤولية املدنية الناجتة عن األارار البيئية
تتميز الصناعة النفطية بأثر ا الكب ر على احلياة البيولوجية وعناصر النظام البيئي براً وجواً وحبراًمب وقد تكون تلك اآلثار
حملية أو إقليمية أو عاملية من حيث احلجممب وذلك إما عند وقوع احلوادث يف مراحل العمليات النفطية املختلفةمب أو كنتيجة طبيعية
لتلك العملياتمب وال سيما بالنسبة لعملييت التنقير عن النفط وإستخراجه وعملية النقل عرب األنابير أو السفن أو وسائل النقل الربية
اليت تصاحب،ا تسرب النفط واإلنفجارات وحوادث الس ر مما يؤثر على البيئة اليت تنقل من خالهلا النفطمب سواء أكانت حملية أو عامليةمب
إال إننا يف كل احلاالت نقتصر العرض على املسؤولية املدنية عن األارار البيئية احمللية دون اإلقليمية أو العاملية من حيث حجم،ا.
فالعمليات النفطية يف مراحل،ا املختلفة من التنقير واإلستخراج اىل النقل والتكريرمب تعد عمليات معقدة وخط رة تؤثر على
النظام البيئي وتفقدخ توازنه الطبيعيمب حيث تُعرض عناصر ا احلية كاإلنسان والنبات واحليوان وعناصر ا ي ر احلية من املاء واهلواء
والرتبة واملناخ ألارار بيئية كنتيجة طبيعية ملسار تلك العمليات والوسائل واآلالت واملعدات املستخدمة في،امب ومتنل أكرب اآلثار
البيئية يف إزالة الغاباتمب التلوث املائيمب التأث ر ال طويل األجل على حياة الكائنات احليةمب حتويل األرااي الزراعية اخلصبة اىل مساحات
ال ميكن إستخدام،ا للزراعة مطلقاً أو مؤقتاًمب التأث ر على صحة األفراد واجملتمعات وال سيما العاملون يف الصناعة النفطية ...اخل (.)1
إال أن أكنر أنواع العمليات النفطية تأث راً على ا لبيئة ي عمليات اإلستكشاف وإستخراج النفطمب فتعد نفايات احلفر من
أ م مصادر التلوث عند القيام رحلة احلفر والتنقير باإلاافة اىل اإلنبعاثات الغازية امللوثة للجو الناجتة عن تشغيل احملركات وعن
إستخراج النفطمب كما أنه ال ميكن التنقير عن النفط وإستخراجه إال باستخدام كميات كب رة من املياخمب واليت يتم تلوين،ا ورمي،ا اىل
الطبيعة ما ينتج عنه تلوث كيميائي للبيئة واملياخ (. )2من ملا املنطلق نلتمس أن القوانني املقارنة للدول املنتجة واملصدرة للنفط قد
ركزت على محاية البيئة من أارار التلوث الناتج عن العمليات النفطية وال سيما عملييت اإلستكشاف واإلستخراج من خالل إقرار
مسؤولية القائمني بالعمليات النفطية.
حيث نصت املادة ( )21من قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ( )22لسنة(  )2008على أن( -:على اجل،ات املعنية
باستكشاف واستخراج النروة النفطية والغاز الطبيعي القيام ا يأتي -:
أوالً  -:اختاذ اإلجراءات الكفيلة للحد من األارار واملخاطر اليت ترتتر عن عمليات االستكشاف والتنقير عن النفط والغاز واختاذ
االحتياطات والتداب ر الالزمة حلماية األرض واهلواء واملياخ واألحواض اجلوفية من التلوث والتدم ر .
ثانياً  -:اختاذ التداب ر الالزمة للتخلص من املياخ امللحية املصاحبة الستخراج النفط اخلام بطرق مأمونة بيئياً .
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1د .إمساعيل نامقمب(تعويض األارار البيئية الناية عن عمليات إستخراج النفط -دراسة مقارنة بني القانون اإلماراتي والقانون العراقي)مبجملة كلية
القانون للعلوم القانونية والسياسيةمبجامعة كركوك مباجمللد 1مبالعدد  -15اجلزء األولمب2015مبص.11
 ) 2حممد اليعقوبي وحممد زيدانمب(اآلثار البيئية لنشاط كركات البرتول العاملية ومدش حتمل،ا ملسؤوليت،ا جتاخ البيئة)مبامللتقى الدولي النالث حول منظمات
األعمال واملسؤولية اإلجتماعيةمب سوريامب.2012
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ثالناً  -:منع سكر النفط على سطح األرض أو حقنه يف الطبقات اليت تستخدم لأليراض البشرية والزراعية .
رابعاً -:تزويد الوزارة علومات عن أسباب حوادث احلرائق واالنفجارات والكسور وتسرب النفط اخلام والغاز من فو ات اآلبار
وأنابير النقل واإلجراءات املتخملة للمعاجلة ).
أما إقرار مسؤولية املباكر أو املتسبر جاءت يف املادة ( )32من القانون بالنص على ان ( -:أوالً /يعد مسؤوالً من سبر
بفعله او إ ماله أو تقص رخ أو بفعل من م حتت رعايته أو رقابته او سيطرته من األكخاص أو االتباع او خمالفة القوانني واألنظمة
والتعليمات ارراص بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خالل مدة مناسبة وإعادة احلال اىل ماكانت عليه قبل حدوث الضرر
وذلك بوسائله اخلاصة وامن املدة املخددة من الوزارة وبالشروط املواوعة من،ا .ثانياً /يف حالة إ ماله او تقص رخ أو إمتناعه عن
القيام ا و منصوص عليه يف البند "أوالً" من ملخ املادة فللوزارة بعد إخطارخ إختاذ التداب ر واإلجراءات الكفيلة بإزالة الضرر
والعودة على املسبر جبميع ماتكبدته هلملا الغرض مضافاً اليه النفقات اإلدارية................ثالناً /تعد مسؤولية مسببر الضرر
الناية عن خمالفة البندين "أوالً" و "ثانياً" من ملخ املادة مفرتاة .رابعاً .)..................................../وبنفس املضمون
جاءت املادة ( )21من قانون محاية وحتسني البيئة يف إقليم كوردستان -العراق رقم ( )2لسنة( .)2002
تقابل،م الفقرة ( )3من القسم ( )2من قانون االنشطة النفطي النروجيية رقم ( )22لسنة ( )1881حتت عنون (الطرف
املسؤول ومدش املسؤولية) واليت نصت على أن-:
أ -املرخص له مسؤول عن الضرر الناجم عن التلوث بغض النظر عن اخلطأمب وتنطبق األحكام اليت تتعلق سؤولية املرخص هلم
يف املقابل على املشغل ي ر املرخص له عندما تكون الوزارة قد قررت ذلكمب ذات الصلة باملوافقة على واع املشغل.
ب -إذا كان ناك أكنر من مرخص له وجر ترخيص واحد وكان املشغل من،ممب أو إذا كانت الوزارة قد أصدرت قرار ا
وجر الفقرة األوىلمب فتوجه طلبات التعويض للمشغل مب فإذا بقي أي جزء من التعويض مل تؤديه املشغل يف تأريخ األستحقاقمب جير
أن تغطى ملا اجلزء من قبل املرخص هلم اآلخريني وفقاً ملصلحة املشاركة يف الرتخيصمب وإذا فشل أحد م يف تغطية نصيبه من
التعويضمب توزع ملخ احلصة بالتناسر بني اآلخرين.
من خالل املقارنة بني موقف املشرعني العراقي والنروجييمب نلتمس أن األول فرض على اجل،ات املعنية بإدارة العمليات
النفطية اإللتزام حبماية البيئة وحتسين،ا يف إطار قانون عام ينظم فكرة محاية البيئة وإصالح األارار اليت تلحق ب،ا و و قانون محاية
وحتسني البيئة العراقي رقم  22لسنة 2008مب بينما الناني نظم املواوع يف إطار قانون خاص بالنشاطات النفطية يف النرويج و و
قانون األنشطة النفطي النروجيي رقم( (22لسنة ( .) 1881ريم ذلك يتفق النصان يف إقرار مسؤولية القائمني بالعلميات النفطية
وإلزام،م بالتعويض عما يصير البيئة من أارار بسبر تلك العمليات و و صلر مواوع حبننامب حيث حنن نستكشف عمن يلزم
بالتعويض عن اإلارار البيئة يف إطار الصناعة النفطية.
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حيث يشرتك النصان يف إقرار ما ملسؤولية القائمني على العمليات النفطية عن األارار البيئية اليت ترتتر على تلك
العملياتمب بغض النظر عن اخلطأمب ما يعين أن املسؤولية املدنية التقص رية تقوم بإفرتاض اخلطأ وليس إثباتهمب ما عرب عنه املشرع العراقي
بعبارة (املسؤولية املفرتاة) واملشرع النروجيي بعبارة (بغض النظر عن اخلطأ)مب ويبدو أن املشرعني قد أدركا قصور (قاعدة ركن اخلطأ
واجر اإلثبات) عن محاية املضرورين ألنه يالباً ما يصعر على ؤالء إثبات ركن اخلطأ واجر اإلثبات لتقوم معه املسؤوليةمب وبالتالي
فإن اجل،ات املعنية تكون مسؤولة عن اإلارار البيئية املتولدة عن العمليات النفطية جرد الرتابط السبيب بني اإلارار وتلك
العمليات.
() 2

بينما خيتلفان يف أن املشرع النروجيي خص بالملكر (املرخص له)( )1و (املشغل)

بإعتبار ما مسؤولني عن األارار البيئة

املرتتبة على العمليات النفطيةمب وحدد تراتبية مطالبت،ما بالتعويض وآلية آداؤخ عند اإلستحقاقمب يف الوقت الملي إكتفى املشرع
العراقي بملكر اجل،ات املعنية بإستكشاف وإستخراج النروة النفطية والغاز الطبيعي يف املادة ( )21والزام،ا باختاذ اإلجراءات الالزمة
حلماية البيئة من أارار العمليات النفطيةمب وإقتصر يف املادة ( ) 32على قاعدة عامة تقرر مسؤولية كل من سبر بفعله الشخصي أو
إ ماله أو تقص رخ أو بفعل من م حتت رعايته أو رقابته أو سيطرته من األكخاص أو األتباع أو خمالفته القوانني واألنظمة والتعليمات
ارراً بالبيئةمب دون أن حيدد تسلسل من سيُطالر بالتعويض أوالً ومن يكون مسؤوالً عن دفع التعويض عند اإلستحقاق ومن يغطي
نصير من يفشل يف أداء حصته من التعويض ...اخلمب ما يعين إن،ا ختضع للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية وأداء التعويض.
يالحظ على موقف املشرعني العراقي والنروجيي فيما خيص املسؤولية عن األارار البيئية الناجتة عن العمليات النفطية
مشرتكات وإختالفات أخرشمب إاافة ملا سبق ذكرخمب إال أن ما ي،م مواوع حبننا و إقرار املسؤولية وإلتزام املسؤول بالتعويضمب ما
ينقل ذمة القائمني بالعمليات النفطية بإعباء مالية سيتوجر مع،ا إختاذ التداب ر الالزمة للمعاجلة والتحوط املادي الملي حيمي ذمت،م.

_____________________________________________________________________________________________

 )1وفقاً لقانون األنشطة النفطية النروجيي رقم ( )22لسنة ()1881مب القسم األولمب قسم التعاريف مباملرخص له و(-:كخص طبيعي أو معنويمب أو
عدد من األكخاص أو اهليئات املعنويةمب مرخص له وفقاً هلملا القانون أو التشريعات السابقة للقيام بعمليات التنقيرمب اإلنتاجمب النقل أو النشاطات

اخلدمية .)......بينما وفقاً للفقرة ( )21من املادة (األوىل) من قانون النفط والغاز إلقليم كوردستان رقم ( )22لسنة ( )2002الشخص املخول و-:
(املقاول الملي يتضمنه العقد النفطي أو الشخص الملي اسند اليه املسؤولية وجر اإلجازة أو التخويل).
 )2وفقاً لقانون األنشطة النفطية النروجيي رقم ( )22لسنة ()1881مب القسم األولمب قسم التعاريف -:املشغل و( -:كل منفمل ينوب املرخص له يف
اإلدارة اليومية لإلنشطة البرتولية)مببينما وفقاً للفقرة ( )35من املادة (األوىل) من القانون النفط والغاز إلقليم كوردستان -العراق رقم ( )22لسنة
( )2002املشغل و( -:الشخص املخول أو اي كخص آخر مملكور يف اإلجازة للقيام بإدارة العمليات النفطية).
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الفرع النالث -:خماطر املسؤولية املدنية الناجتة عن األارار باألكخاص واملمتلكات اخلاصة
تقوم املسؤولية املدنية التقص رية يف ذمة كركات النفط واملرخص هلم بإدارة العمليات النفطية على أساس اإلخالل بإلتزام
()2

قانوني عام يتضمن عدم اإلارار بالغ ر()1مب وكلما تسببت ملخ العمليات ونشاطات،ا املختلفة بضرر يصير (الغ ر)

يف نفسه أو

جسمه أو ممتلكاته اخلااةمب يُسأل اجل،ات املعنية بإدارة العمليات النفطية مسؤولية تقص ريةمب كأنه يف ذلك كأن الشخص الطبيعيمب
ذلك ألن املسؤولية املدنية إمنا تقع على أموال الشخض املعنوي وليس على كخصهمب وهلملا جتوز مسائلة( )3أي من كركات النفط أو
اجل،ات املعنية يف القطاع النفطي عن األارار اليت تصير (الغ ر) بسبر اإلخطاء اليت يرتكب،ا مستخدمي،م أو نتيجة احلوادث
وخروج اآلالت عن ال سيطرةمب وإلزام،ا بأن تعوض ملا املضرور عما أصابه سواء أكان ذلك اإلارار قد مت بسوء نية أو عن قصد أو
حدث جملرد اإل مال وعدم احليطة من جانر العمال الملين يتولون عمل املنشآت النفطية وتشغيل آليات،ا و إستخدام وسائل،ا التقنيةمب
أو كانت ناجتة عن بعض احلوادث النفطية اليت ترجع اىل عدم السيطرة الفنية على بعض اآلالتمب أو عن حوادث أخرش يتسبر ب،ا
مستغلي وسائل نقل املنتجات النفطيةمباخل..
نستخلص من موقف النظام القانوني العراقي إنه يفتقر لنصوص خاصة بتعويض ملخ األارارمب ما يعين أنه البد من أن
يعتمد املتضرر على القواعد العامة للمسؤولية املدنية التقص رية ()1مب ال سيما أنه حتى قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ()22
لسنة ( ) 2008قد جتا ل محاية حقوق (الغ ر) يف املطالبة بالتعويض عن اإلارار اليت تلحق به يف كخصه أو يف ممتلكاته اخلاصة نتيجة
إخالل كركات النفط واملرخص هلم بإدارة العمليات النفطية باإللتزامات البيئية اليت تفرض علي،م وجر القانون واليت تلحق
أاراراً ب(الغ ر) خصوصاً بالنسبة لألرااي الزراعية اململوكة ملكية خاصة واليت قد تتحول اىل مساحات ال ميكن إستخدام،ا

_____________________________________________________________________________________________

( European commission, DG- Energy (Civil Iiability, financial, security and compensation Claims

1

for offshore Oil and gas activities in the European Economic Area). 2014, P:61
( )2الغ ر و -:و الملي مل يكن طرفاً يف العقد وال خلفاً عاماً أو خاصاً أو دائناً ألحد طرفيهمب فال يسري أثر العقد يف حقه ومن ثم ال يتحمل التزاماً وال
يكتسر حقاً من العقد ) .مايعين أنه كخص أجنيب متاماً عن طريف عقد النفط مباليربطه ب،ما عالقة قانونية او عقدية ذات صلة بعقد النفط.
 ) 3ملعرفة األساس القانوني ملسؤولية الشخص املعنوي عن األارار اليت تصير (الغ ر) .راجع د .حممد سليمان األمحدمب النظرية العامة للقصد
املدنيمبدراسة حتليلية تركيبية مقارنة .2002 .ص. 101ود .حسن علي الملنونمب املبسوط يف كرح القانون املدنيمب الضررمب دار وائل للنشرمب ط1مب عمان-
األردنمب 2001مب ص 15وما بعد ا.
 )1املادة ( )218من القانون املدني العراقي رقم ( )10لسنة ()1851مب واليت تنص على -1( -:احلكومة والبلديات واملؤسسات األخرش اليت تقوم
خبدمة عامةمبوكل كخص يستغل أحد املؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن الضرر الملي حيدثه مستخدمو ممب إذا كان الضرر - -ناكئاً عن تعد
وقع من،م أثناء قيام،م خبدمات،م -2 .ويستطيع املخدوم أن يتخلص من املسؤولية إذا أثبت أنه بملل ما ينبغي من العناية ملنع وقوع الضرر أو أن الضرر كان
البد واقعاً حتى لو بملل ملخ العناية).
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للزارعة أبداً أو مؤقتاً ما يشكل تعدياً ااراً على امللكية اخلاصةمب واألمر نفسه بالنسبة لألمراض واإلصابات اليت تصير (الغ ر) نتيجة
تلوث اهلواء أو املاء بسبر نفايات وختلفات وإنبعاث الغازات من عمليات الصناعة النفطية (.)1
بينما املشرع النروجيي أورد نصاً خاصاً بإقرار املسؤولية وإلزام املسؤول بالتعويض يف مادة خاصة من قانون األنشطة البرتولية
النروجيية رقم( )22لسنة () 1881مب وامن األحكام العامة للقانونمب حتت ما مسمى (املسؤولية عن األارار الناية) حيث نصت
الفقرة ( )8من الفصل ( )10على أن( -:أ.إذا كانت املسؤولية ذات الصلة بالشخص النالثمب ناجتة على قيام أي كخص ،ام ي ر
مرخص له بهمب املرخص له يكون مسؤوالً عن األارار اليت تكبدت بنفس القدرمب وبالتكامل والتضامن مع املعتديمب ومع صاحر
العمل عند اإلقتضاء .ب.ختضع املسؤولية عن أارار التلوث لقواعد الفصل السابع من ملا القانون) .ما يعين أن قانون األنشطة
البرتولية النروجيية يوفر احلماية الالزمة لت(الغ ر) املتضرر عن النشاطات البرتوليةمب وذلك من خالل إقرار مسؤولية املرخص له دون
ي رخ من األطراف يف سلسلة اجل،ات املعنية باإلنتاجمب كما يتطلر اللوائح النروجيية من املشغلني حتمل مسؤولية املتعاقدين مع،م فيما
خيص األارار اليت يلحقو ا بتت(الغ ر)مب ما يقلل من فرص كركات النفط يف التعليق على اآلخرين فيما خيص من يقع عليه اللوم(.)2

_____________________________________________________________________________________________

) 1بوفلجة عبدالرمحنمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئية ودور التأمني .اطروحة دكتوراخ يف القانون اخلاصمب مقدمة كلية احلقوق يف جامعة أبوبكر
بلقايدمبي ر منشورةمب جزائرمب 2015مبص.12
( De Smedt keitel, Faure Michael, Liu jing. Philipsen Niels and wang Ltui. Civil Liability and

2

Financial Security for Offshore Oil and Gas Activities,Final Report. European Institute for
Transnational legal Research. Netherlands. 2006. P:107- 108.
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املبحث الناني
النظام القانوني للتأمني على خماطر الصناعة النفطية
الوثيقة التأمينية تغطي التكاليف ي ر املتوقعة الناجتة عن األارار اليت حتدث للممتلكات واألصول املؤمنة علي،ا بسبر حوادث
اإلنفجارات واحلرائق والكوارثمب كما تغطي الضرر الملي يلحق بالملمة املالية للمؤمن له بسبر حتقق مسؤوليته املدنيةمبنظراً لكون
التأمني من أ م وأحدث وسائل مواج،ة اخلطر املاديمب فبموجبه يتم إستبدال خسارة كب رة حمتملة الوقوع تتمنل يف التعويضمبخبسارة
صغ رة مؤكدة الوقوع تتمنل يف أقساط التأمني.عليه نستعرض يف ملا املبحث النظام القانوني للتأمني من خماطر اخلسائر املادية وتراجع
اإليرادات النفطية يف املطلر األولمب والنظام القانوني للتأمني على خماطر املسؤولية املدنية يف املطلر الناني.

املطلر األول-:التأمني من اخلسائر املادية وتراجع اإليرادات النفطية
يراد باخلسائر املادية يف سياق ملا املطلرمب كل ما تصير املنشآت وأصول الصناعة النفطية من أارارمب تكون ناجتة عن
خماطر احلوادث الطبيعية والبشريةمب واليت تؤدي اىل التلف أو الضياع الكلي أو اجلزئيمب فيوفر التأمني على تلك املنشآت واألصول
تعويض املؤمن له عن األارار اليت تلحق باملمتلكات املؤمنة علي،ا نتيجة وقوع احلوادث املغطاة تأمينياًمب ما جينر املؤمن له النقص
الملي قد يصير العنصر اإلجيابي لملمته املالية.
أما تراجع اإليرادات النفطيةمب أيا كان سببهمب سواء أكان إخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية أم إخنفاض حجم اإلنتاج
أو الصادرات النفطية ريم بقاء أسعار ا مستقرة يف السوقمب فإن،ا تشكل خطر حمتمل يستوجر التغطية تأميناً لتعويض الدولة املصدرة
للنفط عما تلحق ب،ا و يزانت،ا من ارر بسبر تراجع اإليرادات النفطية .عليه نستعرض الفكرتني توالياً-:

الفرع األول -:التأمني من اخلسائر املادية اليت تصير املنشآت النفطية
ملكية املنشآت النفطية تكون خااعة لقواعد القوانني السارية يف الدولة املنتجة أو املصدرة أو أحكام عقود النفط املربمة
مع كركات النفط العامليةمبلمللك فإن توصيف املنشآت واألصول تتغ ر تبعاً هلامب فما تكون مملوكة للدولة أو إحدش مرافق،ا أو
مؤسسات،ا تعد من املنشآت واألصول العامةمبأما ماتكون مملوكة لشركات النفط العاملية أو الوطنية اخلاصة فتعد من املنشآت واألصول
اخلاصةمب وقد توجد أصول مرتبطة بالصناعة النفطية وذات ملكية مشرتكة بني الشركات اخلاصة والدولةمب عليه ختتلف أحكام التأمني
على تلك املمتلكات بإختالف ملكيت،ا

.

ففيما خيص واقع التأمني على القطاع النفطي على مستوش الدولة اإلحتادية العراقية نلتمس أن (حصيلة ما تكتتر به كركات
التأمني العامة واخلاصة من أقساط التأمني على املوجودات النفطية قيد اإلنشاء والرتكير أو قيد التشغيلمب صغ رة لسببنيمب األولمب
يعودمب ر ا اىل عزوف العديد من الشركات التابعة لوزارة النفط عن تأمني اصوهلاو ....النانيمب إكرتاط كركات النفط العاملية العاملة
يف العراق على كركات التأمني العراقية اإلحتفاظ بأقل نسبة من أقساط التأمني والدفع ب،ا إلعادة التأمني مع كركات التأمني املقبواة
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العائدة للشركات النفطية وبعض كركات إعادة التأمنيمب و ملا الواع ينطبق على ييع الشركات النفطية اليت تعمل وجر عقود
الرتاخيص)(.)1
ويالحظ أن التأمني على املنشآت النفطية ا في،ا من موجوداتمب إمنا يعد نوعاً من أنواع التأمني على األكياء من أخطار
اإلنفجار أو احلريق أو التآكل أو ي ر ا من األخطار اليت تشكل يف جمموع،ا أو منفرداً حمالً لعقد التأمني على األصول النفطيةمب و و
عقد التأمني على املمتلكات.
و ا أن ملكية املنشآت واألصول ختتلف بني امللكية العامة أو اخلاصة أو املشرتكةمب فتختلف آلية التأمني علي،ا تبعاً لمللكمب
حيث قد تبادر الدولة من خالل وزارة النفط أو إحدش الشركات العامة بشراء تأمني خاص تغطي به املخاطر اليت تواجه األصول
اليت متتلك،ا ملكية كلية أو مشرتكةمبحيث قامت وزارة النفط العراقية مع بدء عام  2013بالتأمني على أصول بعض الشركات
النفطية التابعة هلا لدش إحدش كركات التأمني العامة اليت قامت بدور ا بإعادة التأمني من خالل جمموعة من كركات وساطة التأمني
العاملة يف سوق لندن(.)2
ولكن املتفحص يف موقف املشرع العراقي يستخلص أن وزارة النفط إمنا تبادر اىل التأمني على األصول العامة إختيارياً ()3مب
حيث أن اعف األسس التشريعية اليت حتكم القطاع النفطي ميتد أيضاً اىل دور الصناعة التأمينية يف القطاعمب وختلو القوانني العراقية
عن نص يفرض على وزا رة النفط التأمني على ممتلكات،ا وأصول الشركات التابعة هلامب وال جند إكارة اىل التأمني على املمتلكات العامة
بشكل،ا العام إال يف املادة ( )21من قانون تنظيم أعمال التأمني رقم ( )10لسنة ( )2005واليت تنص على-:
(أوالً -ألي كخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص احلق يف اإلختيار بشراء منتجات التأمني أو خدماته من أي مؤمن أو معيد
تأمني مامل ينص القانون على خالف ذلك .ثانياً -ال جيوز إجبار كخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على كراء منتجات خدمات
التأمني من مؤمن أو معيد تأمني أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمني حمددمب مامل ينص القانون على خالف ذلك .ثالناً -جيري
التأمني على االموال العامة واألخطار اليت ترير الوزارات أو دوائر الدولة يف التأمني اد ا باملناقصة العلنية وفقاً ألحكام القانونمب
وجلميع املؤمنني اجملازين يف العراق حق اإلكرتاك في،ا).
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1مصباح كمالمبكتاب وزارة النفط والتأمنيمبمصدر سابق.
 ) 2املصدر نفسه.
3

)(ليست ناك معلومات متوفرة عن أنواع األيطية التأمينية اليت تقوم الوزارة أو الكيانات العائدة هلا بشرائ،امب كالتأمني على املمتلكاتمب وتأمني كلفة

التحكم باآلبار نتيجة إنفجارخ والتلوث الناكيء عنهمب وت أمني املسؤوليات القانونية والتعاقدية وي ر ا من أككال التأمني .و ملا الواعمب أي قلة املعلوماتمب
ينطبق أيضاً على كركات النفط العاملية العاملة يف العراق مبومل جير جرد كامل ملمتلكات القطاع لتقدير قيمت،ا اإلستبدالية أليراض التأمني).راجع مصباح
كمالمب (تقييم املمتلكات أليراض التأمني)مبجملة التأمني العراقيhttp:llmisbahkomal.blogspot.co.ukl2011l06lblog-post.html .
تأريخ زيارة الباحنة .2012-2-1
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واألمر نفسه بالنسبة ملوقف املشرع الكوردستانيمب فإنه ريم تشريع قانون خاص بالنفط والغاز بالرقم  22لسنة 2002مب
إال أن ملا القانون وي رخ من القوانني ذات الصلة باملرافق واألصول العامة ككلمب إمنا ختلو عن نص يلزم حكومة اإلفليم ومؤسسات،ا
بالتأمني على ممتلكات،امب وال سيما ما يتعلق بإلزام وزارة النروات الطبيعية يف حكومة إقليم كوردستانمب ف،ي يف حل عن اإللتزام
بالتأمني على املخاطر اليت تواجه املنشآت واألصول النفطية التابعة هلا.
مع ذلك البنود النموذجية لعقود جولة الرتاخيص العراقية والكوردستانية املربمة مع كركات النفط العامليةمب تفرض التزاماً
تعاقدياً على تلك الشركا ت أال و و اإللتزام بالتأمني على املمتلكات معلقاً على كرط (كما يقضي به القانون خالل فرتة العقد)
بالنسبة لعقود احلكومة املركزية مع كركات النفط وكرط (أي تأمني مطلوب وجر القانون املعمول به يف كوردستان) بالنسبة
لعقود حكومة إقليم كوردستان وكركات النفط.وطاملا ي فتقر نظامنا القانوني لنص يفرض التامني اإللزامي يف ملا اجملال فإن اإللتزام
التعاقدي املفروض على املعنيني بإدارة العمليات النفطية ال يتصف بصرامة التنفيمل.
حيث تنص البند ( )3 -21من كروط التأمني والتعويض النموذجية يف عقود النفط العراقية على( -:يكون املقاول
مسؤوالً عن أي خسارة أو ارر ألي من املنشآت التابعة لشركة النفط اإلقليمية ......واليت تنشأ عن اإل مال اجلسيم أو سوء
السلوك املتعمد للمقاول و /أو املشغل أو املقاولني يف الباطن .تعوض كركة النفط اإلقليمية املقاول وجتنب،ا حتمل املسؤولية عن أي
مطالبات وإجراءات وم طالر ودعاوش مقدمة من أطراف ثالنة ناكئة عن أي خسارة أو ارر ناجم عن فعل أو إيفال من كركة
النفط اإلقليمية أو املقاولني من الباطن التابعني هلا).
تقابله البند ( ) 2 -35من أحكام املسؤولية والتأمني النموذجية يف عقود النفط اليت تربم،ا حكومة اإلقليممب والملي ينص
على( -:على الريم من األخرش هلملا العقدمب ال يعد املقاول و /أو توابع املقاول مسؤوالً جتاخ احلكومة أو الشركة العامة أو اجل،ات
احلكومية األخرش مب السلطات أو اهليئات أو احملاكم أو دوائر ا السياسيةمب عن أي ارر أو خسارة او مطالبات ناجتة عن إدارت،ا
للعمليات البرتوليةمب إال أذا كان الضرر أو اخلسارة ناجتة عن سوء تصرف متعمد أو فشل مادي جراء العمليات البرتولية وفقاً لشروط
العقد.).........
ما يعين أنه وجر البنود النموذجية يف عقود النفط اإلحتادية واإلقليممب يعد املقاول الرئيس أو املقاول أو /واملشغل مسؤوالً
جتاخ احلكومة عن األارار اليت تلحق املمتلكات إذا كان الضرر ناجتاً عن خطأ جسيم أو سوء التصرف املتعمد()1مب و ا أن أارار
اخلطأ اجلسيم وسوء السلوك املتعمد ال ميكن تغطي،ا بالتأمنيمب فإن،ا تشكل عرء مادي على املقاول و/أو املشغل وال ميكن تدراكه

1

_____________________________________________________________________________________________

)("اإل مال اجلسيم" أو "سوء السلوك املتعمد" يعين أي فعل أو إيفال ي ر قابل للتربير من قبل كبار موظفي اإلكراف الملي يشكل جتا الً متعمداً

مست،رتاً أو إست،انة واعية ألفضل املمارسات الدولية يف الصناعة النفطية وكروط ملا العقد فيما يتعلق بالعمليات النفطية) .راجع البند ( )12 -1من
البنود النموذجية يف عقود النفط العراقية.
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بالتأمنيمب ف،ما ال تصلحان ليكونا حمالً للتأمني قانوناً وذلك ملخالفت،ا للنظام العام()1و ملا ما أكدخ البند ( )2 -21من كروط التأمني
والتعويض النموذجية والبند ( )8 -35من كروط املسؤولية والتأمني والضرر الملي ال ميكن التحوط منه بالتأمني ال يعد ذات صلة
واوع دراستنا لمللك الخنوض يف تفاصيله .
ما سلف ذ كرخ كان بصدد حتديد املسؤول عن تعويض األارار اليت تلحق املمتلكات فيما لو كان اخلطأ املنشيء للمسؤولية
ي ر قابل ليكون حمالً لعقد التأمني كاخلطأ اجلسيم وسوء السلوك املتعمد.
أما البند ( ) 5 -21من كروط التأمني والتعويض النموذجية يف عقود النفط العراقية ينص على أنه( -:يقوم املقاول
واملشغل بواع خطة للتأمني .......جير أن يغطي ملا التأمني تلك األنواع من األخطار اليت تغطى عادة يف صناعة النفط العامليةمب ا
يف ذلكمب ولكن ليس حصراًمب األارار اليت تلحق باملعدات واملنشآت .).....تقابله البند ( )2 -35من كروط املسؤولية والتأمني يف
عقود حكومة إقليم كوردستان مع كركات النفطمب بالنص على أن( -:وفقاً للممارسة احلكيمة لصناعة النفط الدوليةمب على املقاول
وتوابعه اإلبقاء على أي تأمني مطلوب وجر القانون املعمول به يف كوردستان ..........قد تغطي وثائق التأمني من ملا القبيل -:أ.
فقدان وتلف املواد واملعدات املستخدمة يف العمليات البرتولية )...أما البند ( )8 -35فينص على أن( -:أي بوليصة تأمني متعلقة
ب،ملا العقدمب تسمى في،ا احلكومة كطرف مؤمن إاايف.)....
املتحفص هلملخ النصوص يستنتج ما يلي-:
.1أن التأمني على األصول واملوجودات النفطية ال يعد تأميناً إلزامياً يف القوانني اإلحتادية وقوانني إقليم كوردستانمب وإن
اإللتزام التعاقدي جاء معلقاً على كرط كون التأمني مطلوباً وجر أو كما يقضي به القوانني الوطنية املطبقةمب ما يعين أنه أقرب اىل
تأمني إختياري منه اىل تأمني إجباري وإن كان منصوصاً عليه يف عقود النفطمب لمللك ال تتمنل ايلر الشركات النفط هلملا اإللتزام
التعاقدي.
. 2مل يفرق البند التعاقدي يف النموذجني بني املمتلكات فيما لو كان مملوكة للقطاع العام أو اخلاص أو مشرتكة بين،مامب بل جاء
(املواد واملعدات واملنشآت) مطلقة دون تقيد ا لكية احد األطراف من دون،امب ويبدو أن سبر ذلك يرجع اىل أن تكاليف أقساط
التأمني تعد جزءاً من التكاليف النفطية ( )oil coastواليت تسرتجع،ا املقاول من النفط املنتج و ملا ما نص عليه البند ( )2 -21من
الشروط التأمني والتعويض النموذجية و( )12 -35من بنود املسؤولية والتأمني يف عقود النفط اليت أبرمت،ا حكومة إقليم
كوردستان.

_____________________________________________________________________________________________

( Taverne, B, G, Petroleum, Industry and Governments: A study of Involvement of industry and
Edition, Bedford: Kluwer Law

1

Government with the production and use of petrolenm, 2nd
International, 2008, p380.
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. 3يعد إاافة حكومة إقليم كوردستان كطرف مؤمن إاايف يف بوليصة التأمني اىل جانر املقاول و/أو املشغل من بنود
الشروط النموذجية لعقود النفط اليت أبرمت،ا حكومة إقليم كوردستانمب بينما ال يوجد نص مقابل يف عقود النفط اليت أبرمت،ا احلكومة
اإلحتادية.
. 1املرونة اليت جاء ب،ا نص البنود النموذجية سالفة الملكرمب ال متنع كركات النفط العاملية وكركات اخلدمات الفنية األجنبية
والوطنية من أن تلجأ اىل كراء وثائق معينة للتأمني على أصوهلا وممتلكات،ا اخلاصةمب سواء من خالل كركة تأمني وطنية أو اجنبية أو
من خالل كركات تأمني خاصة ب،ا .حيث أن التأمني على األصول واملوجودات النفطية ذو كروط خاصة ال تتحكم في،ا سوش
كركات إعادة تأمني عمالقة وحمصورةمب كما أن ايلر كركات النفط الكب رة متتلك كركات تأمني خاصة ب،ا أو وسطاء تأمني لدي،م
مسا مة يف كركات وساطة عاملية عمالقةمب لملا ف،ي تفضل التعامل مع كركات،ا أو وسطائ،ا عن التعامل مع كركات التأمني احمللية.
بينما يتميز موقف املشرع النروجيي بأنه يفرض تاميناً إلزامياً على املرخص هلم بإدارة العمليات النفطية وفقاً لفصلي (3مب )1
من قانون األنشطة البرتولية النروجييةمب على أن يغطي التأمني ييع األارار اليت تلحق املنشآت النفطية يف النرويجمب إذ ينص الفصل
( ) 23من اللوائح القانونية املرتبطة باألنشطة البرتولية النروجيية لسنة ( )1882املعدل سنة ( )2012على أن( : -ييع األنشطة
اليت تقوم ب،ا املرخص له وفقاً لفصول (3مب  )1من قانون األنشطة البرتولية تؤمن علي،ا يف ييع األوقات .على أن تغطي التأمني على
األقل -:أ .األارار اليت تلحق املنشآت..........ب........ج.)..........
ومت تعريف (املنشآت النفطية) يف قانون األنشطة البرتولية النروجييةمب حيث ينص الفصل (األول -1 -د) من القانون على
أن (-:املنشأةمب املرفق ي اآلالت واملعدات األخرش لألنشطة البرتوليةمب ..........وتضم املنشأة أيضاً خطوط األنابير والشبكات ما
مل ينص القانون على خالف ذلك).
نستخلص مما سبق أن التشريع النروجيي من خالل القانون واللوائح إمنا يفرض تأميناً الزامياً على من حيصل على إجازة أو
ترخيص إدارة العمليات النفطيةمب على أن يغطي التأمني اإللزامي ييع املخاطر اليت تؤدي اىل األارار باملنشآت النفطيةمب من األبنية
واآلالت واملعدات وخطوط وكبكات أنابير نقل وي ر ا من املعدات املستخدمة يف األنشطة البرتولية.
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الفرع الناني -:التأمني على خماطر تراجع اإليرادات النفطية
ترتاجع اإلرادات النفطية لسببنيمب ما إخنفاض أسعار النفط يف األسواق العامليةمب أو إخنفاض حجم اإلنتاج ريم إستقرار
السعر يف األسواق .وطاملا أن اإليرادات النفطية تشكل املمول الرئيس إن مل يكن الوحيد للموازنة العامة يف أيلر الدول املنتجة
واملصدرة للنفطمب فأن أي تراجع في،ا ختلق عجزاً يف املوازنة تقرتب أو تتساوش مع نسبة الرتاجع.
عليه فإن الدول اليت تعتمد على إيرادات النفط لتمويل موازنت،امب تكون جمربة على جماب،ة تراجع اإليرادات بطريقة أو
بأخرشمب من،ا تكون عراية وتقليديةمب من،ا تكون خمططة هلا سلفاً ومن،ا تكون معاصرة ووليدة البحث عن طرق جديدة فعالة لبناء
سرتاتيجيات التحوط من تداعيات تراجع اإليرادات وتأث رات،ا املالية واإلقتصادية.
الطريقة التقليدية تتمنل يف حزمة من السياسيات النقدية واملالية وجمموعة من اإلجراءات والتداب ر احلكومية املوج،ة للتحكم
يف جماالت اإلنفاق وحتد يد مصادر التمويلمب من خالهلا تتحمل املوازنة السنوية عرء تراجع اإليرادات كاملة أو نسبياًمب أما يف البلدان
اليت راكمت أرصدة كب رة من إرتفاعات األسعار اليت سبقت اهلبوطمب فإن،ا تُحمل اإلحتياطي النقدي عرء تراجع اإليرادات من
()1

خالل سحر ملخ األرصدة لبعض الوقتمب ومن الدول ما تعتمد على مدخرات الصناديق السيادية

اليت تستند يف األصل على

عائدات تصدير النفطمب ولكن مع تراجع تلك العائدات تضطر الدولة اىل إستخدام مدخرات الصندوق.
إال أن ما ي،م مواوع دراستنا من ادوات التحوط املالي املوجه جملاب،ة تداعيات إخنفاض أسعار النفط ي آلية التأمني على
خماطر تراجع اإليرادات وال سيما خماطر إخنفاض أسعار النفطمب و ي آلية معاصرة تنت،ج،ا بعض الدول املنتجة واملصدرة للنفط
ويسمى بتت(تأمني التحوط).
حيث تعد دولة املكسيك من الدول املصدرة للنفط واليت تعتمد على وثائق (التأمني التحوط) ملواج،ة خماطر إخنفاض أسعار
النفط يف األسواق العاملية وذلك منمل سنة ()1880مب من وقت،ا تبادر وزارة املالية يف املكسيك اىل كراء وثائق التأمني اد تراجع
أسعار النفطمب لمللك تعد امل كسيك واحدة من عدد قليل من الدول املنتجة للنفط واليت قد ال تكون قلقة بشأن إخنفاض حاصل يف
أسعار النفطمب فبغض النظر عما جيليه سعر برميل واحد من النفط املكسيكي يف السوقمب حتصل احلكومة املكسيكية على فرق السعر
املتفق عليه من كركة التأمني إذا بط أسعار النفط دون املستوش املؤمن عليهمب حيث أن منطلق بوليصة التأمني و إذا بط متوسط
سعر اخلام املكسيكي دون املستوش احملدد يف وثيقة التأمني حتصل احلكومة املكسيكية على تعويض مالي يف ن،اية العام(.)2

1

_____________________________________________________________________________________________

) للتفصيل أكنر عن الصناديق السياديةمب راجع د .عبداجمليد قديمب (الصناديق السيادية واألزمة املالية الرا نة)مب جملة إقتصاديات مشال إفريقيا -العدد

السادس سنة .2015
( Adrian Lajous. The Impact of Lower Oil Prices on the Maxican Economy. Columbia- Sipa. Center

2

تأريخ زيارة الباحنة on Global Energy policy. www.eneryypoliey.columbia.edu. 4-3-2017
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ومن أقرب األمنلة على ذلك أنه يف بداية عام  2015حتوط مكسيك اد بوط أسعار النفط عند مستوش ()21,1
دوالر/برميلمب فيما بلغ متوسط السعر الفعلي للخام املكسيكي خالل عام ( )2015حوالي ( )13دوالر /برميلمب وبالتالي حصلت
احلكومة املكسيكية على ( ) 1,3مليار من وثائق (تأمني التحوط النفطي) يف ن،اية العام .كما أكرتت وزارة املالية املكسيكية بوليصة
تأمني يف ن،اية عام ( )2015للتحوط من بوط أسعار النفط يف ( )2011دون مستوش  18دوالر /برميل لتغطية متويل املوازنة
العامة اليت قدر في،ا سعر الربميل عند ( )50دوالراًمب يف الوقت الملي بلغ متوسطي خام النفط املكسيكي ( )31,52دوالر للربميل
لمللك حصلت احلكومة على ( )2,15مليار دوالر كتعويض عن فرق السعر وتنفيملاً لبوليصة التأمني (.)1
و ا أن احلكومة املكسيكية جلأت اىل التحوط من خالل التأمني كإجراء وقائي تواجه به املخاطر احملتملة الناجتة عن بوط
األسعار دون أن تكون جمرباً قانوناًمب أي أنه عبارة عن جتربة معاصرة للسلطة التنفيملية يف إحدش الدول املنتجة للنفطمب فنكون عن ينى
من إيراد مقارنة بني قوانين،ا وقانون العراقي ككل وقوانني إقليم كوردستان بشكل خاصمب إال أننا حنبمل األخمل بالتجربة املكسيكية يف
إقليم كوردستان وال سيما بعد األزمة املالية اليت نتجت عن بوط أسعار النفط يف األسواق العامليةمب وأدت اىل إفالس ي ر معلن
حلكومة إقليم كوردستان -العراق .
ونؤكد بأن خروجنا عن من،جية البحث من حيث املقارنة بني التجربة النروجيية من ج،ة مبوجتربة العراق وإقليم كوردستان
من ج،ة أخرشمب فيما خيص التحوط من تراجع اإليرادات النفطيةمبإمنا يرجع اىل أن احلكومة النروجيية التعتمد على اإليرادات النفطية
يف متويل موازنت،ا إال بنسبة تقل عن  5%من احلجم السنوي لتلك اإليراداتمبوالباقي يستنمر لألجيال املقبلة بصورة التؤثر على
املوازنة العامة للدولة مبوال تتأثر ملخ األخ رة وال اإلقتصاد النروجيي ككل بتقلبات أسعار النفط وإخنفاض حجم اإلنتاج مببل بإستطاعة
الدولة التحكم وابط معدالت التضخممب حيث تراكمت لدي،ا إحطياط نقدي كب ر يف صندوق،ا السياديمبما جتنب،ا املخاطر اليت
تواجه عادة إقتصاديات الدول الريعية كالعراق واملكسيكمب وإستعرانا التجربة املكسيكية كون،ا تعتمد على آلية التأمني للتحوط من
تداعيات تراجع اإليرادات النفطية والسيما الرتاجع الناكئ عن إخنفاض أسعار النفط يف األسواق العامليةمب ذلك الن التحوط عن طريق
التأمني و حمور البحثمبوتعد املكسيك من أبرز األمنلة اليت تعتمد آلية التأمني جملاب،ة خماطر بوط األسعار.

_____________________________________________________________________________________________

Jose Sidaoui, Manuel Ramos, The global financial Crisis and Policy response in Mexico.

(

1

تأريخ زيارة الباحنة www.bis.org 2012-3-2
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املطلر الناني -:التأمني على خماطر املسؤولية املدنية
يعد التأمني من املسؤولية نوعاً من أنواع التأمني من األارار()1مب حيث يكون اخلطر املؤمن منه يف التأمني من املسؤولية
منصباً على مال املؤمن له وليس على كخصهمب لمللك ي،دف ملا التأمني اىل امان املؤمن له اد الرجوع عليه للمطالبة بالتعويضمبما
يعين أن ملا التأمني ال ي،دف تعويض الضرر الملي حاق باملتضرر بل ي،دف جرب الضرر الملي حييق بالملمة املالية للؤمن له بسبر
إنعقاد مسؤوليته وإلتزامه بدفع التعويض .
وقد سبق لنا يف سياق املبحث األول من ملا البحث عرض أنواع املسؤولية املدنية اليت تقوم يف مواج،ة املرخص هلم
واملقاولني القائمني بإدارة العمليات النفطيةمب وحصرنا ا يف ثالثة أنواعمب نستعرض النظام القانوني وجتربة إقليم كوردستان -العراق
بالنسبة لكل نوع من األنواع النالثةمب يف ثالثة فروع مستقلة خنصص،ا تباعاً-:

الفرع األول-:التأمني من املسؤولية املدنية املرتتبة على إصابات العمل
تعد إصابات العمل واألمراض امل،نية اليت تصير العمال واملستخدمني يف القطاع النفطي بالعجز الكلي أو اجلزئيمب أو
حاالت الوفاة الناية عن حوادث العمل املختلفةمب نتائج مباكرة لظروف العمل اخلطرة يف الصناعة النفطية واليت قد تفتقر إلكرتاطات
السالمة والصحة امل،نية والتنظيمية (. )2عليه تقوم مسؤولية املعنيني بإدارة العمليات النفطية عن ملخ اإلصابات واألمراض على أساس
()3

خطأ مفرتض

قوام،ا ي مسؤولية قانونية مفرتاة ومفرواة حبكم القوانني اليت تنظم عالقات العملمب و ملا ما يعطي املضرور من

العمال واملستخدمني أو ورثت،م حق الرجوع على كركات النفط بالتعويض عما أصاب،ممب مما يستوجر معه تأمني الملمة املالية
للمسؤول من األارار اليت قد تلحق ب،ا بسبر رجوع املتضرر عليه بدعوش املسؤولية.
و ا أن القوانني املقارنة قيد البحث وال سيما القانون العراقي -وبضمنه قوانني إقليم كوردستان -والقانون النروجييمب ختلوان
عن تنظيم خاص بعالقات العمل يف قطاع النفط والغازمب فليس أمامنا اىل إستقراء قوانني العمل والضمان اإلجتماعي للوقوف على حق
عمالة القطاع النفط ي يف التعويض وامان إستفاء حقوق،م على أكمل وجه وذلك من خالل القواعد اليت حتكم مسؤولية رب العمل
يف العراق وإقليم كوردستان.
ومن خالل إستقراء قانون العمل العراقي رقم ( )32لسنة ( )2015مب وقانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال رقم
( )38لسنة ( )1821املعدل وقانون تعديل تطبيق قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال رقم ( )1لسنة ( )2012يف إقليم
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1للتفصيل اكنر عن التأمني من األارار راجع د .حممد حسني منصورمب أحكام قانون التأمنيمب الناكر منشأة املعارف باألسكندرية .2005 .ص.32
 )2خالد عبدالرحيم اهليني وآخرونمب أساسيات التنظيم الصناعيمب دار ز ران للنشر والتوزيعمب عمان-األردنمب 2000مب ص.51

() 3فاملسؤولية يف ملخ احلالة ال تقوم على أساس خطأ فعلي صادر عن رب العملمب بل ي صورة ترتاوح بني قاعدة (حتمل التبعة) أي املسؤولية دون
اخلطأ وبني املسؤولية الشيئية اليت تقوم على أساس من واجر احلراسة على األج،زة امليكانيكية اليت يستخدم،ا يف عمله) .للتفصيل أكنر راجع ب،اء ب،يج
ككريمبالتأمني من املسؤولية يف النظرية والتطبيقمب ط1مبمصدر سابقمب ص.221
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كوردستان-العراق مب نستخلص أن العراق يعد من الدول اليت تنت،ج نظام الضمان اإلجتماعي لتكفل تعويضا( )1عادالً لشرحية كب رة
من العمال كلما حلق أحد م إصابة من جراء حوادث العملمب

قتضاخ يصبح رب العمل يف حل من تعويض الوفاة أو اإلصابات

اجلسدية أو األمراض امل،نية اليت تلحق ب،ملخ الفئة من العمال يف مقابل إكرتاك إجباري يدفعه رب العمل اىل مؤسة الضمانمب يعادل
 %12من األجر الش،ري للعامل باإلاافة اىل مبلغ  %5من أجر العامل يستقطع من أجرخ ويسدد اىل مؤسسة الضمان(.)2ما يعين أنه
طاملا تقوم مؤسسة التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال بدفع التعويضات عن حوادث العملمب فتعد الضمان (التأمني عن حوادث
العمل) نظاماً عاماً يسري على ييع احلوادث والعمال املشمولني بالتغطية التأمينية وفق القوانني سارية املفعول يف العراق.
ونظراً خلضوع عالقات العمل النفطية للقواعد العامة لقانون العمل العراقي فأن كركات النفط وأرباب العمل يف القطاع
النفطي تكونون يف حل من التأمني من مسؤوليت،م عن حوادث العمل مع كركات التأمني التجاريةمب حبيث تكفي،م اإللتزام ا فرا،ا
علي،م قانون العمل وقانون ا لضمان من دفع لإلكرتاكات اإلجبارية واليت تقابل أقساط التأمني يف عقد التأمني التجاريمب وتنشأ على
أساسه عالقة قانونية مباكرة بني العامل املضرور ومؤسسة التقاعد والضمان اإلجتماعيمب يعطي األول أو ورثته حق الرجوع على
الناني للمطالبة لغ التعويض احملدد وفقاً لقانون التقاعد والضمان اإلجتماعي(.)3
بينما من خالل إستقراءنا للنظام القانوني النروجيي نستخلص أن ناك نظامني حلماية حق العمال املضرورين يف التعويض عما
يصب،م من جراء حوادث العملمب أحد ما ي (خطة التأمني الوطنية) أي نظام الدولةمب والنانية ي (نظام تأمني اإلصابات واألمراض
امل،نية) أي نظام كركات التأمني التجارية اخلاصةمباألول ينظمه قانون التأمني الوطين رقم ( )18لسنة 1882مب بينما الناني ينظمه
قانون (تأمني اإلصابات الصناعية) رقم ( )15لسنة (.)1828
ومع أن ما يفيد مواوع دراستنا و النظام الناني وذلك لصلته الوثيقة باإلصابات اليت حتدث بسبر حوادث العمل يف
نطاق الصناعة النفطيةمب إال أنه من حيث أن النظام احلماية التأمينية الوطنية يوفر للمتضرر إستيفاء التعويض عما يصيبه من خالل
أحكام (الفصل  )1()13منه حتت مسمى (تغطية اإلصابات امل،نية) من القانون رقم ( )18لسنة ()1882مب فإنه مينل تأمني إاايف جنباً
اىل جنر مع القانون اخلاص بتغطية األارار الناجتة عن اإلصابات الصناعية املتمنلة يف القانون رقم ( )15لسنة ( )1828السالف
_____________________________________________________________________________________________

 )1راجع الفصل النامن املسمى (فرع إصابات العمل) املواد من ( )11 -51من قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي رقم ( )38لسنة ()1821مبحيث
نظمت ملخ املواد (إجراءات وتداب ر ومصاريف العالج ومبالغ التعويض الواجر دفعه يف حاالت العجز الكلي واجلزئي والوفاة) من خالل مؤسسة التقاعد
والضمان اإلجتماعي للعمال.وقد مت تعريف العامل يف املادة (/1سادساً) من القانون بأنه( -:كل كخص طبيعي سواء أكان ذكراً أم أننىمب يعمل بتوجيه
وإكراف صاحر عمل وحتت إدارتهمب سواء أكان يعمل بعقد مكتوب أم كفويمب صريح أم امينمب أوعلى سبيل التدرير أو اإلختبارمب أو يقوم بعمل فكري
أو بدني لقاء أجر أياً كان نوعهمب وجر ملا القانون).
)2راجع املادة ( )22من قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي العراقي رقم ( )38لسنة (.)1821
 )3راجع املادة ( )55من قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي العراقي رقم ( )38لسنة (.)1821
 )1راجع Norwegian National Insurance Act .No.19. 1997. Sect 13
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ذكرخمب لمللك يفرض القانون على كل من يكسر عضوية املخطط الوطين النروجيي للتأمنيمب بدفع إكرتاكه لنظام التأمني الوطينمب
والملي يتم إحتسابه على أساس نسبة مئوية من الدخل الشخصيمب يقرر ا الربملان النروجيي يف كل عام على حدامب تقابل قسط التأمني
يف التأمني التجاريمب إال أن متويل خطة الدولة للتأمني ال يقتصر على إكرتاكات األعضاء( )1بل أن الدولة تسا م فيه بنفس،امب مضافاً
الي،ا رسوم التأمني الوطنية املدفوعة من قبل ييع دافعي الضرائر مع إكرتاكات أرباب العمل()2مب وبالتالي العضوية واإلكرتاك ووثيقة
التأمني الوطنية متنح املتضرر حقاً قانونياً يف احلصول على التعويض كلما أصابة عمل أو مرض م،ينمب كما تعطي األطفال والساكنني
مع املتضرر حق احلصول على التعويض وفقًا لإلتفاق فيما لو أدت حادثة العمل اىل الوفاةمب ما يعين أنه نوع من أنواع التأمني على
األكخاص وليس من املسؤولية (.)3
بينما قانون (تأمني اإلصابات الصناعية) رقم ( )15لسنة ()1828مب ال تلزم العاملني واملستخدمني بالتأمني على أنفس،م
واحلوادث اليت قد تصيب،م بالوفاة أو اإلصابات وإمنا تفرض على أرباب العمل التأمني على مسؤوليت،م مما يصير العاملني لدي،م
بسبر حوادث العملمبإذ تنص الفقرة ( )3من الفصل الناني من ملا القانون على أن ( -:أرباب العمل ملزمون بالتأمني على
اإلصابات الصناعية لتغطية إصابات العمل واألمراض امل،نية الصناعية كما و حمدد يف الفصل ( )3من ملا القانونمب ملا النواع من
التأمني خيول أحد م حق التعويض الكامل بغض النظر عما إذا كان أي كخص مسؤول عن اإلصابة أم ال).
نستخلص من ملا النص أنه وجر القانون النروجيي يعد التأمني من املسؤولية املدنية الناجتة عن حوادث العمل تأميناً
إجبارياً تفراه الدولة ليغطي املسؤولية املدنية للمؤمن له (كركات النفط) جتاخ املصابني واملراى من العمال واملستخدمني وورثة
املتوفني من،م.
ومن خالل املقارنة بني موقف املشرع العراقي واملشرع النروجييمب نلتمس املالحظات التالية-:
. 1تتميز النظام القانوني النروجيي بإمتياز مزدوج فيما خيص التأمني من حوادث العملمب فيعتمد يف الوقت نفسه نظام الضمان
اإلجتماعي الملي يدار من قبل مؤسسات الدولةمب ونظام التأمني التجاري اليت يدار من قبل كركات التأمنيمب بينما النظام القانوني
العراقي ومن امنه إقليم كوردستان -العراقمب يتميز بأنه يتبنى نظام الضمان اإلجتماعي فقط دون التأمني التجاري.
. 2يعد التأمني عن حوادث العمل يف ظل نظام احلماية التأمينية الوطنية النروجيية نوعاً من أنواع تأمني على األكخاص أال و و
التأ مني لإلصابات والتأمني حلال الوفاةمب نظراً ألن املوظف أو العامل أو املستخدم باعتبارخ عضواً يف املخطط الوطين للتأمني جيرب على
_____________________________________________________________________________________________

( )1يكون عضواً يف املخطط الوطين النروجيي للتأمنيمب كل من يقيم يف النرويجمب سواء أكان وطنياً أم أجنبياً مقيماً إقامة قانونيةمب ومن يؤدي عمله يف خدمة
كخص آخر يف النرويج أو يف اجلرف القاري النروجييمب وتكون العضوية إلزامية بالنسبة للمقيمني إقامة قانونية واملكتسبني حلق العمل يف النرويج.)......
Norwegian Insurance Act No.19 ,1997 Sect-1
(Norwegian Insurance Act No.19 ,1997 Sect 3- 23, sect 2- 12, sect 10- 12.

2
3

)David walters. An International Comparison of Occupational Disease and Injury Compensation
Schemes. A Research Report Prepared for the Industrial Injuries Advisory Council. March 2007. P: 22.
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املسا مة يف متويل اخلطة بإكرتاك ك،ري من خالله و وليس من خالل رب العمل الملي يعمل حتت إكرافهمب أما التأمني عن اإلصابات
الصناعية يف ظل ن ظام التأمني التجاري ف،و تأمني من املسؤولية عن إصابات العمل يفرض على أرباب العمل وجر القانونمب و و
كمللك بالنسبة لنظام الضمان اإلجتماعي العراقيمب فيعد تأميناً من مسؤولية قانونية مفرتاة.
. 3جيرب رب العمل و م كركات النفط واملخولني بإدارة العمليات النفطية واملقاولني بالنسبة لدراستنامب على املشاركة يف متويل
اخلطة الوطنية للتأمني ودفع أقساط التأمني للشركات التجارية يف الوقت نفسه يف ظل النظام القانوني النروجييمب بينما يقتصر إلتزام،م
على دفع إكرتاكات نظام الضمان اإلجتماعي فقط يف ظل النظام القانوني العراقي وإقليم كوردستان.

الفرع الناني -:التأمني من خماطر املسؤولية عن األارار بالبيئة وبتت(الغ ر)
تشكل اآلثار البيئية السيئة الناكئة عن العمليات النفطية موجباً ملسؤولية كركات النفط والقائمني على إدارة تلك العملياتمب
ما تفرض البحث عن التصور واآللية األمنل حلماية احايا ملخ األارار البيئيةمب وال سيما بعد فشل اإلجراءات الوقائية يف منع
األارار من الوقوعمب ما جعل دور التعويض حمورياً يف ملخ الصدد.
ومع التطور اليت طرأ على األساس

()1

املعتمد عليه يف قيام املسؤولية املدنية من دونهمب ما بني اخلطأ الواجر اإلثباتمب اىل

اخلطأ املفرتض القابل إلثبات العكس وي ر قابل لإلثبات يف بعض األحيانمب مروراً على أساس اخلطر والملي وجد يف سياقه نظرية حتمل
التبعة والنظرية الضمان وي ر ا من النظرياتمب ظ،رت عدة أمناط جلرب األارار البيئية اليت تنوعت بني التعويض وفقاً للقواعد العامةمب
ونظام التأمنيمب ثم إقرار صناديق التعويضات واألنظمة البديلة لتغطية خماطر األارار البيئية وجر القوانني الوطنية أو اإلتفاقات
اخلاصة ( )2مب إال أن ما ي،م مواوع البحث من بني ملخ األمناط و نظام التأمني من املسؤولية عن األارار البيئية والملي جيعل كركة
التأمني (املؤمن) تتحمل التبعات املالية اليت ترتب،ا مسؤولية كركات النفط (املؤمن له) بسبر األارار اليت تصير البيئة ذات،ا.
وقد ال تقتصر األارار البيئية عما تصير البيئة ذات،ا وإمنا متتد لتت(الغ ر) من األكخاص الطبيعيني يف حيات،م أو أجساد م أو
ممتلكات،م اخلاصة أو من األكخاص املعنويني يف ممتلكات،ممب ملا اىل جانر األارار األخرش اليت تسبب،ا العمليات النفطية بت(الغ ر)
وتكون أاراراً ي ر بيئيةمب ويف احلالتني تقوم مسؤولية الشركات واملصرح هلا بتلك العمليات جتاخ (الغ ر)مب ما يستوجر مع،ا التعويض
سواء بالرجوع اىل القواعد العامة( )3يف القانون املدني أو من خالل نظام التأمني من املسؤولية املدنيةمب واليت تكون حمل حبث يف ملخ
الدراسة.
_____________________________________________________________________________________________

 )1د .خاليد عبدالفتاح حممدمباملسؤولية املدنيةمب دار الكتر القانونية ودار كتات للنشر والربجمياتمب مصرمب 2008مب ص 112و ما بعد ا.

) Liability and Compensation for Ship- Source Oil Pollutuon, An Overview of the International

2

Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers. Studies in Transport law and Policy,
2012.No 1.P:24
() 3أن ملخ األارار هلا خصائص ال تتوافق والقواعد العامة يف دعوش التعويض عن الضررمب وقد نتجت عنه صعوبات يف التطبيق واليت أ م،ا صعوبة
حتديد الضرر املوجر للمسؤولية ومدش إمكانية احلكم بالتعويض عن ملخ األارارمب ولتجاوز ملخ الصعوبات وجر اإلستعانة خبدمات منظومة
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ففيما يتعلق بالتأمني من املسؤولية عن خماطر األارار البيئية اليت تصير البيئة ذات،ا جراء العمليات النفطية نالحظ أن تعدد
الكوارث البيئية الناجتة عن طبيعة العمليات يف الصناعة النفطية وتفاقم األارار املرتتبة علي،ا تسبر يف اخامة التكاليف الالزمة
إلصالح آثار ا السلبية والتعويض عن،ا عينياً أم نقدياًمب ما أجربت املسؤولني عن األارار البيئية احملتملة اليت تصاحر العمليات
النفطيةمب التفك ر فيما خيفف من عرء تلك األارار وذلك من خالل توزيع،ا ونشر ا على أكنر من ج،ة ما خيفف من وطأت،ا ويس،ل
إستعاب نتائج،امب وال سيما أن املعنيني بإدارة العمليات النفطية قد يتعملر علي،م سداد التعويض احملكوم به للمتضررين بسبر
إعسار ممب حيث من احملتمل أن تصاحر الضرر البيئي خسائر وأارار ائلة تلحق املنشأة النفطية ككل نتيجة وقوع كارثة واحدة مما
تسبر يف إفالس املسؤول عن األارار.
أن إفرتاض مسؤولية كركات النفط والقائمني بالعمليات النفطية عن األارار البيئيةمب إمنا ي،دف اىل تعيني كخص مسؤول
عن تعويض أارار التلوث وإصالح الوسط البيئي املتضررمب ولكن تبين منل ملخ املسؤولية دون امان أن يكون لدش املسؤول
القدرة املالية الكافية لتحمل النتائج يكون إقرار نظري حبت ال حيقق للمتضررين أية محاية فعليةمببناء على ذلك ميكن القول بأنه ال
توجد اليوم مسؤولية فعالة دون وجود نص بالتأمني علي،ا( .)1ما يعين أنه البد من فرض تأمني إجباري من قبل املشرعني كلما أُقرت
املسؤولية عن األارار البيئية وال سيما بالنسبة لألارار البيئية احمللية.
حيث أ ن فرض التأمني اإلجباري من املسؤولية عن األارار البيئية حيقق بعض املزايا واليت تتجسد يف -:أوالً -أنه طاملا
التعويضات اليت ترتتر على التلوث البيئي تتصف بكون،ا عالية التكلفة حبيث ال ميكن للمسؤول عن دفع،ا حتمل،ا لوحدخمب مما قد
يؤدي اىل اياع حق املتضررينمب فإن التأمني من املسؤولية تضمن حق التعويض للمتضررمب وجينر املسؤول خطر اإلفالس أو
اإلعسار( )2مب ذلك ألن كركة التأمني تلتزم بأداء مبلغ التأمني (التعويض للمتضرر) وتقتصر إلتزام املسؤول عن الضرر (املؤمن له) على
أداء أقساط التأمني فقط ()3مب بدالً من دفع التعويض الملي يطالر به املتضرر .ثانياً -إن نظام التأمني اإلجباري يس،ل دور القااي يف
()1

احلكم باإللزام املسؤول بتعويض املتضرر وكمللك قبول حتديد مقدار التعويض نظراً لوجود كخص ميسور يف ذمته املالية

أال و و

التأمني).راجع عباد قدة وجندي عبداحلفيدمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئيةمب مقال منشور يف املوقع األكرتوني  www.rdoc.univ-sba.dzتأريخ
زيارة الباحنة .2012/2/12
 )1معلم يوسفمب املسؤولية الدولية بدون ارر -حالة الضرر البيئي -أطروحة دكتوراخ مقدمة اىل كلية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة منتوري-
قسنطينة -جزائرمب ص.132
 )2عب ر عبداهلل أمحد درباسمب املسؤولية املدنية عن مضار اجلوار ي ر املألوفة الناية عن تلوث البيئة يف فلسطني .دراسة مقارنةمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل
كلية احلقوق واإلدارة العامة يف جامعة ب رزيتمب 2011مبي ر منشورةمب ص  185ومابعد ا.
 )3لتفصيل أكنر حول التزامات املؤمن واملؤمن له يف عقد التأمني من املسؤوليةمب راجع ب،اء الدين مسعود سعيدمباآلثار املرتتبة على عقد التأمني من
املسؤولية املدنيةمب أطروحة دكتوراخ مقدمة اىل كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية2002 .مبي ر منشورةمب ص 31وما بعد ا.
 )1معلم يوسفمب مصدر سابقمب ص.138
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املؤمن  .ثالناً -إذا ما ظل التأمني إختيارياً فإن الغالبية العظمى من كركات النفط والقائمني على املنشآت النفطية ستفضلون توف ر
املبالغ اليت قد تدفعون،ا يف صورة أقساط لشركات التأمنيمب أما الشركات املتوسطة والصغ رة وال سيما الشركات اليت تقدم اخلدمات
الفنية يف القطاع النفطي قد متتنعون عن إبرام عقود التأمني من مسؤوليات،م البيئية فيما لوكان التأمني إختيارياً بالريم من أن
نشاطاط،ن وخصوصاً يف جمال النقل واحلفر تشكل مصدراً خط رًا ألارار بالغة تلحق بالبيئة.
ولكن وبالريم من املزايا سالفة الملكر ناك صعوبة قانونية تتعلق بطبيعة اخلطر املؤمن عليه()1مب وفيما إذا كان وثيقة التأمني
من املسؤولية تغطي كل حاالت املطالبة بالتعويض أم ال؟
فوفقاً للقواعد العامة للتأمني من املسؤولية املدنية يكون املؤمن مسؤوالً عن كافة األارار الناجتة عن خطأ املؤمن له سواءً
أكان يس راً أم جسمياً بشرطني -:أوهلما أن ال يكون متعمداًمب ألن اخلطأ العمدي ي ر قابل للتأمني عليهمب وثاني،ما أن يكون إحتمالياً
ي ر حمقق الوقوعمب واإلحتمال يف اخلطر قد ينصر على مبدأ الوقوع ذاتهمب وقد ينصر على وقت الوقوع (.)2وتطبيق ملين الشرطني
على خماطر التلوث البيئي املوجر ملسؤولية كركات النفطمب تن ر إككالية تتعلق بطبيعة النشاط النفطيمب حيث أن العمليات النفطية
تكون ملوثة للبيئة حتى يف حالة اإلستغالل املألوف لإلنشطة النفطيةمب ألن حدوث التلوث يكون متوقعاً ويكون امللوث على علم بهمب
ومن ثم ينتفي عن،ا صفة اإلحتمال كون،ا متوقعة وناجتة عن املمارسة الطبيعية للنشاط النفطيمب ما عدا بعض احلوادث العراية اليت قد
تنتج عن حرائق وإنفجارات ي ر متوقعة (.)3
إزاء ملا األمرمب كانت كركات التأمني يف فرنسا ترفض تغطية خطر التلوث حبجة إنتفاء صفة اإلحتماليةمب ولكونه خطر
إرادي يتوقف حتققه على إرادة املؤمن لهمب إال أن،ا أخملت تبدي كيئاً من املرونةمب حبيث اصبحت تتخلى عن كرط فجائية احلوادثمب
وسل مت يف ذات الوقت أن فكرة اإلحتمالية ي من األفكار النسبيةمب وإلن األحداث القابلة للتأمني ال تتسم ييع،ا بنقس درجة
اإلحتمال (.)1

_____________________________________________________________________________________________

)1اخلطر املؤمن عليه و( -:حادثة إحتمالية ال يتوقف حتقق،ا على إرادة احد الطرفنيمب خاصة إرادة املؤمن له) .إبرا يم أبو النجا .التأمني يف القانون
اجلزائريمب اجلزء-1-مب ط3مبديوان املطبوعات اجلامعيةمب اجلزائرمب بدون سنة طبعمب ص.52

()2واإلحتمال يف اخلطر قد ينصر ع لى مبدأ الوقوع ذاته حيث يكون احلادث يف حد ذاته ي ر حمقق الوقوعمب وقد ينصر على وقت الوقوع حيث
يكون احلادث مؤكد الوقوعمب ولكن ينصرف عدم التأكيد اىل وقت ملا الوقوع).بوفلجة عبدالرمحنمبمصدر سابق مب ص.112
 )3نبيلة إمساعيل أرسالنمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئيةمب دار اجلامعة اجلديدةمب األسكندريةمب 2002مب ص.21
 ) 1أمحد حممود سعدمب إستقراء قواعد املسؤولية املدنية يف منازعات التلوث البيئيمب دار الن،ضة العربيةمب القا رةمب  .2002ص .321و عبدالرمحن
كسابمب املسؤولية املدنية الناكئة عن تلوث البيئةمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل جامعة مؤتةمب األردنمب 2001مبي ر منشورةمب ص.131
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نستحلص من موقف املشرع يف القانونني حمل املقارنة يف ملا البحثمب أن املشرع العراقي يف قانون محاية وحتسني البيئة
العراقي رقم  22لسنة  2008قد تبنى نظام صندوق محاية البيئة يف املواد ( )30 -21من القانون وليس نظام التأمني اإلجباري من
املسؤوليةمبإذ تنص املادة ( )21من القانون على أنه( -:يؤسس صندوق يسمى "صندوق محاية البيئة" يتمتع بالشخصية املعنوية مينله
رئيس جملس إدارة الصندوق أو من خيوله) .واملادة ( )22منه على أنه ( -:تتكون إيرادات الصندوق من املوارد اآلتية -:
أوالً ....../ثانياً ........ثالناً /التعويضات اليت يتفق علي،ا أو حيكم ب،ا عن األارار اليت تصير البيئة).
تقابل املادتني سالفة ذكرمب املادة ( )10من قانون محاية وحتسني البيئة يف إقليم كوردستان -العراق رقم ( )2لسنة()2002مب
واليت تنص على تأسيس صندوق يف اإلقليم يسمى بتت(صندوق محاية وحتسني البيئة يف اإلقليم)مب يف الوقت الملي تنص(املادة األوىل
الفقرة  )33من قانون النفط والغاز يف إقليم كوردستان -العراق رقم ( )22لسنة ( )2002على تأسيس صندوق آخر يسمى
الصندوق البيئي ( -:الصندوق البيئي -:الصندوق الملي مينل العائدات اليت يتم ختصيص،ا وجر ملا القانونمب يلزم املقاولون
باملسا مة فيه طبقاً لشروط عقد مشاركة اإلنتاج وجر املادة السابعة والنالثون من ملا القانون)مبأما (املادة 32الفقرة  )10تنص
على أنه يشرتط يف عقد مشاركة اإلنتاج (اإللتزام بدفع املبالغ املتفق علي،ا اىل حكومة اإلقليم لدعم بيئة اإلقليم حصراً).
نستخلص من ملخ النصوصمب أن املشرعني العراقي والكوردستانيمب سواء يف قانوني محاية وحتسني البيئة أو قانون النفط والغاز
إلقليم كوردستانمبإمنا إكتفيا بالنص على تأسيس الصناديق البيئيةمبوالملي يقتصر إلتزام املسؤول يف ظل،ا على دفع التعويضات اليت
يُتفق علي،ا مع احلكومة أو حتكم ب،ا قضاءاً عن األارارمب أو الغرامات واألجور والرسوم البيئية املستوفاة من،م وجر القانونمبإال ان
موقف املشرع الكوردستاني يف قانون النفط والغاز رقم( )22لسنة ( )2002يتميز بأنه يفرض على من حيصل على ترخيص عقد
نفطيمب اإللتزام بدفع مبالغ متفقة علي،ا اىل حكومة اإلقليم لدعم بيئة اإلقليم حصراً وسلفاً كمصدر لتمويل نفقات إصالح البيئة
املتضررة بسبر العمليات النفطية.
ويالحظ أن ما مييز صناديق التعويضات البيئية و إستقالهلا عن قواعد املسؤولية املدنيةمب حيث أن،ا ال ت،دف اىل امان
املسؤوليةمب وإمنا ت،دف اىل تغطية األارار اليت تلحق بالبيئة وتعويض املتضرر من ذلكمب واألصل في،ا إن،ا تلعر دوراً إحطياطياً أو
تكميلياً لكل من نظامي املسؤولية املدنية والتأمنيمب أما يف حالة عدم وجود تأمني إجباري من املسؤوليةمب فتتحمل كافة أارار التلوث
( . )1إال أن ما مييز نظام الصناديق البيئية يف العراق وإقليم كوردستانمب أنه ت،دف اىل محاية وإصالح األارار اليت تلحق البيئة ذات،ا
دون األارار اليت تصير (الغ ر) يف كخصه أو ممتلكاته بسبر العمليات النفطية.

1

_____________________________________________________________________________________________

) يوسفي نور الدينمب التعويض عن الضرر البيئيمب مقال منشور يف املوقع األلكرتوني  www.revues-univ-ourrgla.dzتأريخ زيارة الباحنة
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ريم موق ف املشرع العراقي من التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية املرتتبة على األارار البيئيةمب إال أن واع خطة للتأمنيمب
يعد أحد الشروط النموذجية يف عقود النفط العراقيةمب وجر املادة ( )21منه وحتت مسمى (كروط التأمني والتعويض) واليت تنص
يف البند ( )5من،ا على انه( -:يقوم املقاول واملشغل بواع خطة للتأمنيمب ختضع ملوافقة جلنة اإلدارة املشرتكة أو جملس اإلدارةمب للتأمني
على عملياته وجر ملخ اإلتفاقية واحلصول على بوالص التأمني لصاحل األطراف وفقاً هلامب جير أن يغطي ملا التأمني تلك األنواع
من األخطاء اليت تغطى عادة يف صناعة النفط العاملية).
تقابل (كروط التأمني والتعويض) يف عقود النفط العراقيةمب (كروط املسؤولية والتأمني) النموذجية يف عقود النفط اليت أبرمت،ا
حكومة اإلقليم وجر املادة ( )35من،ا واليت تنص على ( - :وفقاً للممارسة الدولية احلكيمة للصناعة النفطيةمب يقوم كل مقاول
مرخص له مب باإلبقاء على التأمني املطلوب وجر القوانني املطبقة يف إقليم كوردستان ......وقد تغطي وثائق التأمني من ملا
القبيل ......2 ...... -1:خماطر التلوث املرتطبة بالعمليات النفطية.)......
بينما النظام القانوني النروجيي ومن خالل اللوائح القانونية املرتبطة باألنشطة البرتولية النروجيية رقم ( )22لسنة ()1882
وجر الفصل ( )23من،ا حتت مسمى (التأمني)مب تنص على أن ( -:أوالً -ييع األنشطة اليت تقوم ب،ا املرخص له وفقاً لفصول (3
و  ) 1من قانون األنشطة البرتولية تؤمن علي،ا يف ييع األوقاتمبعلى أن تغطي التأمني على األقل -:أ.......ب .أارار التلوث
واملسؤوليات األخرش جتاخ األطراف النالنة .ج .إزالة احلطام وتنظيف نتجية احلوادث .د............ثانياً .......ثالناً -عندما يأخمل
التأمني على النحو اململكور يف الفقرة (أوالً أ-ج) جير على املرخص له أن يوفر الغطاء التأميين املعقولمب مع األخمل بعني اإلعتبار
التعرض للمخاطر وتكاليف األقساط .)....ما يعين أن النظام القانوني النروجيي تتبنى التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية املرتتبة
على األارار البيئية الناجتة عن العمليات النفطيةمب ويفرض على املرخص هلم بإدارة العمليات توف ر الغطاء التأميين املعقول لتلك
األارارمب من خالل إبرام عقود التأمني مع كركات التأمني الوطنية أو األجنبيةمب لتغطية مبالغ التعويض والتكاليف املرتتبة على
مطالبت،م بالتعويض عن األارار البيئية الناجتة عن األنشطة النفطية (.)1
وفيما يتعلق بالضمان املالي لتعويض املتضررين من (الغ ر) عن األارار البيئية وي ر البيئية عن العمليات النفطيةمب فإن التأمني
من املسؤولية املدنية جتاخ (الغ ر) تشكل إحدش احللول اليت جتنر املسؤول دفع مبالغ قد تكون اخمة يف بعض األحيانمب مقابل
أقساط التأمني اليت يدفع،ا لشركات التأمني واليت تكون بسيطة نسبياً وي ر مرتفعة مقارنةً مع احلماية اليت تقدم،ا واملخاطر اليت
تغطي،امب حيث أن ملا التأمني حيمي القائمني على إدارة العمليات النفطية من اخلسارة املاديةمب فاملؤمن له عند إلتزامه بعقد التأمني
يضمن بإنه يف حال تسببت تلك العمليات بأية أارار يف مواج،ة (الغ ر) ستكون حممية ومغطاة وجر عقد التأمني.

_____________________________________________________________________________________________
1

) James Boud, Financial Responsibility for Environmental Obligatione- An Analysis of
تأريخ زيارة الباحنة Enviromental Bonding and Assurance Rules. www.uci.ac.uk. 2012/2/10
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أما بالنسبة لت(الغ ر) والملي يعد (مستفيداً)

يف عقد التأمني من املسؤولية جتاخ الغ رمب قد يكون كخصاً طبيعياً يتعرض

للوفاة أو يصاب بأارار جسدية أو يف ممتكالته اخلاصةمب أو كخصاً معنوياً يصيبه الضرر يف ممتلكاته.
ومن إستقراء موقف القوانني املقارنة مواوع البحث نلتمس ما يلي-:
. 1أنه بالنسبة لألارار البيئية الناجتة عن العمليات النفطية واليت تتعدش البيئية ذات،ا ومتتد اىل (الغ ر) من األكخاص سواء يف
نفس،م أو ممتلكات،م اخلاصة فأن قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ( )22لسنة ( )2008وقانون محاية وحتسني البيئة يف إقليم
كوردستان -العراق رقم ( )2لسنة ()2002مب ختلوان عن نص خاص يقر مسؤولية القائمني على العمليات النفطية عما يصير
(الغ ر) من أارارمب ما يعين أن (الغ ر) املتضرر ال ميكنه املطالبة حبقه يف التعويض يف مواج،ة القائمني على إدارة العمليات النفطية بناء
على املسؤولي ة القائمة على اخلطأ املفرتضمب لكن أمامه حق الرجوع علي،م بالتعويض وفقاً للقواعد العامة يف املسؤولية املدنيةمب و ملا ما
نص عليه املشرع الكوردستاني يف املادة (/21ثالناً) من قانون محاية وحتسني البيئة بأنه( -:تطبق أحكام القانون املدني العراقي بشأن
قواعد املسؤولية يف كل ما مل يرد فيه نص ب،ملا القانون).
. 2بالنسبة ملوقف املشرع العراقي والكوردستاني من األارار ي ر البيئية اليت تصير (الغ ر) بسبر العمليات النفطيةمب واليت
قد تنتج عن حوادث اإلنفجارات أو احلرائق أو الد س بالص،اريج أو اإلعتداء على املمتلكات اخلاصة ...اخل .نلتمس أنه طاملا يفتقر
النظام القانوني العراقي لقانون خاص بالنفط والغازمب فليس أمام املتضرر إال الرجوع اىل القواعد العامة يف املسؤولية املدنية بغية
احلصول على حقه من التعويضمب بينما عاجل املشرع الكوردستاني مواوع األارار باملمتلكات اخلاصة يف قانون النفط والغاز يف
إقليم كوردستان -العراق رقم  22لسنة  2002يف املادة ( -28ثانياً )1 -بالنص على أن.1( -:على الشخص املخول دفع
تعويضات عادلة ومعقولة أثناء العمليات النفطية إذا -:أ .أساء اىل ممتلكات اآلخرين أو تسبر يف إارار ا .ب.).......
ما يعين أن للمتضرر من العمليات النفطية حق الرجوع على الشخص املخول للمطالة بالتعويضمب إذا أصابه ارر يف
ممتلكاته اخلاصةمب سواء أكان ملا املتضرر كخصاً طبيعياً أم معنوياً خاصاًمب أما فيما يتعلق باألارار اليت يصير الفرد يف حياته أو
صحته أو جسدخمب فتخلو القانون السالف الملكر عن نص يقر سؤولية املخول له بالعمليات النفطية عن تلك األارارمبعليه فإن
القواعد العامة يف املسؤولية املدنية تكون ي املرجع يف املطالة بالتعويض.

_____________________________________________________________________________________________

 )1وفقاً لنص املادة ( /823ثانياً) من القانون املدني العراقي رقم ) (10لسنة) )1951مب املستفيد و( -:الشخص الملي يؤدي اليه املؤمن قيمة
التأمنيمبوإذا كان املؤمن له و صاحر احلق يف قيمة التأمني كان و املستفيد).ما سيتدل منه أن املستفيد و من ميلك احلق يف مطالبة املؤمن بلغ
التعويض(مبلغ التأمني)مب ويستطيع مقاااته بدعوش مباكرة إن امتنع عن الدفع.
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فستخلص مما سبق أن املشرع العراقي واملشرع الكوردستانيمب ريم واقعية األارار احملتملة اليت تصير (الغ ر) نتيجة
العمليات النفطيةمب إال أن موقف،ا يتميز بالقصور فيما خيص إقرار اس،ل طريقة متكن املتضرر من احلصول على التعويضمب سواء أكان
ارراً بيئياً أم ارراً ي ر بيئيمب ذلك ألن الرجوع اىل القواعد العامة يف املسؤولية املدنية حيتمل معه اياع احلق يف التعويض نظراً
لصعوبة إثبات اخلطأ والعالقة السببية بني اخلطأ والضررمب و ي من بدي،يات ثبوت املسؤولية وإلزام املسؤول بالتعويضمب عليه كان أوىل
باملشرعني إقرار املسؤولية على أساس اخلطأ املفرتض وليس السكوت وإحالة املتضرر اىل القواعد العامة يف املسؤولية املدنيةمبوذلك
نظراً لكنرة واخامة خماطر الصناعة النفطية يف العراق عموماً ويف كوردستان خصوصاًمب حيث ال مير يوم دون مساع اخبار عن وجود
أارار تسببت ب،ا كركات النفط من خالل عمليات،ا النفطيةمب ما يستوجر مع،ا تقنني قواعد خاصة سؤولية كركات النفط
واملقاولني واملشغلني يف القطاع النفطي مستقلة عن القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية.
حت ت املعطيات سالفة الملكرمب وطاملا أن املشرعني مل يبادرا حتى اآلن اىل محاية املتضررين من (الغ ر) ا يضمن هلم إستفاء
التعويض املعقول من املسؤول عن تلك األارارمب و ا أن ناك عالقة وثيقة تربط بني تطور قواعد املسؤولية املدنية وآلية التأمني من
املسؤولية واليت تسا م يف تغي ر مفا يم املسؤولية املدنية اخلطئية وحتوّهلا اىل نظام قانوني يقصد به توف ر محاية فعالة ملتضرر ا يوفر هلملا
األخ ر فرصة إستفاء التعويض دون احلاجة اىل الزامه بإثبات اخلطأمب فإنه من العبث أن نبحث عن نصوص تلتزم القائمني بالعمليات
النفطية بالتأمني من مس ؤوليت،م املدنية جتاخ (الغ ر)مب فاملشرع الملي مل خيط خطوة حنو تبين مسؤولية مواوعية( )1عن أارار الصناعة
النفطية اليت تصير (الغ ر) مب كيف به أن يتبنى قواعد قانونية للتأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية جتاخ (الغ ر)؟
بينما النظام القانوني النروجيي ومن خالل اللوائح القانونية املرتبطة باألنشطة البرتولية النروجيية رقم ( )22لسنة()1882مب
يف الفصل ( -23أوالً -ب) واليت سبق االكارة إلي،امب تلزم املرخص له بالعمليات النفطية بأخمل التغطية التأمينية اإلجبارية من
مسؤوليته عن ييع أارار التلوث واملسؤوليات األخرش جتاخ األطراف النالنة (الغ ر)مب ما يضمن للمتضرر حق الرجوع على كركة
التأمني يطالب،ا حبقه يف التعويض عما يصيبه يف كخصه أو ممتلكاتهمب كما جينر املرخص له و و املؤمن له دفع مبالغ التعويض واليت قد
تكون اخمة وتشكل خطرًا وعبئاً ماليًا على ذمته.

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1للتفصيل عن مف،وم (املسؤولية املواوعية) راجع موفق محدان الشرعةمب املسؤولية املدنية عن تلوث البيئةمب ط1مب أمواج للنشر والتوزيعمب عمان-
األردنمب 2011مب ص.122 -108ومخيس سناءمباملسؤولي ة املواوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث املنتجات املعيبةمبدراسة مقارنةمب رسالة
ماجست ر مقدمة اىل كلية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة مولود معمريمب جزائرمب 2015مبي ر منشورةمب ص 11وما بعد ا.
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اخلامتة
أوالً /اإلستنتاجات
.1يعاني النظام القانوني العراقيمب موازياً معه النظام القانوني يف إقليم كوردستان-العراقمبمن فقر ملحوظ فيما يتعلق بالتنظيم
القانوني للصناعة النفطية وإدارة عمليات،ا ومواج،ة املخاطر اليت تواج،،ا والسيما فيما خيص كراء التغطية التأمينية اإلجبارية من قبل
القائمني بإ دارة العمليات النفطية مببينما يتميز النظام القانوني النروجيي بوفرة القوانني املنظمة للصناعة النفطية من كافة جوانب،ا مبحيث
مل تبخل سلطات،ا الدستورية يف واع األسس التشريعية والتعاقدية والتنظيمية هلا.
.2أصبح قطاع النفط موزعاً بني احلكومة اإلحتادية وحكومة إقليم كوردستان-العراق منمل عام 2003مبوإنت،جت كل من،ما
نظاماً خاصاً وخمتلفًا عن اآلخر يف جمال عقود الرتاخيص النفطية وإدارة العمليات النفطيةمبحتى بات متوقعاً من،ما أن ختتلفا يف كيفية
التعامل مع خماطر الصناعة النفطية واألخمل باآللية املناسبة للتحوط منهمبإال أن البحث إستنتج إن،ما تتشاب،ان اىل أبعد احلدود فيما
خيص جماب،ة اخلسائر املادية اليت تضرب املنشآت النفطية وخماطر املسؤولية املدنية للمشغل واملقاولمبويبدو ان التشابه ناتج عن تشابه
األحكام القانونية بني املركز واإلقليممب حيث إن،ما تتشاب،ان اىل درجة جعل أمر مقارنت،ما ككتلة تشريعية واحدة مع القوانني
النروجيية أمرًا س،ال بالنسبة للباحنة.
 .3تشكل التداعيات املالية واإلقتصادية الناجتة عن تراجع اإليرادات النفطيةمب بسبر إخنفاض أسعار النفط يف اإلسواق العاملية
خطراً على اإلقتصاد ككل وعلى املوازنة العامة خصوصاًمب سواء بالنسبة للحكومة اإلحتادية ام بالنسبة حلكومة إقليم كوردستان مبإال
أن التداب ر واإلجراءات املتخملة من قبل احلكومتني الخترج عن كون،ا تداب ر وإجراءات تقليدية ي ر فعالةمببينما املكسيك بإعتبار ا
دولة ريعية منتجة ومصدرة للنفط منل،ا منل العراق تتحوط حكومت،ا سنوياً من خالل التأمني على إخنفاض أسعار النفطمبو تتحصل
على ماليني الدوالرات من التعويض إذا ما وصل سعر برميل من النفط اخلام املكسيكي دون املستوش املؤمن عليه.
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ثانياً/توصيات البحث
تتجسد ا م توصيات البحث يف النقاط التالية-:
.1مبادرة جملس النواب العراقي وبرملان كوردستان-العراقمب كل على حدشمب اىل إصتدار قتانون يتنظم الصتناعة التأمينيتة يف
املركز ويف اإلقليم مبعلى ان يتضمن مواداً وفقرات تلزم احلكومة بإعداد بنود منوذجية لعقود النفط اليت تربم،تا متع كتركات التنفط
العاملية وكركات اخلدمات الفنية أجنبية كانت أم وطنيةمبتفرض علي،م تأميناً إلزامياً على ممتلكات،م وعلى مسؤوليات،م جتاخ املتضتررين
من العمليات النفطية مبو مواداً وفقرات تلزم احلكومة بالتأمني على البنية التحتية واألصتول املرتبطتة بالصتناعة النفطيتة والتيت تعتود
ملكيت،ا للقطاع العام أو ي مشرتكة بني القطاع العام وكركات النفط.
.2جلوء احلكومة اإلحتادية وحكومة اقليم كوردستان -العراقمبكل على حدشمب اىل التحتوط متن خمتاطر تراجتع اإليترادات
النفطية والسيما إخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية من خالل التامني اد تلك املخاطر مع كركات تأمني ذات قتدرات ماليتة
ائلة متكن،ا من دفع تعويضات مالية للحكومة فيما لو إخنفض سعر النفط دون املستوش املؤمن عليه.
.3إعتماد احلكومة اإلحتادية وحكومة إقليم كوردستان -العراق على عملية التأمني الملاتي على احلقول واملنشآت اليت
التستطيع التأمني علي،ا لدش كركات التأمني بسبر يالء أقساط التامنيمبوذلك من خالل حجز ماتسطيع أو ما يساوي جزء من
األموال اليت كانت ستصرف على كراء احلماية التأمينية يف صندوق خاص يستفاد منه يف متويل أارار امب كما ويكمن إيداع،ا يف
البنوك بفوائد.

116

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص 022-10
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

قائمة املصادر
أوالً /الكتر
 .1إبرا يم أبو النجا .التأمني يف القانون اجلزائ ريمب اجلزء1مب ط3مبديوان املطبوعات اجلامعيةمب اجلزائرمب بدون سنة طبع.
 .2أمحد حممود سعدمب إستقراء قواعد املسؤولية املدنية يف منازعات التلوث البيئيمب دار الن،ضة العربيةمب القا رةمب .2002
 .3أمين حييى إبرا يم حممدمبعمليات تكرير البرتولمب دار النورة للنشرمب دمشقمب .2002
 .1ب،اء ب،ج ككريمب التأمني من املسؤولية يف النظرية والتطبيقمب دار النقافة للنشر والتوزيع .ط .1األردن -عمان.2010 .
 .5د .حسن علي الملنونمب املبسوط يف كرح القانون املدنيمب الضررمب دار وائل للنشرمب ط1مب عمان -األردنمب .2001
.1د .خالد عبدالفتاح حممدمباملسؤولية املدنيةمب دار الكتر القانونية ودار كتات للنشر والربجمياتمب مصرمب .2008
.2خالد عبدالرحيم اهليني وآخرونمب أساسيات التنظيم الصناعيمب دار ز ران للنشر والتوزيعمب عمان-األردنمب .2000
. 2على عبد حممد سعيد الراويمباملوارد املالية النفطية العربية وإمكانيات اإلستنمار يف الوطن العربيمب ط1مب دار الركيد للنشرمب
بغدادمب .1820
.8د.حممد حسني منصورمب أحكام قانون التأمنيمب الناكر منشأة املعارف باألسكندرية.2005 .
. 10د.حممد عبدالغين سعوديمب اجلغرافية السياسية املعاصرةمب دراسة اجلغرافيا والعالقات السياسية الدوليةمب الناكر مكتبة
األنباء املصريةمب .2010
. 11د.حممود جنير حسنمب جرائم اإلعداء على األموال يف قانون العقوبات اللبنانيمب دار الن،ضة العربيةمب القا رةمب .1821
 .12ممدوح سالمةمب أسباب اهلبوط احلاد يف أسعار النفط اخلاممب فائض اإلنتاج أم السياسة الدولية؟ مب املركز العربي لإلحباث
ودراسة السياسات .ط1مب ب روت.2015 .
.13موفق محدان الشرعةمب املسؤولية املدنية عن تلوث البيئةمب ط1مب أمواج للنشر والتوزيعمب عمان -األردنمب .2011
.11نبيلة إمساعيل أرسالنمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئيةمب دار اجلامعة اجلديدةمب األسكندريةمب .2002
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ثانياً /الرسائل واألطاريح اجلامعية
.1ادريس مفاتيحمبدور اجلباية البرتولية يف حتقيق التنمية املستدامةمب صندوق ابط املوارد يف اجلزائر منوذجاًمب رسالة ماجست ر
مقدمة اىل كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية يف جامعة قاصدي مرباحمبي ر منشورةمب اجلزائرمب .2003
 .2ب،اء الدين مسعود سعيدمباآلثار املرتتبة على عقد التأمني من املسؤولية املدنيةمب أطروحة دكتوراخ مقدمة اىل كلية الدراسات
العليا يف جامعة النجاح الوطنية2002 .مبي ر منشورة.
. 3بوفلجة عبدالرمحنمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئية ودور التأمني .اطروحة دكتوراخ يف القانون اخلاصمب مقدمة كلية
احلقوق يف جامعة أبوبكر بلقايدمبي ر منشورةمب جزائرمب .2015
 .1يال حسن احلسني .تصميم ودراسة اخلزانات النفطية -دراسة اللحام ومنطقة التأث ر احلراري .رسالة ماجست ر يف ندسة
امليكانيكمبمقدمة لكلية ندسة التصميم واإلنتاج يف جامعة البعثمب دمشقمب .2002
.5خليل عنمان محد أمنيمب اإليرادات النفطية يف متويل املوازنة العامة يف العراق -خماطر ومنازعاتمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل
كلية احلقوق يف اجلامعة اإلسالمية يف لبنان مب مبي ر منشورة .2015
.1مخيس سناءمباملسؤولية املواوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث املنتجات املعيبةمبدراسة مقارنةمب رسالة ماجست ر
مقدمة اىل كلية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة مولود معمريمب جزائرمب 2015مبي ر منشورة.
. 2عبدالرمحن كسابمب املسؤولية املدنية الناكئة عن تلوث البيئةمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل جامعة مؤتةمب األردنمب 2001مبي ر
منشورة.
.2عب ر عبداهلل أمحد درباسمباملسؤولية املدنية عن مضار اجلوار ي ر املألوفة الناية عن تلوث البيئة يف فلسطني .دراسة مقارنةمب
رسالة ماجست ر مقدمة اىل كلية احلقوق واإلدارة العامة يف جامعة ب رزيتمب 2011مبي ر منشورة.
. 8علي بن عبداهلل الشاوي مبمتطلبات التكامل األمين بني العنصرين البشري والتقين يف محاية املنشآت النفطية من العمليات
اإلر ابية مبرسالة ماجست ر مقدمة اىل كلية الدراسات العليا يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية مبي ر منشورةمبرياضمب.2010
.10معلم يوسفمب املسؤولية الدولية بدون ارر -حالة الضرر البيئي -أطروحة دكتوراخ مقدمة اىل كلية احلقوق والعلوم
السياسية يف جامعة منتوري -قسنطينة -جزائر.
. 11يوسف بن عبدالعزيز عبداهلل احملسن .فاعلية اإلجراءات الوقائية حلماية املنشآت النفطية من العمليات اإلر ابية .رسالة
ماجست ر مقدمة اىل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية األمنية لكلية الدراسات العليامبي ر منشورةمب .2001
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ثالناً /البحوث واوراق عمل
. 1إبرا يم فريد و بوركاب نبيلمب(إن،يار أسعار النفطمب األسباب والنتائجمب ورقة عمل املؤمتر األول للسياسات اإلستخدامية
للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية وتأمني اإلصابات الدولية)مب قطرمب.2012
 .2إبرا يم بلقلةمب(تطورات أسعار النفط وإنعكاسات،ا على املوازنة العامة للدول العربية خالل الفرتة ")"2008 -2000مب
جملة الباحثمب عدد  12لسنة 2013مب اجلزائر.
 . 3د .إمساعيل نامقمب(تعويض األارار البيئية الناية عن عمليات إستخراج النفط -دراسة مقارنة بني القانون اإلماراتي
والقانون العراقي)مبجملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمبجامعة كركوك مباجمللد 1مبالعدد  -15اجلزء األولمب.2015
 . 1د.س،ام حسني البصاممب(خماطر وإككاليات إخنفاض أسعار النفط يف إعداد املوازنة العامة للعراق وارورات تفعيل مصادر
الدخل الغ ر نفطية -دراسة حتليلية)مب جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعةمب العدد  31لسنة .2013
 . 5د.علي عبداهلادي سامل مب(حنو اسرتاتيجية فعالة للتنمية اإلقتصادية يف العراق)مب جملة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية
واإلدارية .اجمللد  1العدد 8مب السنة .2012
 . 1د .عبداجمليد قديمب (الصناديق السيادية واألزمة املالية الرا نة)مب جملة إقتصاديات مشال إفريقيا -العدد السادس سنة
.2015
 .2د.حممد سليمان األمحدمب النظرية العامة للقصد املدنيمبدراسة حتليلية تركيبية مقارنة.2002 .
 . 2حممد اليعقوبي وحممد زيدانمب(اآلثار البيئية لنشاط كركات البرتول العاملية ومدش حتمل،ا ملسؤوليت،ا جتاخ البيئة)مبامللتقى
الدولي النالث حول منظمات األعمال واملسؤولية اإلجتماعيةمب سوريامب.2012
 .8د .حممد احلساويمب (خماطر تراجع سعر النفط)مب جملة املصارفمب العدد  135لسنة .2015
 .10مصباح كمالمب وزارة النفط والتأمنيمب مالحظات نقديةمب الناكر كبكة اإلقتصاديني العراقينيمب .2011
 .11ليلى حممد الوزيريمب تأمني إصابات العمل مب حماارات يف التأمينات اإلجتماعيةمب.2002
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 املواقع األلكرتونية/ًرابعا
2011  ) مب(الفرصة األخ رة للعراقمب احلد من خماطر الدولة النفطية)مبورقة عملمب آبJohnny west(  جوني ويست.1
.2012/2/2  تأريخ زيارة الباحنةwww.Cgdev.org منشور على املوقع األلكرتوني
عباد قدة وجندي عبداحلفيدمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئيةمب مقال منشور يف املوقع األكرتوني. 2
.2012/2/12  تأريخ زيارة الباحنةwww.rdoc.univ-sba.dz
العراقي

التأمني

جملة

مب

)التأمني

أليراض

املمتلكات

(تقييم

كمالمب

مصباح. 3

.2012-2-1  تأريخ زيارة الباحنةhttp:llmisbahkomal.blogspot.co.ukl2011l06lblog-post.html
www.revues-univ- يوسفي نور الدينمب التعويض عن الضرر البيئيمب مقال منشور يف املوقع األلكرتوني. 1
.2012/2/18  تأريخ زيارة الباحنةourrgla.dz
 املصادر األجنبية/ ًخامسا
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مقومات بناء الدولة الكوردية ومعوقاتها دراسة شرعية وقانونية*
م.د .أياد كامل إبراهيم الزيباري
جامعة زاخو  /فاكوليت العلوم اإلنسانية /قسم الدراسات اإلسالمية

امللخص

إن هذا البحث يعد إسهاماً متواضعاً يف دراسة بناء الدولة الكوردية من حيث املقومات واملعوقات ومن وجهة نظر الشرعية

اإلسالمية  ،وكذلك يف إطار االهتمام مبوضوع بناء الدولة الكوردية تأتي هذه الدراسة اليت تهدف إىل بيان مفهوم الدولة واألركان
واخلصائص األساسية لبناء الدولة ،وبيان مقومات ومعوقات وخماطر بناء الدولة الكوردية ،ورد واستقصاء وتفنيد الشبهات اليت تثار

حول بناء الدولة الكوردية خاصة عند أولئك الذين انتسبوا إىل اإلسالم ،واإلسالم براء من أفكارهم الشوفينية واغتصبوا حق األمة

الكوردية دومنا وجه حق ،وإثبات حق الكورد املشروعة شرعاً وقانوناً يف االستقالل التام وإعالن الدولة القومية على أراضي

كوردستان ،مستندة إىل النصوص القانونية ومبادئ التشريع اإلسالمي وأدلته ،وال شك أن أهم أهداف التشريع اإلسالمي قدمياً

وحديثاً ،هو جلب املنافع ودفع املفاسد عن األفراد واألمم والشعو  ،وإجياد الفرد الصاحل النافع لنفسه وبلده وأمته.
املقدمة

إن أهم ما مييز اإلنسان عن غريه أنه كائن اجتماعي  ،مدني بطبعه ،يرفض العزلة ويبحث دائمًا عن اجلماعة ليعيش يف كنفها،
يتفاعل معها ويشاركها املشاعر واألحاسيس يوم ولد ،وسيظل كذلك حتى ميوت،وال ميكن تصور دوام احلياة داخل اجلماعة إذا
سادتها الفوضى وغا

عنها التنظيم ،وسيطر القوى على الضعيف  ،لرتسم صورة عامل احليوان حيث الغابات واملراعي تدفعان إىل

االقتتال والتناحر من أجل الظفر بالفريسة،وهلذا كان ضرورياً وضع قواعد تنظم وحتكم الروابط اإلنسانية والعالقات اليت تسود
اجملتمع  ،وقد تطورت صور و أشكال التجمعات البشرية  ،وتطورت معها بالتبعية  ،القواعد الشرعية والقانونية اليت تنظمها وحتكمها،
إىل أن ظهرت وجتسمت فكرة الدولة ،وأضحت هي الصورة املثالية للمجتمع البشري املعاصر .

* قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
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م .د .أیاد كامل إبراهیم الزیباري

وكذلك إذا نظرنا إىل قيام الدولة من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية فنجد أن فكرة الدولة نبتت من التشريع اإلسالمي
املستمدة قواعده من القرآن والسنة واألدلة التابعة هلما ،واستخدم القرآن الكريم ألفاظاً أخرى للتعبري عن الدولة مثل لفظ القرية
واملدينة وا لبلدة ،وكذلك مفهوم اإلقليم ومشتمالته موجودة يف الشريعة ،وال يوجد تعارض أو اعرتاض من وجهة نظر الشريعة
اإلسالمية إىل قيام دولة كوردية كما يوجد هناك عشرات من الدول العربية وغري العربية .
ولو نظرنا إىل إقليم كوردستان العراق فسنجد جمموعة من املقومات والعناصر لتكوين الدولة موجودة فيه ،وهو يتمتع
مبجموعة من الناس يعيشون على أرضه بصورة دائمة وله مؤسسات حكومية مستقلة عن املركز  ،وله إىل حد كبري القدرة على تنظيم
أموره الداخلية واخلارجية ،ويف مقابل املقومات جند أيضاً بعض املعوقات اليت تقع أمام قيام دولة كوردية منها على سبيل املثال
االنشقاقات والصراعات الداخلية بني األحزا الكوردية،وليس هناك تفاهمات جدية وأساسية فيما بينهم يف كثري من األمور وتوحيد
الصفوف أمام اخلارج ،بسبب انتماءاتهم ووالئهم للخارج ،ومعيار القانون الدولي لالعرتاف بالدولة –إضافة إىل العناصر الرئيسية
الشعب واإلقليم والسلطة السياسية -السيادة واالستقالل التام وعدم التبعية للخارج.
أهمية املوضوع :
 -1تكمن أهمية هذه الدراسة يف كونها تعاجل قضية تقرير مصري شعب بأكملها ،وهي بناء الدولة الكوردية  ،من حيث
املقومات واملعوقات  ،ونظرة الشريعة اإلسالمية لبناء دولة كوردية مستقلة .
 -2املوضوع عبارة عن حتدي من التحديات اليت تواجه األمة الكوردية بأكمله ،لذا جيب على السياسيني واملفكرين والباحثني
واألكادمييني والكتّا

وطلبة العلم الدخول فيه ،والبحث يف وضع مالحظات واقرتاحات مالئمة للتعامل مع هذه القضية املصريية

بالنسبة للشعب الكوردي .
 -3كل شعو

العامل نالوا حقوقهم القومية والسياسية ،وأصبحت هلم دولة مستقلة وحكومة متثلها  ،وبقيت فقط األمة

الكوردية إىل اآلن حمرومة من تلك احلقوق الشرعية والقانونية اليت يربو اآلن سكانها عن أربعني مليون نسمة .
-4مسألة احلقوق يف الشريعة اإلسالمية ليست حقاً فحسب ،وإمنا ضرورة من ضروريات ومصدر تلك احلقوق هو اهلل عز
وجل .
 -5الشريعة اإلسالمية السمحة قبل غريها أقرت مببدأ العدل واملساواة بني الناس مهما كانت أعراقهم وقومياتهم ولغاتهم ،
ألن ذلك من آيات اهلل عز وجل ،وقد جعل اإلسالم لكل أمة من األمم حقها يف الوجود والعيش الكريم ،وجعل لكل شعب من
الشعو احلق يف التحرر والتمتع باالستقالل ،وجعل معيار املفاضلة عند اهلل هو التقوى وليس القوم أو اجلنس أو العرق.
أسبا اختيار املوضوع :
-1حيب ورغبيت يف تقديم شيء أخدم به ديين اإلسالم الذي أكرمنا اهلل به ،وجمتمعي الكوردي الذي أعتقده جزءاً ال يتجزأ
مين ،وخاصة أن كوردستان العراق من أكثر البلدان اليت أعطت ومازالت تعطي ضريبة حق تقرير املصري.
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 -2أنا على يقني أنّ اإلسالم شريعة صاحلة لكل زمان ومكان ،وفيه حل لكل املعضالت ،فأردت أن أحبث يف نصوص الشريعة
الثابتة حول مسألة حق تقرير املصري  ،وأفند تلك الشبهات اليت تثار حول بناء الدولة الكوردية .
-3بيان أهم املقومات لبناء الدولة  ،وكذلك بيان أهم املخاطر واملعوقات اليت تقف أمام بناء الدولة الكوردية .
 -4مل حيصل الشعب الكوردي على حقوقه الشرعية والقانونية  ،وذلك بسبب ظلم احلكومات املتعاقبة الذين حيكومون وفق
مبدأ القوة الغالبة ،لذا جيب البحث دوماً على احلصول للحقوق املشروعة للشعب الكوردي شرعاً وقانوناً كسائر األمم والشعو .
 -5بيان حقوق الكورد املغتصبة منذ عشرات السنني حتت حجج ومربرات واهية  ،وإثباتاً ملطالبهم املشروعة يف املساواة
واالستقالل وإعالن دولتهم القومية كسائر األمم األخرى .
أهداف املوضوع :
تهدف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية :
-1بيان مفهوم الدولة واألركان اخلصائص األساسية لبناء الدولة .
-2بيان مقومات ومعوقات وخماطر بناء الدولة الكوردية .
-3رد واستقصاء وتفنيد الشبهات اليت تثار حول بناء الدولة الكوردية خاصة عند أولئك الذين انتسبوا إىل اإلسالم ،
واإلسالم براء من أفكارهم الشوفينية واغتصبوا حق األمة الكوردية دومنا وجه حق .
 -4إثبات حق الكورد شرعاً وقانوناً يف االستقالل التام وإعالن الدولة القومية على أراضي كُردستان،مستندة إىل النصوص
القانونية ومبادئ التشريع اإلسالمي وأدلته .
خطة البحث :
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة  ،حيث أشرت يف املقدمة إىل أهمية املوضوع وسبب
اختياري له وأهداف املوضوع .
إما املبحث األول  :يعد مدخالً للمبادئ األساسية للدولة من حيث املفهوم واألركان واخلصائص ،ويشتمل على ثالثة
مطالب.
املطلب األول  :مفهوم الدولة .
املطلب الثاني :أركان الدولة .
املطلب الثالث :خصائص الدولة .
أما املبحث الثاني :املقومات واملعوقات لبناء الدولة الكوردية ،ويشتمل على مطلبني .
املطلب األول  :مقومات بناء الدولة الكوردية .
املطلب الثاني معوقات بناء الدولة الكوردية .
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أما املبحث الثالث :قيام الدولة الكوردية من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية ،ويشتمل على مطلبني .
املطلب األول :حكم إقامة الدولة يف اإلسالم.
املطلب الثاني  :إقامة الدولة الكوردية من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية.
أما اخلامتة فقد ذكرت فيها أهم وأبرز النتائج اليت توصلت إليها أثناء كتابة البحث .

املبحث األول
املباديء األساسية للدولة من حيث املفهوم واألركان واخلصائص
املطلب األول  :مفهوم الدولة .
 -1الدولة يف اللغة  :العقبة يف املال واحلر ( . )1والدَولة والدُولة واحدة  ،وقيل  :الدولة يف املال ،والدولة يف احلر
واجلاه  ،وقيل :الدولة اسم الشيء الذي يتداول بعينه  ،والدولة املصدر .وجاءت كلمة دُولة (بضم الدال ) يف القرآن الكريم مبعنى
ِلرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَاْل َمسَاكِنيِ وَابْنِ السَّبِيلِ
الفيء أو املال قال تعاىل :مَا َأفَاءَ اللَّهُ عَلَى َرسُولِهِ مِنْ َأهْلِ الْ ُقرَى فَلِلَّهِ وَل َّ
َكيْ لَا َيكُو َن دُولَةً بَيْنَ اْلَأغْنِيَاءِ مِ ْنكُمْ .)2(وتداول القوم كذا ،أي تناولوه من حيث الدولة (.)3
 -2الدولة يف االصطالح  :مل يتفق فقهاء القانون على تعريف موحد ملفهوم (الدولة)  ،منهم من يرى بأن الدولة هي :مجاعة
مستقلة من األفراد يعيشون بصفة مستمرة على ارض معينة بينهم طبقة حاكمة وأخرى حمكومة (، )4ويرى بعض أخر بأنها جمموعة من
األفراد مستقرة على أقليم معني وهلا من التنظيم ماجيعل للجماعة يف مواجهة األفراد سلطة عليا آمرة وقاهرة (،)5ويطلق بعض أخر بأن
الدولة هي التشخيص القانوني لشعب أوألمة ما ،أو أنها الشخص القانوني لألمة الذي يعترب مصدر السلطة العامة ودعامتها( ،)6ومن
خالل تلك التعاريف نستخلص تعريفاً خمتصراً للدولة وهي عبارة عن مجاعة معينة تستقر يف إقليم معني وحتكمها سلطة سياسية ،وذلك
لضرورة عناصر الدولة يف التعريف ،وهي الشعب واإلقليم والسلطة السياسية.
فمفهوم الدولة يعرب عن الزاوية اليت ينظر إليها من وجهة نظر معينة  ،وهي فكرة يف أذهان البشر وليس شيئاً مرئياً يُرى
بالعني  ،ونهج كل عامل يف تعريفه منهجاً يتالءم ويتماشى مع فكرته ،وحياول كل واحد أن يربز فكرته من خالل التعريف  ،وذلك

_____________________________________________________________________________________________

( )1ابن منظور  ،لسان العر  ،ج  ،11ص . 252

( )2سورة احلشر  :اآلية( .) 7

( )3الراغب األصفهاني  ،مفردات ألفاظ القرآن  ،ص . 322

( )4بنتشلي  ،النظرية العامة للدولة  ،ص 11

( )5كارية دي ملبري ،النظرية العامة للدولة  ،ج ،1ص 7
( )6د .حممد كامل ليلة  ،النظم السياسية  ،ص ،21
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بسبب اختالفهم يف املعايري اليت يضعونها ملفهوم الدولة  ،إذاً جندُ ان اختالف الفكرة األساسية هي اليت تؤدي إىل تباين املعاني املعطاة
للدولة .
والوصف والبيان الذي منيل إليه ونراه راجحاً للدولة املعاصرة  ،وهو وصف عبد الوها الكيالي فقد بيّن ووصف الدولة (:
بأنها الكيان السياسي واإلطار التنظيمي الواسع لوحدة اجملتمع والناظم حلياته اجلماعية وموضع السيادة فيه  ،حبيث تعلو إرادة الدولة
شرعاً فوق إرادات األفراد واجلماعات األخرى يف اجملتمع  ،وذلك من خالل امتالك سلطة إصدار القوانني واحتكار حيازة وسائل
اإلكراه وحق استخدامها يف سبيل تطبيق القوانني بهدف ضبط حركة اجملتمع وتأمني السلم والنظام  ،وحتقيق التقدم يف الداخل واألمن
من العدوان يف اخلارج ،واىل جانب االستخدام العام للمصطلح مبعنى اجلسر السياسي للمجتمع  ،هناك استخدام أكثر حتديداً يقتصر
فيه املعنى على مؤسسات احلكم ) ( .)1ولعل هذا الوصف يتضمن املعنى الشامل للدولة .
املطلب الثاني  :أركان الدولة(.)2
انه البد من توافر ثالثة أركان للدولة وهي ما يأتي (.:)3
-1جمموعة من الناس يطلق عليهم شعب الدولة .
 -2قطعة من األرض يعيش عليها هؤالء الناس يطلق عليها إقليم الدولة .
 -3خضوع الشعب لسلطة حاكمة ومنظمة تسمى السلطة السياسية

.

الركن األول  :الشعب ،ويعرف (ب أنه جمموعة من األفراد يرتبط بعضها ببعض بعالقات ،وينظم إشباع حاجات األفراد
وفقاً ملا يسودها من تشريع وقانون) (.)4
ولقيام وجود الدولة يلزم وجود عدد من األفراد ،وهذا العدد من األفراد خيتلف من دولة إىل أخرى  ،أي أنه ال يشرتط
عدد معني،ولكن يلزم أن يقوم بني أفراد الدولة ،أياً كان عددهم نوع من االنسجام حتقيقاً للرتابط والوحدة(.)5فإن النسبة العددية
ال تؤثر من الناحية النظرية يف احتفاء وصف الدولة على جمموع الشعب،ولكن كلما كان عدد السكان كبرياً كلما ازدادت
شوكة الدولة وقدرتها على حتقيق أغراضها.ولذلك جند أن الدولة القدمية كانت تعد باآلالف ،وأما دول اليوم فيعد بعضها
بعشرات بل مئات املاليني (كالصني واهلند والواليات املتحدة)،ولكن هناك بعض الدول نسبتها ضئيلة ال تتجاوز عشرات اآلالف
_____________________________________________________________________________________________

( )1د .عبد الوها الكيالي ،موسوعة السياسة ،ج،2ص .702

( )2الركن  :هو ما يتوقف عليه وجود الشئ ويكون جزء من ماهيته أي يكون جزءاً أساسيا من الشئ،ويكون داخالً من شيء أخر ،وذلك كقراءة

الفاحتة يف الصالة،وجدار من الغرفة .د.مصطفى اخلن وآخرون ،الفقه املنهجي ،ج،1ص.130

( )3د .داود الباز  ،النظم السياسية الدولة واحلكومة يف ضوء الشريعة اإلسالمية  ،ص . 21
( )4د .إبراهيم عبد الكريم الغازي  ،الدولة والنظم السياسية  ،ص .22
( )5د.ثروت بدوي ،النظم السياسية  ،ص.25
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كما هو احلال بالنسبة لدولة قطر والكويت وجزر القمر(.)1ونستطيع القول أنه ليس من الضروري أن يكون للدولة عدد معني
من األفراد  ،ولكنه من الواضح أن كثرة عدد السكان تعترب يف بعض األحيان عامالً يف ازدياد قوة الدولة ومنو إنتاجها وثروتها
وبسط سلطانها ،وهذا أمر نسيب ،وال يفهم من ذلك أن الزيادة العددية اجملردة هي اليت تكفل للدولة مكانتها العلمية بني الدول.
وأيضا ال يشرتط أن يكون الشعب من نوع بشري واحد،وهناك نوع بشري أبيض وأسود ،وهذا ليس شرطاً للدولة ،وال ممكناً
من الناحية العلمية الصحيحة  ،وعلى سبيل املثال جند أن هناك العديد من الدول اليت ينتمي أفراد شعوبها إىل أكثر من جنس
بشري ومنها الواليات املتحدة اليت ينتسب سكانها إىل أجناس كثرية ومتباينة هاجرت إليها واستوطنتها ،واالحتاد السوفييت الذي
يضم يف رحابه أكثر من مائة قومية خمتلفة وهكذا(.)2
الركن الثاني  :اإلقليم  :ميثل اإلقليم األرض اليت تقيم عليها مجاعة من الناس(الشعب) بصفة دائمة ومستمرة ،إذ ال وجود
للدولة بدون هذا الركن.
واإلقليم :هو (جزءٌ من الكرة األرضية الذي يعيش عليه شعب الدولة ويشكل إطاراً جغرافياً الختصاص السلطة يف الدولة )
( . )3إذاً فالدولة تتطلب بقعة معينة من إقليم األرض تستطيع أن متارس عليها سلطتها اليت ال ينازعها أحد فيها  .فهي أساساً إقليمية يف
طابعها  .وال ميكن أن يقال إن شعبًا بدوياً يكون دولة ،رغم انه قد يكون هلم شكل ما من التنظيم السياسي عن طريق اخلضوع لزعيم
أو رئيس أو شيخ القبيلة(. )4وذلك النعدام اجلزء املكاني الدائم وهي األرض وما يتبعها من مكونات جغرافية أخرى ،وعدم إقامتهم يف
مكان معني على وجه الدوام واالستمرار .
إن انتماء الفرد إىل إقليم معني ينشئ رابطة شخصية وطيدة متتد جبذورها إىل أعماق اإلنسان وكيانه ،حبيث يشعر اإلنسان
بتلك الرابطة مبوطنه وإقليمه أينما حل وارحتل وهو يرنو ببصره وفؤاده إىل وطنه مهما كان بعيدا عنه  ،وما تعبري (احلنني إىل الوطن)
إال خري دليل على عمق تلك الرابطة .ولذلك يوصف اإلقليم بأنه (الوطن األم ) لألفراد الذين ينتمون إليه(.)5
وإلقليم الدولة وظائف متعددة ،فهو إضافة إىل كونه اجملال الذي يوفر االستقرار والدميومة للشعب ،ومتارس عليه السلطة،
ميثل مصدر قوة الدولة وثرواتها  ،مبا يستخرج من باطنه من ثروات معدنية ومواد أولية ،وما تنتجه أرضه من غلة ،وما تعطيه أنهاره
وشواطئ حباره من ثروات

() 1

_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر :د.كمال الغالي ،مبادئ القانون الدستورية والنظم السياسية ،ص23-22؛ ود.حممد مرغين خريي ،الوجيز يف النظم السياسية  ،ص. 14
وعدد نفوذ تلك

الدول هي .:القطر  793,341؛ الكويت  3,441,813؛ جزر القمر711,417

http://ar.wikipedia.org

( )2د.حممد نصر ،يف النظام الدستوري والسياسي  ،ص. 163

( )3د .داود الباز  ،النظم السياسية  ،ص.33

( )4د.حممد عبد املعز نصر ،يف النظريات والنظم السياسية  ،ص.23

( )5د .إبراهيم عبد الكريم الغازي  ،الدولة والنظم السياسية  ،ص. 21
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وينقسم اإلقليم إىل ثالثة أقسام  ،األرضي  ،واملائي ،واجلوي .
الركن الثالث :السلطة السياسية :تعترب السلطة السياسية الركن الثالث من أركان الدولة،إذ ال دولة دون وجود سلطة عليا
هلا القدرة على إخضاع األفراد لسلطانها،وخيضع لتلك السلطة مجيع األفراد واجلماعات املكونني للدولة ،وبغري السلطة السياسية ال
تقوم الدولة وال تكون هناك أنظمة أو حياة سياسية.فالسلطة هي أعلى اهلرم يف اجملتمع
وتستمد السلطة السياسية وجودها من تنظيم األمة نفسها  ،ويلزم اعرتاف اجلماعة بها(،)2ولكن يرى بعض أخر انها تستمد
شرعيتها من الشعب ،فال تكون سلطة فعلية وال ترتقي إىل مستوى الركن الالزم لقيام الدولة إال باعرتاف اجلماعة بها  ،ولكن مع
ذلك هناك سؤال؟ هل يشرتط ويلزم رضا احملكومني لقيام الدولة أم ال؟ ذكر فقهاء القانون ان هناك رأيان حول هذا املوضوع .:
 -1يرى بعضهم -وهو رأي هوبز ولوك وميكافيلي -أنه ال يشرتط رضا وقبول احملكومني  ،فمتى كانت اهليئة احلاكمة
قادرة على إخضاع احملكومني إلرادتها ولو بالقوة والقهر فإنها تكون صاحلة ملمارسة السلطة .
 -2ويرى بعض أخر – مثل جان جاك روسو -أنه يشرتط ضرورة رضا وقبول احملكومني  ،لقيام اهليئة احلاكمة ملمارسة
شؤون السلطة(.)3
ونستطيع القول بأن وجود الدولة يسري معه يف كلتا احلالتني -الدميقراطي أو الدكتاتوري -سواءً القبول به أم عدم القبول
به ،ويفهم من كالم عل ماء السياسة أنه ليس من الضروري أن يكون الشعب راضياً عن اهليئة احلاكمة  ،وإال ملا جاز إطالق اسم
الدولة على الدول الدكتاتورية  .كما قال الدكتور حممد رفعت عبد الوها ( املعيار األصلح هو حتقيق وجود السلطة اآلمرة احلاكمة
وقدرة هذه السلطة على فرض أوامرها  ...وهن اك فارق يف الفقه الدولي بني االعرتاف بالدولة واالعرتاف باحلكومة .واالعرتاف
بالدولة ،يلزم توافر األركان الثالثة(الشعب– اإلقليم– السلطة احلاكمة ) فتنشأ الدولة ويتحقق وجودها القانوني ،ويبقى اعرتاف
الدول األخرى بها حتى تدخل يف عالقات خارجية سياسية وجتارية مع الدول األخرى( .)4ولكن حقيقة السلطة تكمن يف اعتقاد
احملكومني،بأنها هي اليت تقوم على خدمتهم وحتقيق ما حيتاجون إليه من أمن مادي ونفسي،وعندما تنحرف السلطة عن حتقيق الصاحل
العام،ومتارس القهر املادي فقط،فإن هذه املمارسة تكشف عن مرض خبيث وهو الدكتاتورية،اليت مثلها مثل شجرة خبيثة،جيب
(. ) 5

اجتثاثها من فوق األرض حتى ال يبقى هلا قرار

( )1د .عبد الغين بسيوني عبد اهلل ،النظم السياسية  ،ص. 26

( )2د .ثروت بدوي ،النظم السياسية  ،ص.30

( )3ينظر :د .حممد كامل ليلة،النظم السياسية ،ص14؛ود .حممد رفعت عبد الوها ،األنظمة السياسية ،ص22؛ ود.حممد نصر مهنا ،يف النظام
الدستوري والسياسي ،ص. 167-166

( )4د .حممد رفعت عبد الوها  ،األنظمة السياسية ،ص.22

( )5د .داود الباز  ،النظم السياسية الدولة واحلكومة يف ضؤ الشريعة اإلسالمية ،ص .41
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املطلب الثالث  :خصائص الدولة .
تتميز الدولة عن غريها من التجمعات ببعض اخلصائص والصفات،أهمها الشخصية القانونية والسيادة.
أوال  :الشخصية القانونية املعنوية .
تعين فكرة الشخصية القانونية  ،القدرة على اكتسا

احلقوق وحتمل االلتزامات  ،مبعنى أخر  ،أهلية الشخص ألن يكون

طرفاً إجيابياً أو سلبياً(.)1
إذاً يقصد بالشخصية بصفة عامة يف نظر القانون ،األهلية الكتسا

احلقوق وااللتزام بالواجبات .والشخص القانوني قد

يكون شخصاً طبيعياً وهو اإلنسا ن ،أو شخصاً معنوياً (اعتباراً ) غري حمسوس يعترب به القانون  ،ومبوجب هذا االعرتاف ترتتب له
وعليه بعض النتائج القانونية واليت يتمتع بها يف األصل اإلنسان الطبيعي(.)2
والشخصية املعنوية صفة مينحها القانون جملموعة جهات كاجلمعيات أو جملموعة أموال كالشركات املساهمة أو املؤسسات
اخلاصة  ،حبيث يكون للجمعية أو املؤسسة أو الشركة (شخصية معنوية ) مستقلة عن األشخاص اآلدميني  ،ويكون هلا بالتالي أهلية
ذاتية الكتسا احلقوق وحتمل التزامات ،وإنشاء عالقات مع الغري لتحقيق الغاية اليت أنشئت لتحقيقها(.)3
وينقسم الشخص املعنوي إىل شخص معنوي خاص وشخص معنوي عام.
فالشخص املعنوي اخلاص حيكمه القانون اخلاص  ،مثل الشركات واجلمعيات اخلاصة واألندية الرياضية .
وأما الشخص املعنوي العام  ،فهو الذي حيكمه القانون العام مثل الدولة واحملافظة واملدينة واحلي واملركز والقرية وهيئة
القطاع العام (.)4
ويرتتب على الدولة بالشخصية املعنوية عدة نتائج ومن أهمها(.)5
 -1ان املعاهدات واالتفاقيات اليت أبرمتها الدولة تبقى نافذة مهما تغري شكل الدولة أو نظام احلكم فيها .
 -2حقوق الدولة والتزاماتها تظل قائمة طاملا ظلت الدولة باقية بغض النظر عن أي تغيري يلحق بشكلها أو نظام احلكم فيها
أو أشخاص احلكام .
_____________________________________________________________________________________________

( )1د .عبد الغين بسيوني  ،النظم السياسية  ،ص . 32

( )2د .فيصل شطناوي ،النظم السياسية والقانون الدستوري  ،ص . 45

( )3د .حممد رفعت عبد الوها  ،األنظمة السياسية  ،ص . 31

( )4د .حممد مرغين خريي  ،الوجيز يف النظم السياسية  ،ص . 25

( )5ينظر  :د .خليل محيد عبد احلميد  ،القانون الدستوري  ،ص 22نقالً عن د .نعمان امحد اخلطيب ،الوسيط يف النظم السياسية والقانون

الدستوري ص  32؛و د .حمسن خليل ،والنظم السياسية والقانون الدستوري  ،ج ، 1ص31؛ و د.حممد طه بدوي ود .حممد طلعت الغنيمي  ،النظم
السياسية واإلدارية  ،ص. 22
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 -3إن االلتزامات املالية اليت ترتتب على الدولة تظل قائمة واجبة النفاذ وذلك بصرف النظر عما يلحق شكلها أو ممثليها
من تغيري.
 -4ال يرتتب على تغيري شكل الدولة أو نظام احلكم فيها أو القائمني عليها  ،تغيري القوانني أو تعطيل نفاذها  ،وإمنا تبقى
التشريعات سارية ما مل تلغ أو تعدل.
ثانياً  :السيادة .
 -1معنى السيادة :
أ -السيادة يف اللغة  :مصدر ساد تقول ساد سيادة عظم وشرف وساد قومه  :صار سيدهم( ،)1ومنه سيادة الدولة وسيادة
القانون ،وإذا أضيف لفظ السيادة إىل الدولة دل على السلطة السياسية اليت تستمد منها مجيع السلطات األخرى (.)2
 السيادة اصطالحاً :يقصد بها أن الدولة هي صاحبة السلطة العليا داخل إقليمها وهي كذلك املالكة حلرية التصرف يفعالقاتها بالدول األخرى ( ،)3والسيادة صفة للسلطة السياسية يف الدولة  ،وتعين العلو وعدم اخلضوع ألحد(.)4
والدولة هلا الكلمة األوىل واألخرية على سائر اجلماعات واهليئات واألفراد وكل املوجودين داخل حدود الدولة  ،وللدولة
أن تصدر القرارات دون رضاهم ألن السيادة تعين جمموعة من االختصاصات تنفرد بها السلطة السياسية يف الدولة وجتعل سلطة
الدولة آمرة عليها وأهم االختصاصات القدرة على فرض إرادتها على الباقني ،دون توقف على قبول احملكومني هلا(.)5
 -2أنواع السيادة :وللسيادة مظهران داخلي وخارجي .
أ -السيادة الداخلية  :وتعين أن الدولة تتمتع بسلطة عليا يف شؤونها الداخلية  ،فالدولة مبوجب هذه السيادة حرة يف فرض
أرادتها على مجيع األفراد واهليئات داخل حدودها  ،ويف تنظيم شؤون إقليمها(.)6
و للسيادة الداخلية مضمونان . :
األول  :سليب يتجلى بعدم خضوع الدولة ألية سلطة أخرى يف الداخل .
والثاني  :اجيابي يتجلى يف متتعها بالسلطة اليت تعلو على مجيع السلطات يف الداخل وقدرتها يف فرض ما ترتأيه من أوامر
وقرارات (.)7
_____________________________________________________________________________________________

( )1الزَّبيدي،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،1ص.224

( )2د .ساجر ناصر محد اجلبوري ،حقوق اإلنسان السياسية يف اإلسالم والنظم العاملية  ،ص . 231

( )3أمحد عطية اهلل  ،القاموس السياسي  ،ص .661
(1977 ,p ,125 . )4

Burdeau:droit constitute io nnel et institutions politiques , 18 eme ad

( )5د .ثروت بدوي  ،النظم السياسية  ،ص. 37

( )6ينظر ، :د .داود الباز  ،النظم السياسية ،ص  24؛ و د .حممد نصر مهنا ،يف النظام الدستوري والسياسي ،ص . 113

( )7ينظر :د .ثروت بدوي،النظم السياسية،ص 31؛ود .عبد الغين بسيوني،النظم السياسية،ص 44؛ و د .حممد مرغين خريي،الوجيز يف النظم

السياسية،ص . 32
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 السيادة اخلارجية  :وهي تعين أنها تتصل بالعالقات اخلارجية بني الدول ،وتعين عدم خضوع الدولة ألية دولةأجنبية(.)1وبالتالي فهي مستقلة عن أية ضغوط قاهرة أو تدخل من جانب الدول األخرى .
ومن ذلك يظهر أن السيادة اخلارجية دورها سليب حمض ،ألن استقالل الدولة وعدم خضوعها لغريها من الدول ال يعطيها
احلق يف اختاذ أي إجراء إجيابي ميس استقالل دولة أخرى .
والسيادة اخلارجية بهذا املعنى السل يب ال تتنافى مع إمكان تقييد الدولة بالتزامات دولية وارتباطها مبعاهدات مع الدول
األخرى ( . )2وقال بعض الفقهاء أن للسيادة أيضاً مضمون إجيابي يتمثل يف قدرتها على إبرام املعاهدات واالتفاقات الدولية واالنضمام
إىل املواثيق واإلعالنات الدولية والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها إزاء الدول األخرى (.)3
 -3مصادر السيادة :
تعترب الدولة هي من ميلك السلطة  ،وهي من يتمتع بالسيادة  ،ولكن الدولة شخص معنوي جمرد  ،والبد للسلطة من صاحب
حمدد ميارسها بصورة فعلية ( .)4أي الصاحب الفعلي الذي ميلك هذه السيادة وميارسها يف الواقع  .والدولة كما رأينا شخص معنوي
وليس هلا كيان طبيعي مثل األفراد ،والشخص املعنوي حيتاج إىل شخص طبيعي ميثله ويتصرف بامسه .

_____________________________________________________________________________________________

( )1د.مصطفى أبو زيد فهمي  ،مبادئ األنظمة السياسية  ،ص.35

( )2د .ثروت بدوي  ،النظم السياسية  ،ص. 31

( )3د .عبد الغين بسيوني  ،النظم السياسية ،ص.44

( )4د .ثروت بدوي  ،النظم السياسية  ،ص. 32
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املبحث الثاني
مقومات ومعوقات بناء الدولة الكوردية
املطلب األول  :مقومات بناء الدولة الكوردية :
الشك أن الدولة الكوردية حلم لكل إنسان ينتمي إىل القومية الكوردية كباقي القوميات األخرى،ولن يعود العراق إىل الوراء
 ،فالدولة الكوردية باتت أمراً واقعاً بصرف النظر عن املقومات واملعوقات، ،ألن إعالن الدولة حق طبيعي ال يتعارض مع القانون
الدولي  ،ولكن رغم وجود تطورات معاصرة يف بناء مفهوم الدو لة وبنائها ال تزال الدولة الكوردية غائبة عن الواقع السياسي احلالي
حتى اآلن ،وأن فكرة االنفصال أو االستقالل اليت كانت مرفوضة يف املاضي باتت اليوم قابلة للطرح والواقعية أكثر من قبل ،ألن
أقليم كوردستان العراق ميتلك الكثري من املقومات السياسية والقانونية واالقتصادية والعسكرية ليصل يف حلظة ما دولة مكتملة
املواصفات االعتبارية على الصعيد الدولي ،وقد ساعده يف ذلك اعتبارات ذاتية وموضوعية  ،أسهمت يف تكريس واقع سعى إليه
الكورد طويالً دون جدوى،ويف هذا الفرع سوف أشري بشكل خمتصر عن أهم املقومات األساسية لبناء الدولة الكوردية يف العراق
(. ) 1
 -1نظراً للتاريخ الدموي والقمعي ألكراد من قبل السلطة احلاكمة يف العراق سابقاً وحلد اآلن  ،يسهل علينا أن نتصور تأييداً
كبرياً لالنفصال بني أوساط األكراد إذا ما منحوا حرية االختيار لدولة كردية ،ويعد أحد الدوافع واملقومات لإلعالن عن كيان
م ستقل ،بل إن معظم دول اجلوار مل تعامل مواطنيها من الكورد وفقاً للقيم اإلنسانية وحتى اإلسالمية  ،بل عاملتهم كمواطنني من
الدرجة الثانية ولرمبا الثالثة والرابعة يف بعضها ،فبعض دول اجلوار اضطهدتهم قومياً فيما اضطهدتهم أخرى طائفياً وبعضها اآلخر
قومياً وطائفياً  ،والكورد يف خمتلف تلك الدول مل يرضوا بتلك املعاملة الالإنسانية ولذا فقد رفعوا أصواتهم عاليا مطالبني حبقوقهم
وبرفع الظلم والضيم عينهم غري خائفني من تلك األنظمة القمعية يف طريقهم من أجل نيل مطالبهم العادلة .
-2ويف الوقت احلالي تظهر أغلب دول العامل استعداداً لتقبل الدولة الكوردية يف العراق  ،وذلك للمظامل اليت وقعت على
الكورد  ،خاصة بعد الصمود يف وجه التنظيم اإلرهابي داعش،إذ باتوا يشكلون قوة رئيسية يف احلر اجلارية ضد داعش.
 -3تطور العالقات املستمرة مع دول العامل  ،وخاصة مع الواليات املتحدة األمريكية ،وضرورة التعاون معها بشكل ما يسمى
املشاركة اإلسرتاتيجية ،ودعم الواليات املتحدة هلم سواء كانت يف العراق أو يف سوريا ،إىل حد التخلي عن حليف مهم يف املنطقة
وهو تركيا ،كل هذه العالقات تدل على أنه يعد من املقومات لبناء الدولة الكوردية .
_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر :د.حممد حمي اهليمص ،دولة حتت التشكيل حوار النفي وإثبات الوجود ،جملة كلية الرتبية/واسط ،العدد الرابع عشر ،2013،ص233؛ود.
خليل حسي ،مقومات الدولة الكردية ومعوقاتها  ،ن middle-east-online.com؛وماجد السامرائي،احللم الكوردي وسط الربكاند .جملة
العر  2016 - ،السنة  39العدد  10463 /11/الثالثاء22

؛ ساهر عرييب  ،هل ميكن قيام دولة كردية ،املوقع :

www.gilgamish.org؛ومروة وحيد ،حلم الدولة الكردية عوامل الصعود وعوائق التحقق. studies.alarabiya.net،
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-4انفتاح اقتصادي مع دول العامل  ،ووجود الكثري من الشركات العاملية على ساحة أقليم كوردستان العراق ،خاصة يف
جانب الثروة الطبيعية .
 -5وأيضاً من املقومات األساسية لقيام الدولة الكوردية وجود العناصر الرئيسية لقيام الدولة كما هو معروف يف القانون
الدولي  ،تكاد تكون تلك العناصر متفق عليها لدى مجيع القانونني  ،وهي السكان األصليني ،واألرض معينة وحمدودة وذات حدود
واضحة ،واحلكومة أي سلطة ونظام سياسي  ،والسيادة أي سيطرة الدولة وعلو ومسو سلطاتها على مجيع األفراد واملنظمات التابعة هلا
واستقالهلا النسيب عن سيطرة خارجية(،)1وعليه يوجد كل هذه العناصر يف أقليم كوردستان العراق ،بقية فقط االعرتاف الدولي بهذه
الدولة .
 -6يعترب االقتصاد مقومة أساسية من مقومات بناء الدولة ،وميتلك األكراد مقومات اقتصادية واعدة ،حيث تعترب مناطقهم
أراضٍ غنية مبختلف املوارد ،وخصوصاً النفط ،ويسيطر األكراد على بعض من أهم حقول النفط يف كركوك وأكثرها غزارة فضالً
عن حقول النفط يف احملافظات األخرى يف أربيل والسليمانية ودهوك ،كما أن أراضي كوردستان بأكملها خصبة وقابلة للزراعة
ووفرية املياه .
 -7وأيضاً من املقومات اليوم وبعد التمدد الداعشي وخلق أمر واقع جديد  ،سيطرت قوات البشمركة القوة العسكرية
لألقليم لتضم حمافظة كركوك إليها ،مبعنى آخر أخذ اقليم كوردستان قراره باالنفصال عن العراق وتأمينه العامود االقتصادي للدولة
املوعودة من نفط كركوك  ،والذي له ميزة اقتصادية وسياسية ربطا ووصال بدول اجلوار وخباصة تركيا مثال ال حصراً  ،وتعترب مدينة
كركوك النفطي ة واملتنازع عليها بني بغداد وأربيل حيث كان الوضع القائم هو تقاسم األكراد والعر والرتكمان حكم املدينة حيث
احتفظ األكراد منذ عام  2003مبنصب حمافظ املدينة ،وكذلك برئاسة جملس احملافظة ،وجاء هذا التقدم الكردي امليداني بعد أن
انسحبت قوات األمن العراقية من مواقعها ،وهو ما أظهر جاهزية وكفاءة قوات البيشمركة مقارنه بالقوات العراق.
 -1وأما على الصعيد اإلقليمي فاألجواء مهيئة أكثر من أي وقت مضى إلعالن الدولة الكردية.فدول اجلوار العراقي اليت
يعيش فيها الكورد متر بظروف عصبية على خلفية العديد من امللفات  ،فهناك ثورة مشتعلة يف سوريا وصراع إقليمي داخلها لن
يتوقف ،واما عن إيران فهي تواجه حصارا اقتصاديا فضال عن مشاكل داخلية ،واما تركيا فهي األخرى تواجه مشاكل داخلية
وضغوطات دولية لتحسني حقوق اإلنسان فضال عن بروز متغريات جديدة لرمبا حتول تركيا إىل رئة لدولة كردستان القادمة بسبب
االصطفافات الطائفية يف املنطقة واليت وضعت تركيا يف طليعة احملور السين الذي تقوده السعودية.
 -2وأما العامل اإلقليمي املشجع اآلخر يف املنطقة فهو استقالل جنوبي السودان والذي مت مبباركة دولية وهو األمر الذي
جيعل استقالل كردستان األقر

إىل التحقيق من أي وقت مضى  ،وأما الربيع العربي فهو اآلخر أدخل الشعو

يف معادلة تقرير

مصريها وحكم نفسها بنفسها بصورة مل تعتاد عليها املنطقة من قبل وهو ما يصب يف مصلحة الشعب الكردي.
_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر :راميوند كارفيلد كيتل ،العلوم السياسية  ،ص26؛ و زهري شكر ،الوسيط يف القانون الدستوري ،ص.22
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 -10وأما األجواء العاملية ويف هذا العصر وهو عصر الشعو فهي اليوم وأكثر من أي وقت مضى جبانب الشعو يف حتقيق
مصريها وستكون داعمة لقيام الدولة الكردية اليت هي حق مشروع للشعب الكردي.ولذا فإن فرصة اليوم إلعالن الدولة الكردية لن
تتكرر وينبغي استثمارها.
 -11توفر مقومات احلكم الذاتي :ما يتمتع به إقليم كردستان من مقومات قد تصل إىل مستوي الدولة ،حيث انه لإلقليم
حكومة وبرملان وجيش أو قوات البيشمركة املستقلة عن اجليش العراقي ،وإتباع اإلقليم سياسات براغماتية حتقق مصلحته بعيداً عن
سيطرة احلكومة املركزية ،وسعي اإلقليم على تطوير عالقاته بدول اجلوار اإلقليمي خاصة تركيا من خالل تصدير النفط ،وكذلك
إيران والتنسيق مع دول اجلوار حول آليات مكافحة اإلرها يف العراق.
املطلب الثاني  :معوقات بناء الدولة الكوردية :
هناك عقبات كثرية تقف أمام احللم الكوردي ،والعقبات كثرية ويف خمتلف اجملاالت،وال تؤسس الدول على أساس األحالم
فقط حتى لو كانت هذه بدايات كل املشروعات الكبرية يف التاريخ ،وفيما يتعلق بالدولة الكوردية املنشودة ،فإن الكورد ما زالوا
حيلمون  ،وكثري من املثقفني وطبقة الشبا

ال يرون خالصهم بأي حل غري دولة مستقلة جتمع كل الكورد يف املنطقة وحتديداً يف

الدول األربع ،لكن الواقع على األرض يعرتض هذا احللم جبملة مصاعب وعوائق حقيقية بعضها يرتبط بالطبيعة واجلغرافيا والبعض
اآلخر يتعلق بالظروف اإلقليمية والدولية واحلقائق اجليوسياسية اليت ال ميكن ختطها بسهولة  ،وسوف أشري يف هذا الفرع إىل أهم تلك
املعوقات اليت تقف أمام بناء الدولة الكوردية (.)1
-1مشكلة التضاريس الصعبة ،فأرض كوردستان هي عبارة عن سالسل مستمرة من اجلبال واملرتفعات اليت تبلغ أحياناً حدا
شديدا من التعقيد  ،هذه التضاريس كانت هيأت الظروف حلماية واستمرار العمل الكوردي املسلح عقوداً طويلة ،وحفظت ملئات
السنني تراث الكورد وثقافتهم ،لكنها يف الوقت نفسه وعلى امتداد األزمان مثلت عنصر إعاقة جوهريا أمام بناء دولة كردية
موحدة،بل وحتى توحيد الكورد ومنع تشرذمهم إىل جتمعات متباعدة ومنعزلة من الصعب أن تتفق فكريا وثقافيا وسياسيا،ولقد
تسببت تلك التضاريس املعقدة يف تقسيم كوردستان عملياً قبل تقسيمها سياسيا ،وهذه التضاريس كانت أحد عوامل حتديد طبيعة
العالقة بني الكورد أنفسهم ،فالعالقة بني كرد العراق مثال ال سيما يف السليمانية هي أكثر وضوحا وتواصال مع أكراد إيران من
العالقة مع أكراد تركيا ،وكذلك أكراد دهوك تواصلهم مع أكراد تركيا من العالقة مع أكراد إيران .
-2عدم ترتيب البيت الداخلي الكردي تعد من أكرب املعوقات يف بناء الدولة وإعالنها  ،فاخلالفات الكوردية الداخلية أو
صعوبة التنسيق يف أحسن األحوال مل يكن بالشكل املطلو  ،إذ ما زال كرد كل دولة يف املنطقة متميزين عن اآلخرين من بين
_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر :د.لقاء مكي ،الكرد درو

التاريخ الوعرة ،حترير شبكة اجلزيرة نت البحوث والدراسات 2006 ،م،ص22؛ومروة وحيد  ،وحلم الدولة

الكردية عوامل الصعود وعوائق التحقق studies.alarabiya.net،؛ ود .خليل حسني ،مقومات الدولة الكردية ومعوقاتها middle-east-،

 online.com؛و فرحان مرعي  ،إعالن دولة كردية يف مشال العراق ( إقليم كردستان حالياً ) مقومات  ،حتديات وخماوفara.yekiti- .،
media.org
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جنسهم يف رؤاهم السياسية وأساليب عملهم بني عسكرية وسياسية وكذلك يف حتالفاتهم اخلارجية ال سيما اإلقليمية أو مع الواليات
املتحدة ،وهلذا كثري من الباحثني والكتا يعدون اخلالفات الداخلية خاصة يف إقليم كوردستان العراق يعدون من أكرب العوائق اليت
تقف أمام إعالن الدولة الكوردية ،وكلما تقر الكورد إىل احللم وإعالن الدولة واالستقالل يرجعون مرة أخرى إىل نقطة البداية ،
وذلك بسبب اخلالفات والصراعات الداخيلة .
 -3العوائق األقليمية الرافضة ألي توجه كوردي حنو االستقالل حتى ولو كان جزئيا،إن الدول اليت احتضنت األكراد يف
أراضيها سواء كان يف تركيا أو يف إيران أو يف أو سوريا ،هلا مصلحة اسرتاتيجية يف عدم قيام الدولة الكوردية بصرف النظر عن
القدرة على مواجهتها عملياً ،فإن هذه الدول ترفض بإصرار أن تشكل دولة كوردية يف العراق مثالً ،وهي ميكن أن متارس عليها
حصاراً خانقاً،بل إن أميا منها ميكن أن تقوم بعمل عسكري ضد أكراد العراق إذا ما حصل ذلك ،وليس مستبعداً ،علماً بأن
كوردستان العراق هي وحدها املؤهلة اليوم للحصول على مكاسب وحق تقرير املصري .
 -4وأيضاً من العوائق الرئيسية لبناء الدولة الكوردية تتمثل يف ضعف األقتصاد  ،ذلك أن قيام الدولة الكوردية لن تكون
قادرة على احلياة حتى لو مل تواجه موانع إقليمية أو دولية ،فاقتصاد مثل هذه الدولة سيكون ضعيفاً بسبب قلة املوارد الطبيعية مقارنة
مع الدول األخرى واجلو اإلقليمي املعادي الذي ميكن أن يقبل بنشوئها لكنه لن يسمح هلا على األرجح بالتنفس خوفا من انتشار
عدواها إىل الكورد يف الدول اجملاورة  ،وحتى مع النفط املوجود يف إقليم كوردستان ،وحتى مع نفط كركوك فإن دولة كوردية
مستقلة ال منفذ هلا على البحر لن تتمكن من بيعه أو تصديره إذا ما رفضت دول اجلوار التعاون معها للتواصل مع العامل ،ناهيك طبعاً
عن توافر أساليب أخرى للحصار جتعل من هذه الدولة معتمداً بالكامل على املعونات الدولية يف حال وجودها أصالً .
-5املع وق الدولي الذي ما زال حتى اليوم يصر على رفض أي إعادة لرسم خريطة املنطقة والسماح بتأسيس دولة كوردية
تنسف الواقع اجلغرايف ملرحلة ما بعد احلر العاملية األوىل ،إن األمر هنا يتعلق بالقانون الدولي بقدر ما يتعلق باملصاحل الدولية ال سيما
مصاحل الدول الكربى  ،إذ إنه فضال عن أن املنطقة حساسة أكثر مما جيب إلثارة اضطرابات شديدة تصاحب تأسيس دولة كوردية،
فإن إرادات خمتلفة ينبغي أن تتفق قبل الشروع بذلك حتى لو سلمنا بأن اإلرادة األمريكية ستكون حامسة هنا .
-6حتفظات عراقية وحتى كردية حول بناء الدولة الكوردية  ،هناك حتفظات من األحزا

والقوي السياسية الداخلية يف

العراق من هذا الطرح -إقامة الدولة الكردية املستقلة ،سواء كانت سنية أو شيعية ،إسالمية أو قومية أو يسارية ،وال يتوقف األمر
فقط على حد حتفظ أو اعرتاض بعض األحزا

والقوي السياسية ،شيعية أو سنية ،بل امتد األمر ليشمل اختالف وجهات نظر

األحزا الكردية فيما يتعلق بشأن املناطق املتنازع عليها خاصة يف حمافظة كركوك ،يف الوقت الذي يسعي فيه رئيس إقليم كردستان
مسعود بارزاني بالسيطرة على تلك املناطق بعد رفضه االنسحا منها ،يفضل االحتاد الوطين الكردستاني بزعامة طالباني بان يكون
االحتكام للدستور لتطبيق املادة  140هو احلل األمثل بدالً من الدخول يف مغامرات سياسية ليس مضمونة العواقب يف تلك املرحلة.
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املبحث الثالث
قيام الدولة الكوردية من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية
املطلب األول  :حكم إقامة الدولة يف اإلسالم .
وتتميز الدولة يف اإلسالم مبميزات ختتلف بها عن الدولة يف الفقه الدستوري املعاصر،فال يكفي لقيام الدولة اإلسالمية
توافر األركان األساسية للدولة يف الفقه الدستوري املعاصر وهي( الشعب واإلقليم والسلطة السياسية احلاكمة ) وإمنا البد من توافر
ركن إضايف ،وهو ما يسمه البعض بالكيان الروحي ،والذي يتمثل يف هيمنة املبادئ اإلسالمية يف الدولة كلها(.)1
أوال  :ضرورة الدولة يف اإلسالم .
الدولة يف اإلسالم رمز االتصال بني السماء واألرض،واملزج بني الربانية واإلنسانية،واالنسجام بني اعتبارات مادية وروحية ،
واالنسجام بني املصاحل الدنيوية واملصاحل األخروية  ،وبه تتميز الدولة اإلسالمية منذ البداية عن مجيع الدول األرضية(.)2فقد ظهرت
رسالة اإلسالم يف جو تسود فيه حضارات قدمية وعريقة مثل حضارة الفرس والرومان،وبقيت أثار الشرائع اليت سبقت اإلسالم ،ومع
ذلك فلم يؤسس الرسول( )دولة ا ملدينة على أسس الدولة الرومانية أو الفارسية ،ومل يتخذ اخللفاء من بعده أشكال احلكم الروماني
أو الفارسي،ولكنهم أسسوا دولة اإلسالم على أسس خاصة مصدرها الوحي والتوجيه النبوي،قال أحد العلماء (فقد عرف الرومان
يف تارخيهم السياسي أشكاالً خمتلفة للحكم كما عرفوا أوضاعا دستورية متباينة .فقد عرفوا النظام امللكي والنظام اجلمهوري ،ويف ظل
هذين النظامني قامت حكومات فردية ودميقراطية بأشكال خمتلفة.أما نظام احلكم اإلسالمي فقد قام على ضؤء املبادئ األساسية اليت
جاء بها القرآن الكريم،واستند فكرهُ السياسي على دعائم ثالث هي :التوحيد والرسالة واخلالفة) (.)3وان اإلسالم قد أبتكر للحكم
نظما خاصة به مل يعرف عند الرومان أو غريهم مثل نظام الوالية على إمامة الصالة ،ووالية احلج والصدقات ونظام احلسبة( باألمر
باملعروف والنهي عن املنكر) (.)4فهو ميتاز بأصالته وخصوصيته عن غريه من أنظمة احلكم الوضعي وان كانت متطورة مبا فيها النظام
الدميقراطي باعتباره أرقى ما أنتجه الفكر البشري اليوم يف جمال نظام احلكم  ،كيف ال؟وهو يستمد افكاره وعناصره من النصوص
الشرعية وقواعدها العامة .
وأما األنظمة الوضعية فغالباً ما تقوم على أسس وقوى مادية ملعاقبة املخالفني للقانون واملعتدين على سلطات الدولة مثل
الشرطة واجليش  ...ولكن الدولة اإلسالمية تعتمد على القوى املادية والروحية معاً  ،حيث جتعل الشريعة اإلسالمية من طاعة األمام

_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر :د .حممد رفعت عبد الوها  ،األنظمة السياسية  ،ص . 30

( )2سورمحن هاديات  ،التعايش السلمي بني املسلمني  ،ص . 260

( )3د.مسري عالية ،نظرية الدولة وآدابها يف اإلسالم  ،ص . 12

( )4املصدر نفسه ،ص . 20
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ونصرته وحب الوطن واحرتام القانون واالنضمام إىل لواء اجلماعة واجبات دينية يرتتب عليها األجر والثوا  ،ولذلك متتاز الدولة
اإلسالمية عن سائر األنظمة الوضعية بأنها دولة القوى املادية والروحية يف آن واحد(.)1
ومن الطبيعي أن من الناس من يستجيب إىل احلق باخلطا العقلي أو األسلو الوعظي  ،ولكن من الناس من ال يستجيب ملا
فيه صالحه وصالح جمتمعه إال بوجود قوة ر ادعة  ،تغلب يف نفسه قوى اخلري على قوى الشر  .كما قال عثمان بن عفان ( ( )إن
اهلل ليزع بالسلطان ماال يزع بالقرآن ) ( .)2وهلذا كان وجود الدولة اإلسالمية ضرورياً جداً حلماية اجملتمع من الفئات املنحرفة
والضالة ،وأن تلك الفئات واجلماعات يهلكون أنفسهم وجمتمعاتهم  ،كما قال ( )يف حقهم يف حديث السفينة املشهورة  ،قال
ضهُمْ َأسْفَ َلهَا َفكَانَ الَّذِينَ فِي
((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَاْلوَاقِعِ فِيهَا َكمَثَلِ َقوْمٍ اسَْت َهمُوا عَلَى سَفِينَةٍ َفَأصَا َ بَعْضُهُمْ َأعْلَاهَا وَبَعْ ُ
َأسْفَ ِلهَا إِذَا اسْتَ َقوْا مِنْ اْلمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ َف ْو َقهُمْ فَقَالُوا َلوْ أَنَّا َخ َرقْنَا فِي نَصِيبِنَا َخ ْرقًا وَلَمْ ُن ْؤذِ مَنْ َف ْوقَنَا َفإِنْ يَ ْترُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا
هَ َلكُوا َجمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا َجمِيعًا)) (.)3
وقال العالمة أبو األعلى املودودي إن وجود قوة قاهرة تسمى (احلكومة )أو ( الدولة ) تأخذ على عاتقها إقامة نظم اجملتمع
وبنائه أمر ضروري حتميٌ مل ينكره أح ٌد حتى اليوم(.)4
إن ضرورة إقامة الدولة اإلسالمية من اشد األمور وضوحاً ملن عنده شيء من فكر منصف  ،فهي من البديهيات العقلية وقبل
ذلك حتمية دينية وسنة متبعة  ،فإقامة الدولة اليت تقيم اإلسالم ليس من با (ماال يتم الواجب إال به فهو واجب ) فحسب ،بل هي
عروة من عُرى اإلسالم نفسه كالصالة .وهلذا نبه الرسول ( )األمة إىل تدرج أعداء اإلسالم املدركني جلوهره يف النيل منه قائالً
حكْمُ وَآ ِخ ُرهُنَّ الصَّلَاةُ)) (.)5
((قَالَ لَيُنْقَضَنَّ ُعرَى اْلِإسْلَامِ عُ ْروَةً ُع ْروَةً َفكَُّلمَا انْتَقَضَتْ ُع ْروَةٌ َتشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَُّلهُنَّ نَقْضًا الْ ُ
وعليه أمجعت األمة على وجو إقامة الدولة اإلسالمية ويف مقدمتهم جيل الصحابة ( ، )واالختالف الذي حدث يف بداية األمر إمنا
فيمن يستحق تولي اخلالفة ،ومل يوجد من الصحابة من يقول أن هذا األمر يصلح من غري قائم يقوم به (.)6فإقامة الدولة اإلسالمية
ضرورة وذلك إلسعاد الناس مجيعاً،فاإلسالم رمحة للناس مجيعاً ،قال تعاىل وَمَا أَ ْرسَلْنَاكَ إِلَّا َر ْحمَةً لِلْعَاَل ِمنيَ .)7( فاإلسالم دين
ودولة ،ال شريعة بغري دين وال دين بغري دولة  ،فال شريعة بغري دولة ،تقوم على هذا الدين وتقوم به  ،ويف مكة قام دين  ،ويف املدينة

_____________________________________________________________________________________________

( )1د.حبيبة أبو زيد  ،االجتهاد الفقهي  ،ص . 66

( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم  ،ج  ،3ص. 74

( )3البخاري  ،اجلامع املسند الصحيح البخاري ،كتا الشركة ،با هل يتقرع يف القسمة واإلسهام فيه  ،رقم احلديث . 1135
( )4أبو األعلى املودودي ،احلكومة اإلسالمية  ،ص. 26

( )5أمحد  ،املسند  ،رقم احلديث (.)22160

( )6سورمحن هدايات  ،التعايش السلمي بني املسلمني  ،ص 257-256نقالً عن الشهرستاني  ،نهاية األقدام ،ص . 472

( )7سورة األنبياء  :اآلية(.)107
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قامت دولة .وإذا صح يف التأريخ أن تقوم دولة بغري دين ،فإنه ال يصح يف اإلسالم أن يقوم دين بغري دولة،ألن دين اهلل ال يقبل
التجزئة ،وإقامة الدولة جزء منه(.)1
ثانياً  :اإلسالم كما هو دين فهو دولة .
 -1الدين لغة :العبادة والطاعة واخلضوع واالمتثال (.)2
 -2وأما اصطالحاً  :فمن أشهر التعريفات للدين هو ما ذكره صاحب كشاف اصطالحات العلوم والفنون  (:أنه وضع
إهلي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم  ،إىل الصالح يف احلال  ،والفالح يف املآل) (.)3
وبذلك فإن كلمة دين تتسم بالشمول الذي يضم عامة التكليفات الشرعية سواء منها ما كان متعلقاً بالعقيدة واألميان أو ما
كان منها متعلقاً بقضايا التشريع يف خمتلف شؤون احلياة االجتماعية ،والنفسية ،واألخالقية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،وغري
ذلك مما يتصل حبياة اإلنسان(.)4
فاإلسالم عقيدة تقوم على التوحيد ،وشريعة تقوم على العدل ،وهو نظام شامل عام ينظم احلياة وموجه للكافة يف سبيل اخلري
واحلق ويقوم على أصول راسخة جعلته صاحلاً لكل زمان ومكان ،أساسها رعاية مصاحل الناس مجيعاً  ،وحتقيق العدل بينهم وإصالح
اجملتمع وتطهريه من الرذائل  .فاإلسالم ليس ديناً فحسب بل هو دين ودولة ويف طبيعة اإلسالم أن تكون له دولة وان اجلمع بني
مصاحل الدنيا واآلخرة هو أصل من أصول اإلسالم  ،إذ ال انفصال فيه بني الدين والدنيا  ،بل هما توأمان ،فحراسة الدين واحلفاظ
عليه ال يتم إال بالدولة كما قال املاوردي ( اإلمامة موضوع خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها ملن يقوم بها يف
األمة واجب باإلمجاع ) (.)5
ومل خيتلف سلف هذه األمة يف أن إلقامة الدولة ونصب األمام من واجبات الدين احملكمة وسنة اهلل املاضية ولذا بادر الصحابة
إىل اختيار إمام يقوم مقام النيب( )يف قيادة األمة وحراسة الدين(.)6
ومن ظن أن اإلسالم يفرق بني الدين والدولة  ،فهو ظن خاطئ  ،فإن اإلسالم مزج الدين بالدولة ،ومزج الدولة بالدين  ،حتى
ال ميكن التفريق بينهما  ،وحتى أصبحت الدولة يف اإلسالم هي الدين،وأصبح الدين يف اإلسالم هو الدولة  ...والدولة املثالية يف
اإلسالم هي الدولة اليت تقيم أمور الدنيا يف أمر الدين،فتأخذ رعاياها مبا أمر اهلل  ،ومتنعهم عما نهى اهلل قال تعاىل الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ

_____________________________________________________________________________________________

( )1د .علي جريشة  ،املشروعية اإلسالمية العليا  ،ص.207
( )2الزبيدي  ،تاج العروس  ،ج ، 1ص .331

( )3د .يوسف القرضاوي ،الدين والسياسة  ،ص  13نقالً عن التهانوي ،كشاف اصطالحات العلوم والفنون ،ص .403

( )4د .أمري عبد العزيز  ،نظام احلكم  ،ص . 72
( )5املاوردي  ،األحكام السلطانية ،ص.15

( )6أمحد حمجو حاج نور ،مقدمة يف فقه الدولة  ،ص . 26
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فِي اْلأَ ْرضِ َأقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتوُا الزَّكَاةَ وَأَ َمرُوا بِاْلمَ ْعرُوفِ وََن َهوْا عَنِ اْلمُ ْن َكرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ اْلأُمُورِ .)1( والدين يف اإلسالم ضروري
للدولة،والدولة ضرورة من ضرورات الدين فال يقام الدين بغري الدولة ،وال تقام الدولة بغري الدين(.)2
املطلب الثاني  :إقامة الدولة الكوردية من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية .
الشعب الكوردي شعب مسلم دخلوا يف اإلسالم سواء أفراداً أو مجاعات بصدور رحبة من دون إكراه أو إجبار ،وخدموا
اإلسالم بكل إخالص وإتقان والتاريخ شاهد على ذلك ،ومل يفكر علماء الكورد وال قادته يوماً يف استغالل اإلسالم أو تشكيل دولة
قومية كردية باسم اإلسالم ،ولكن عندما اُستغلوا من قبل السلطات احلاكمة يف املنطقة أكثر من مرة ،وذاقوا الويالت والنكبات على
أيدي احلكومات املتعاقبة ،فشكلوا دويالت وسلطات قومية على حسا القومية الكوردية وال يزال مستمراً حلد اآلن ،وبروز نعرات
قومية شوفينية ،سواء باسم العروبة أو بالرتوكة أو بالفروسة ،هنا مل يبقى للكورد خيار أخر سوى أن ينادى باالستقالل وبناء الدولة
مثل باقي الشعو

والقوميات  ،ألنه مل يبقى ألية أمة يف العامل إال ونالت حقوقها الطبيعية سواء القومية أو السياسية  ،وأصبحت هلم

دولة وكيان مستقل حيكمون بأنفسهم ،فقط بقية األمة الكوردية حمرومة من تلك احلقوق الشرعية والقانونية،وال ننسى فقد ذاقت
اجملتمع الكوردي املسلم خاصة يف ا لعراق أنواع عديدة من الويالت والنكبات باسم بعض املفاهيم الواردة يف القرآن الكريم ،وحتى
سيسوا الدين وتسلطوا عن طريقه على رقا

األمة الكوردية شعباً وأرضاً ،واإلسالم براء عن تلك التصرفات واألفكار الشوفينية

العنصرية الدكتاتورية كربائة الذئب من دم يوسف .
الفرع األول  :مفهوم احلق شرعا وقانوناً .
 -1احلق يف اللغة  :واحلَقُّ  :املالُ  .واحلق  :املِ ْلكُ بكسرِ امليم  .واحلَق  :ا َمل ْوجُودُ الثابِتُ الذي ال َيسُوغُ إِنْكارُه  .واحلَقُّ :
الصِّدقُ يف احلَدِيثِ ،وقيل احلق العزم ،وهو اسم من أمساء اهلل تعاىل ،والشيء احلق الثابت حقيقة(،)3وقيل  :احلق  :نقيض الباطل ،
تقول  :حَ ّق الشيءُ يَحِقّ َحقّا معناه  :وجب جيب وجوباً  .وتقول  :حيِقّ عليك أن تفعل كذا وكذا  ،وأنت حقيق عليك ذلك،
وحقيق عل ّي أن أفعله(.)4
-2احلق يف الشرع :هو اختصاص يقرر به الشرعُ سلطة أو تكليفاً (.)5وقيل هو مصلحة مستحقة شرعاً أو أنه اختصاص يقرر
به الشرع سلطة أو تكليفاً (.)6
-3احلق يف القانون :هو كل ما يثبت للشخص من مزيا ومكناتٍ ،سواء كان الثابتُ شيئاً مالياً ،أو غري مالي(.)7
_____________________________________________________________________________________________

( )1سورة احلج  :اآلية (. )41

( )2د.عبد القادر عودة  ،املال واحلكم يف اإلسالم ،ص .63

( )3الزَّبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،25ص167؛ و اجلرجاني ،التعريفات  ،ص.64
( )4األزهري أبو منصور حممد بن أمحد  ،تهذيب اللغة ،ج ،3ص .241

( )5د.مصطفى الزرقا ،املدخل الفقهي العام نظرية اإللتزام العامة  ،ج ،3ص. 10

( )6د .حبيبة أبو زيد  ،االجتهاد الفقهي املعاصر يف السياسية الشرعية  ،ص 534

( )7ينظر  :د.حممد سامي مدكور ،نظرية احلق ،ص10؛ و نزيهة محاد ،معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء  ،ص. 121
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ومن خالل هذه التعاريف سواء الشرعية أو القانونية نستنتج بأن احلق هو مصلحة مستحقة للفرد واجملتمع ،وهي املنفعة،وال
يعترب احلق إال إذا قرره الشرع والدين ،أو القانون والنظام والتشريع والعرف  ،وبالتالي يكون معنى احلق مصلحة ومنفعة قررها
املشرع ،وذلك لينتفع بها صاحبها  ،ويتمتع مبزاياها،وبالتالي تكون واجباً والتزاما ًعلى جهة أو آخر يؤديها ،وقد يكون احلق مقرراً
وثابتاً بنظام ،أو قانون معني ،أ و تشريع خاص ،أو إعالن دولي ،أو اتفاقية ثنائية دولية(.)1
وشعو

الدول اإلسالمية اجملاورة يعرفون أن حقوق الكورد يف العيش الكريم ويف االستقالل والتحرر قد اغتصبت ،سواء

باسم الدين أو املذهب أو القومية  ،فينبغي على الشعو اإلسالمية الضغط على حكوماتهم من أجل تغيري سياساتهم الظاملة واجملحفة
جتاه أخوانهم الكورد وقضيتهم العادلة .
الفرع الثاني  :حق تقرير املصري .
لقد أعلن ميثاق األمم املتحدة عن تأكيده حلق تقرير املصري حينما جعل من بني مقاصد األمم املتحدة إمناء العالقات الدودية
بني األمم على أساس احرتام املبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعو وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها (.)2
وعليه فيحق لشعب كوردستان العراق تقرير مصريهم وإعالن حق األمة الكوردية يف حلوقها بسائر األمم والشعو املستقلة
يف تقرير املصري والتحرر التام أرضًا وشعباً ،إداريًا وسياسياً واقتصاديًا وأمنياً ،داخليًا وخارجياً .
وهذا احلق أيضاً مثبت يف الدستور العراقي املستفيت عليه سنة 2005م والذي حصل على نسبة  71،52من املائة على
الصعيد الوطين من جمموع آراء الناخبني العراقيني كما أعلنته مفوضية االنتخابات املستقلة يف العراق ،والعملية قد متيزت حبضور أكثر
من ( )615مراقباً دولياً ضمن ( ) 11فريقاً ،وهذا الدستور متت مباركته داخلياً وإقليمياً ودولياً بعد االعرتاف باحلكومة العراقية
الفدرالية اجلديدة يف األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وغريها من اهليئات واملنظمات األممية ،وهذه الدولة
نظامها مجهوري دميقراطي احتادي فدرالي كما جاء يف ديباجة الدستور اجلديد  ،وأكد ذلك يف أكثر مواده الدستورية (.)3
واستقالل الشعو واألمم ومنها شعب كوردستان العراق ال يتعرض البتة مع نصوص الشريعة اإلسالمية ومبادئ الدميقراطية
وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية  ،بل ويتوافق معها .
فشعب إقليم كوردستان ليسوا بالضرورة كلهم مسلمني ،وإمنا يتكون من املسلمني وغري املسلمني ،وتنص قوانينها على أنهم
أمام القانون سواء ،وهذا يتفق مع مبادئ العدالة اليت جاء بها اإلسالم .

_____________________________________________________________________________________________

( )1د.حممد الزحيلي ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم  ،ص.5

( )2الفقرة الثانية من املادة األوىل من امليثاق ينظر املادة  55واملادة  73من امليثاق ،واعرتفت اجلمعية العامة حبق الشعو واألمم يف تقرير مصريها ،حق
أساسي من حقوق اإلنسان يف القرار  421دال (د )5-املؤرخ يف  4كانون األول . 1250

( )3ينظر يف التفاصيل والتعرف على الديباجة وعلى األبوا واملواد الدستور ية املتعلقة  :دستور مجهورية العراق عن موقع مجهورية العراق جملس النوا
www.parliament.iq
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م .د .أیاد كامل إبراهیم الزیباري

مقومات بناء الدولة الكوردیة ومعوقاتها دراسة شرعیة وقانونیة

جسٌ فَلَا يَ ْقرَبُوا
شرِكُونَ نَ َ
وقد أشار القرآن الكريم إىل اإلقليم باملعنى املتعارف عليه يف قوله تعاىل  يَاأَُّيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إَِّنمَا اْل ُم ْ
حرَامَ بَعْدَ عَا ِمهِمْ هَذَا ،)1( فاملسجد احلرام هو مساحة من األرض هلا حدود يتعني أال يقربها املشركون،فهو إقليم
اْل َمسْجِدَ الْ َ
إداري ،واإلقليم اإلداري إذا وجدت فيه سلطة إدارية فإنه يتحول إىل دولة مستقلة ،ألن اإلقليم شرط أساسي الستقالل الدولة
وسيادتها فالدولة ال تزاول سيادتها إال إذا كان هلا إقليمها الذي تنفرد باحلكم فيه

(.)2

لذلك ملا كان الكرد كسائر األمم واألقوام مشمولني جبملة من الواجبات  ،يلزم أن يكونوا مثلهم يف احلقوق أيضاً  ،إذا
أفضلية لقوم على أخر  ،فالشريعة اإلسالمية السمحة قبل غريها أقرت مببدأ العدل واملساواة بني الناس مهما كانت أعراقهم
السمَاوَاتِ وَاْلأَ ْرضِ وَاخْتِلَافُ أَْلسِنَِتكُ ْم وَأَْلوَاِنكُمْ
وقومياتهم ولغاتهم ،ألن ذلك من آيات اهلل عزو جل  ،قال تعاىل  وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ َّ
إِنَّ فِي ذَِلكَ لَآيَاتٍ لِلْعَاِلمِنيَ ، )3( وقد جعل اإلسالم لكل أمة من األمم حقها يف الوجود والعيش الكريم ،وجعل لكل شعب من
الشعو احلق يف التحرر والتمتع باالستقالل ،وجعل معيار املفاضلة عند اهلل هو التقوى وليس القوم أو اجلنس أو العرق  ،قال تعاىل
 يَاأَُّيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَ رٍ وَأُنْثَى َوجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا َوقَبَائِلَ لِتَعَا َرفُوا إِنَّ أَكْرَ َمكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِريٌ، )4( 
ج ِميّ ،وَلَا
وخطب النيب ( ) يف حجة الوداع قائالً ((يَا أَُّيهَا النَّاسُ ،أَلَا إِنَّ رََّبكُمْ وَاحِدٌ ،وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ،أَلَا لَا فَضْلَ لِ َعرَِبيّ عَلَى أَعْ َ
ج ِميّ عَلَى َعرَبِيّ ،وَلَا ِلَأ ْح َمرَ عَلَى َأ ْس َودَ ،وَلَا َأ ْس َودَ عَلَى َأحْ َمرَ إِلَّا بِالتَّ ْقوَى)) (،)5فعلى اإلنسان أن يعرف أصله فيتواضع لبين جنسه
لِعَ َ
من البشر ،وال يتكرب عليهم ،إذن فكما حيق لألمم األخرى االعتزاز بهويتهم القومية وبلسانهم  ،فكذلك للكورد احلق نفسه ،حيث
ال مانع شرعاً.
ويوجد يف القرآن الكريم والسنة النبوية الكثري من النصوص تدعوا إىل العدل واملساواة واحلرية واإلحسان واألخوة فيما
بينهم ،لذلك جيب على العر والفرس والرتك مادا موا أنهم مسلمني أن يتعاملوا مع إخوانهم الكورد املسلمني مببدأ العدالة واألخوة
واملساواة ،والعدل إمنا تتجلى صورته كاملة يف إرجاع احلقوق املغتصبة إليهم ،وإقرار حقهم يف العيش باملساواة ويف احلرية
واالستقالل ،كما هو حال القوميات الثالث األخرى ،فما يرجونه ألنفسهم جيب أن يرجوه إلخوانهم الكورد أيضاً ،كما قال النيب
((( )لَا ُيؤْمِنُ َأحَدُكُ ْم حَتَّى يُحِبَّ ِلَأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَ ْفسِهِ)) (.)6
الفرع الثالث :إقامة الدولة الكوردية شرعاً .
لو نظرنا إىل الشريعة اإلسالمية مل جند قطعاً مانعاً شرعياً لوجود دولة كوردية مستقلة عن الدول األخرى ،أسوة بأخواتها من
امللل والشعو األخرى يف العامل اإلسالمي ،وكل ما جاء يف مسألة احلكم ونظامه يعترب من املتغريات يف الشريعة اإلسالمية وليس من
_____________________________________________________________________________________________

( )1سورة التوبة  :اآلية (.)21

( )2ينظر :د.مصطفى أبو زيد فهمي ،النظرية العامة للدولة  ،ص22؛ ود.محدي أبو النور  ،األنظمة السياسية املعاصرة  ،ص.23

( )3سورة الروم :اآلية (.)22

( )4سورة احلجرات :اآلية (.)13

( )5اإلمام أمحد  ،املسند  ،رقم احلديث (. ) 22978

( )6مسلم  ،اجلامع الصحيح  ،كتا اإلميان  ،با من خصال اإلميان  ،..رقم احلديث (. )45
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الثوابت ،وكل من أحتل أرض كوردستان باسم الدين ووقف أمام الدولة الكوردية يعترب غاصباً فقد تعدى حدود اهلل تعاىل وحقوق
عباده .
وجيب على األنظمة احلاكمة يف الدول اإلسالمية أن تكف عن الظلم والطغيان باسم اإلسالم وينهبون خريات الشعو حتت
مربرات واهية ،ويف الوقت نفسه جيب على الشعو

تلك الدول أن يتحرر من ظلمهم ،ويساندوا ويتضامنوا ويتعاطفوا مع قضية

أخوانهم الكورد على التحرر واالستقالل ،ألن غالبة الشعب الكوردي مسلم .
واألصل يف احلكم يف الشريعة اإلسالمية أن يكون بالعدل واإلحسان والعربة تكون بهما (،)1واألدلة على ذلك كثرية منها ،
ح ُكمُوا بِالْعَ ْدلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
قال تعاىل  إِنَّ اللَّهَ َيأْ ُمرُكُمْ أَنْ ُتؤَدُّوا اْلأَمَانَاتِ إِلَى َأهْ ِلهَا وَِإذَا َح َكمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَ ْ
جرِمََّنكُمْ شَنَآنُ َقوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا
كَانَ َسمِيعًا بَصِريًا ، )2( وقال تعاىل  يَاأَُّيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّا ِمنيَ لِلَّهِ ُشهَدَاءَ بِالْ ِقسْطِ وَلَا يَ ْ
اعْدِلُوا ُهوَ َأ ْق َر ُ لِلتَّ ْقوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّ َه خَبِريٌ ِبمَا تَ ْعمَلُونَ  ، )3( وغري ذلك من النصوص .
وال جيوز قطعاً يف شريعتنا الغراء التفاضل بني بين أدم ال يف اجلنس وال يف اللون وال يف العرق  ،فاهلل عز وجل خلق اإلنسان
حراً  ،واحلرية يف اإلسالم ليس حقاً  ،وإمنا هبة من اهلل لإلنسان  ،فاحلرية صفة تكمل بها إنسانية اإلنسان  ،وسلبها سلب إلنسانية ،
فوجود اإلنسان مرهون بتلك احلرية اليت منحه اهلل إياها  ،واحلرية جبميع أنواعها ،وال جيوز ألحد أن يستعبد أحد بأي اسم كان ،
وكما قال عمر بن اخلطا ( )لعمرو بن العاص (( )متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) (.)4
وحتى كانت العبارة املشهورة (أسلِم تسلم) يف ضمن الرسائل اليت أرسلها الرسول ( )إىل امللوك واألمراء واحلكام ،وعندما
يعلنون إسالمهم يبقون على أحواهلم من املكانة والسلطان واحلكم ،ومعروف أن الكُرد دخلوا يف اإلسالم طوعاً دون إجبار ،وحكموا
بعد دخوهلم يف اإلسالم أنفسهم بأنفسهم  ،ولكن بعد االتفاقات واملؤامرات ضد الشعب الكوردي حكموهم واستبعدوهم عن احلكم
وليس هلم مستند شرعي وال قانوني ،وال يوجد نص صريح من الكتا أو السنة يفيد بعدم جواز تشكيل الكُرد أو أية قومية أخرى
لدولتهم املستقلة وعلى أراضيهم  ،فمجال السياسية واحلكم واإلدارة العامة للدول حمكوم باملبادئ والقواعد الكلية  ،وليس بأحكام
تفصيلية منصوصة  ،فليس عندنا يف اإلسالم نظام سياسي معني  ،ال بامسه وال بهياكله الدستورية  ،وال برتتيباته القانونية .

_____________________________________________________________________________________________

( )1د.حسن خالد مصطفى  ،إعالن استقالل كُردستان وحقوق األمة الكُردية يف نظر الشريعة اإلسالمية ،ص. 143

( )2سورة النساء :اآلية (. )51

( )3سورة املائدة  :اآلية (. )1

( )4عالء الدين علي بن حسام الدين،كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،ج،12ص661؛و عبد اللطيف بن علي اجلزائري ،يف سبيل العقيدة اإلسالمية،

ص.40
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ولو كان لإلسالم نظام سياسي معني وحمدد وثابت  ،ملا كان صاحلاً لكل زمان ومكان  ،فمن عظمة اإلسالم وصالحيته
املتجددة ،أنه أتى بأحكام مفصلة ثابتة يف اجملاالت اجلوهرية املستقرة يف حياة اإلنسان ،يف حني اكتفى جبملة من القواعد واملقاصد
واملبادئ العامة  ،فيما طبيعته التغري والتنوع والقابلية ألكثر من وجه(.)1
إذاً حيق لنا بناء كيان سياسي مستقل ،ال تتعارض مع نصوص الشريعة اإلسالمية .
وجيدر بي أن أشري إىل شبهة مزعومة من قبل البعض يدّعون إىل الرجوع إىل اخلالفة اإلسالمية وتوحيد املسلمني يف دولة
واحدة موحدة ،حتى ال حيق للشعب الكوردي الدعوة إىل بناء دولتهم واستقالهلم مثل بقية شعو

العامل ،فنقول هلم ال وجود يف

اإلسالم املنزل –أي القرآن وصحيح السنة -ملا يسمى نظام اخلالفة اإلسالمية  ،بل اخلالفة جتربة تارخيية وممارسة بشرية  ،ال أقل وال
أكثر ،وحتى هذه التجربة التارخيية  ،ال تعرب عن نظام موحد أو متشابه ،ميكن احلديث عنه وعن عناصره املشرتكة الثابتة ،بل هي أمناط
عديدة  ،ختتلف باختالف الدول واألقطار واألفراد .
وحتى هلذا االصطالح –يف ذاته -أي فضل أو بركة ،وال يُكسب أصحابه أي شرعية أو مزية إضافية  ،وإمنا الفضل والربكة ،
والشرعية واملزية ،يف االلتزام باملبادئ والقواعد  ،وحتقيق املصاحل واملقاصد  ،ورفع األضرار واملفاسد(.)2
وإذا كان إعالن استقالل كوردستان انفصاالً عن األمة اإلسالمية فنحن التابعون يف ذلك وهم السابقون ،فإن كان ذلك
ح سناً  ،فنعم االقتداء بهم ،وإن كان سيئاً فهم أول من بدؤوا به ،والبادئ أظلم  ،إن كان يف األمر نفسه ظلماً ،وأيضاً عندما انفصل
األقوام الثالثة املسلمة اجملاورة وهي العربية والرتكية والفارسية عندما انفصلوا عن الدولة العثمانية ،ومل ينتج عن ذلك انفصال عن
اإلسالم وال عن األمة اإلسالمية ،حتى يساء الظن باألمة الكُردية أنها إذا شكلت لنفسها دولة مستقلة ينتج عنه انفصال عن اإلسالم
أو األمة اإلسالمية ،وإذا كان حراماً للكورد تشكيل الدولة ونقمة عليهم ذلك فلتشمل احلرمة والنقمة أيضاً سائر الشعو

وامللل

املسلمة  ،وال جيوز التمييز ،وقد قال تعاىل  وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَْلسِنَُتكُمُ الْكَ ِذ َ هَذَا حَلَالٌ َوهَذَا َحرَامٌ لِتَفَْترُوا عَلَى اللَّهِ
اْلكَ ِذ َ إِنَّ الَّذِينَ يَفَْترُو َن عَلَى اللَّهِ اْلكَ ِذ َ لَا يُفْلِحُونَ .)3( 
وأما احلدود اليت قسمت اليوم أرض كوردستان وجغرافيتها التارخية  ،فهي حدود مصطنعة صنعتها القوى االستعمارية الظاملة،
اليت نالت من حقوق الكورد وأرض كُردستان ،لذلك ينبغي إرجاع احلقوق إىل أصحابها  ،وجيب شرعاً على احلكومات والشعو
اإلسالمية مناصرة إخوانهم الكورد يف ذلك ،وتعويض املتضررين إثر ذلك التقسيم الغادر يف االتفاقيات الدولية اليت مل يكن الكورد
طرفًا فيها أبداً(.)4

_____________________________________________________________________________________________

( )1د.أمحد الريسون ،الفكر اإلسالمي وقضايانا السياسية املعاصرة ،ص.16
( )2املصدر نفسه ،ص.17

( )3سورة النحل  :اآلية (.)116

( )4ينظر :د.حسن خالد مصطفى ،إعالن استقالل كُردستان  ،ص.146
144

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص041-023
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ونقول يف نهاية هذا البحث إن من حق الكورد يف املساواة واللحوق بركب األقوام وامللل وشعو

العامل يف االستقالل

وإعالن الدولة الكوردية هو من با فقه املقاصد الشريعة اإلسالمية  ،ومن املصلحة املعتربة شرعاً  ،والشريعة جاءت جللب املصاحل
ودفع املفاسد ،ومن املصاحل اآل نية الدنيوية للعباد يف إقليم كوردستان هو التحرر التام واالستقالل الكامل وبناء الدولة ،وكل
الشبهات اليت تثار هنا وهناك واملزاعم مرفوض من حيث مبادئ الشريعة اإلسالمية ومقررات القانون الدولي ،الداعية إىل ترسيخ
قواعد العدل واملساواة واإلنصاف واألخوة واحلفاظ على حقوق اإلنسان ،فاهلل سبحانه وتعاىل خالق الكون ومدبر أمره  ،فخلق
اإلنسان وكرمه وفضله ومنحه حق احلياة وسائر احلقوق ،وإذا كان مصدر تلك احلقوق هو اهلل فقد جاءت متوازنة ال إفراط وال
تفريط ،سواء كانوا أفراداً أو مجاعات أو أقواما وشعوباً .

اخلامتة
أمحد اهلل سبحانه وتعاىل على توفيقه وعونه لي على إمتام هذا العمل املبارك ،وأرجو من الباري عز وجل أن يتقبله مين وجيعله
يف ميزان حسناتي يوم القيامة ،يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم ،وإن مما تعارف عليه الباحثون  ،يف نهاية حبوثهم،
تسجيل النتا ئج املستخلصة من دراستهم  ،وأنهم جيعلونها مسك اخلتام هلذه البحوث  ،وجرياً مع هذا التقليد العلمي املتبع ،يطيب لي
أن أدوِّن أهم النتائج اليت ميكن تسجيلها من هذه الدراسة ملوضوع (مقومات بناء الدولة الكوردية ومعوقاتها دراسة شرعية وقانونية)
ومن أهمها.:
 -1تعترب الدولة قمة الوعي املعريف والسياسي السائد يف اجملتمع ،وهي الكيان السياسي واإلطار التنظيمي الواسع لوحدة
اجملتمع والناظم حلياته اجلماعية.
 -2احلكومة ضرورة من ضروريات اجملتمع ،فال بد ألي جمتمع من النظام واحلكم والقانون كي يلجأ إليها اإلنسان  ،وإال
يكون جمتمع الغابة القوي يأكل الضعيف .وذلك ألن اإلنسان ال يستطيع ان يعيش ويستقيم إال وفق نظام وقانون عادل.
 -3إن إقليم كوردستان العراق ميتلك الكثري من املقومات السياسية والقانونية واالقتصادية والعسكرية ليصل يف حلظة ما دولة
مكتملة املواصفات االعتبارية على الصعيد الدولي ،وقد ساعده يف ذلك اعتبارات ذاتية وموضوعية عراقية ،أسهمت يف تكريس واقع
ال دون جدوى.
سعى إليه الكورد طوي ً
 -4ويف جانب املقومات لبناء الدولة الكوردية وإستقالهلا هناك عقبات كثرية أيضاً تقف أمام احللم الكوردي ،والعقبات
كثرية ويف خمتلف اجملاالت،وال تؤسس الدول على أساس األحالم فقط حتى لو كانت هذه بدايات كل املشروعات الكبرية يف
التاريخ ،لكن الواقع على األرض يعرتض هذا احللم جبملة مصاعب وعوائق حقيقية بعضها يرتبط بالطبيعة واجلغرافيا والبعض اآلخر
يتعلق بالظروف اإلقليمية والدولية واحلقائق اجليوسياسية اليت ال ميكن ختطها بسهولة  ،وجيب تكاتف اجلهود بني كافة القوة الفاعلة
على الساحة الكوردية للخالص من تلك العقبات .
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 -5لكل بشر يف األرض حقوق وعليه واجبات  ،وقد كفل الشريعة اإلسالمية هذه احلقوق وطالب املسلمني باحلفاظ عليها ،
وعدم التفريط بها  ،ونظام احلقوق واحلريات يف الشريعة اإلسالمية خيتلف متامًا عن األنظمة الوضعية من حيث املصدر والنطاق ال من
حيث الشكل واملاهية.
 -6إن الشريعة اإلسالمية قد أعطت جلميع شعو العامل حق تقرير املصري وتكوين الدولة املستقلة ،والشعب الكوردي واحد
من تلك الشعو هلم احلق شرعاً وقانوناً يف تقرير املصري وتكوين الدولة املستقلة على جغرافية كوردستان وأراضيها التارخيية ،وال
يتناقض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .
 -7إعالن وبناء الدولة الكوردية املستقلة ال يعين اخلروج أو االحنالل عن الدين اإلسالمي ،والشعب الكوردي شعبٌ مسلم
وملتزم بالدين اإلسالمي أكثر من ، %20ودخلوا اإلسالم طوعاً دون عنوة أو إكراه ،واالستقالل ال يعين أيضاً ترك األخوة الكوردية
العربية أو الفارسية أو الرتكية .
 -1جيب بناء الدولة الكوردية املستقلة املنشودة يف كوردستان على العدل واملساواة والدميقراطية واحلرية وكل مبادئ نظام
احلكم  ،وأن تنشر السلم واحملبة واألخوة ملواطنيها مبختلف األديان والقوميات والطوائف واملذاهب كما هو مقرر يف الشريعة
اإلسالمية والقوانني الدولية  ،ونبذ العنصرية املقيتة والعصبية القومية .
 -2نظام احلقوق يف الشريعة اإلسالمية دليل إنسانية البشر،ومصدر احلقوق هو اهلل عز وجل فقد جاءت متوازنة ال إفراط وال
تفريط ،وكل الناس متساوون يف احلقوق والواجبات ،من بني تلك احلقوق االعتزاز بالقومية الكوردية وحق التعاون مع األمم
األخرى على الرب والتقوى ،وحق التحدث بلغتهم األم،وحق تقرير املصري وتكوين دولة مستقلة بهم وغري ذلك من احلقوق املقررة يف
الشريعة اإلسالمية والقوانني الدولة .
-10الظلم حرام يف الشريعة اإلسالمية حتت أية ذريعة كانت ،وحيق للكورد الدفاع عن أراضيهم ومقاومة غزاة كوردستان ،
واسرتجاع حقوقهم املغتصبة بشتى السبل الشرعية والقانونية املتاحة لديهم ،ويفضل عدم اللجوء إىل اسرتجاع احلقوق بالقوة مادام
هناك طرق أخرى مثل احلوار والتفاهم مع غريهم.
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بةشي زانستة سياسييةكان

كؤليَذي ياسا و زانستة سياسييةكان

كؤليَذي ئةدةبيات
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زانكؤي سةالحةدين

زانكؤي سةالحةدين

زانكؤي سةالحةدين

ثوختة
َينةوةي لة بوارةوة ئةجنامدراوة .لةم تويَذينةوةيةدا كة تايبةتة بة
متمانةي سياسي لة هةريَمي كوردستان كةمرت ليَكؤل
َرِيَتةوة يةكةم لةسةر ئاسيت
َدراوة لة متمانةي سياسي لة دوو ئاستدا بكؤل
ماوةيةكي زةمةني دياريكراو  ،١١٢٢-١١٢٢هةول
دامةزراوة سياسييةكاني وةكو ثةرلةما ني كوردستان ،حكومةت ،دادطا و حزبة سياسيةكان .لة ئاسيت دووةم كةسايةتيية سياسيية
ديارةكاني هةريَمي كوردستان .لة راظةكةماندا ثشتمان بةستووة بة داتاكاني دةست دوو كة لة  ١١٢٢-١١٢٢لة اليةن
دامةزراوةكاني تايبةت بة تويَذينةوة و راثرسي كؤكراونةتةوة .ئةو داتايانةش لةاليةن زياتر لة دامةزراوةيةك و لة سنووري جوطرايف
جياواز و بة منوونةي قةبارة جياوازةوة وةرطرياون .طةيشتينة ئةوةي كة فاكتةرةكاني بةخشيين متمانةي سياسي لة هةريَمي
كوردستاندا لة نيَوان خودي نوخبةي سياسي و لة نيَوان نوخبة و دامةزراوة سياسييةكاندا جياوازة .واتة هةمان فاكتةر بؤ دوو
َي نيية لة بةرزبوونةوة و نزمبوونةوةي متمانةي سياسي .هةروةها بةثيي داتاكان دةردةكةويَت لة هةريَمي
كةس يان زياتر هةمان رؤل
كوردستاندا متمانة بة كؤي سيستةمي سياسي كةمة .متمانةش بة سيستةم لة هةريَم وابةستةية بة متمانة بة نوخبةي سياسي و
دامةزراوة سياسي و ياساييةكان.

* ئەم توێژینەوەیە پێشکەشکراوە لە چوارەمین کۆنفرانسی زانستی نێودەولەتی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی  /نیسان ١١٢٢
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Abstract
The Kurdistan region (KR) suffers from poor studies on the subject of political trust. This research
aims to do this. The research investigates on the subject of political trust in the KR, at two levels in
period of 2011-2013. Firstly, on the level of political institutions e.g. parliament, government, courts and
political parties. Secondly, it addresses the salient political figures. To analyse, the available secondary data
at mentioned period have been utilised, which collected by specialized organizations in conducting
survey and public opinion. The data covers different geographical locations and variety of samples. The
result is that the level of political trust is different between political elites o the one hand, and between
political elites and political institutions, on the other. In other words, the same factor in giving trust to an
elite or a political institution does not have the same impact or role to provide trust to another elite or
institution. In addition, according to the results, in the KR, the trust to the whole political system is in a
low level. The trust to political system depends on the trust to political elites, legislative and political
institutions.

امللخص
 هذه الدراسة تتناول الثقة السياسية بني اعوام.هناك قلة من الدراسات االكادميية حول الثقة السياسية يف اقليم كوردستان
 علي مستوي املؤسسات السياسية مثل برملان كوردستان وحكومة االقليم والقضاء واالحزاب: علي مستويني١١٢٢ -١١٢٢
 يف حتليلنا للثقة السياسية اعتمدنا علي بيانات. ويف املستوي الثاني تتناول الدراسة الشخصيات السياسية البارزة يف االقليم.السياسية
 هذه البيانات ماخوذة من مؤسسات خمتلفة ويف املناطق اجلغرافية يف االقليم وباحجام.املؤسسات البحثية املختصة باستطالعات الراي
 الن العامل الواحد ليس لديه. توصلنا الي ان منح الثقة بالنخب السياسية والنخب واملؤسسات السياسية هي خمتلفة نسبيا. متباينة
 وان الثقة. وان الثقة مبجمل النظام السياسي منخفض نسبيا.نفس التاثري علي شخصيتني يف ارتفاع او اخنفاض مستوي الثقة السياسية
.بالنظام السياسي مرتبط بالثقة بالنخب واملؤسسات السياسية والقانونية يف اقليم كوردستان
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دةروازة
خويَندنةوةي متمانةي سياسي وةك ضةمكيَكي ئةبسرتاكت كاريَكي سةختة .ضونكة ئةم ضةمكة ئيحتيَكاك لةطةلَ كؤمةليَك
َيَك ئيشكاليةت
ضةمكيرتي هةية .خويَندنةوةي ئةم ضةمكة هةم وةط طؤرِاويَكي سةربةخؤ ،هةميش وةك طؤرِاويَكي وابةستة كؤمةل
َيَك ضةمك و ثرؤسةية
بةرهةم ديَنيَت .ضونكة هةم خؤي بةرهةمي ثرؤسة و رةوتي ثيَش خؤيةتي و هةميش بةرهةمهيَنةري كؤمةل
َك و
لةدواي خؤي .واتة ئةم ضةمكة ،ضةمكيَكي سةيال و جيوةيية .لة دؤخيَكي زةمةني دياركراودا متمانةي سياسي لة نيَوان خةل
َبةز و دابةز داية .دابةزين و بةرزبوونةوةي
َاتي/دةنطدةر لة هةل
َات ،ثارتي سياسيي و ثارتي سياسي ،ثارتي سياسي و هاول
دةسةل
َات يان حزبي سياسييةوة
ئاسيت متمانةي سياسيش بة رووداني رووداويَك ،يان هاتنةكايةي كيَشةيةك يان كردةيةك لة اليةن دةسةل
َبسةنطيَندريَت.
بةندة .هةر بؤية باشرتة ئةم ضةمكة وةك طؤرِاويَكي ثيَكةوة طريَدراو ( )interdependent variableهةل
َامةكان
َؤزي ئةم ضةمكة بووتة هؤي ئةوةي كة لة ئةدةبياتي متمانةي سياسييدا ،ئاسيت ثرسياركردن لة ئاسيت دؤزينةوةي وةل
ئال
زؤرتر بيَت.

0

َام لة ئاسيت تويَذينةوة
َات هةميشة بايةخيَكي طةورةي ثيَدةدات ،بةل
متمانةي سياسي يةكيَكة لةو بابةتة طرنطانةي كة دةسةل
و نووسيندا لة هةريَمي كوردستان سةرةرِاي ملمالنيَي توندي سياسي كة زؤرجار توندوتيذيشي تيَدةكةويَت ،كةمرتين بايةخي
َبذاردنيش ئةجنام دةدريَن ،هةروةها هةنديَ كات ثرؤسةي سياسيش
ثيَدراوة .ئةمة لة كاتيَكداية كة لة هةريَمي كوردستان هةل
َطايةكي سياسيدا هةم طؤرِاني طةورة بةسةر متمانةي سياسيدا دةهيَنن و
َةتةش لة هةموو كؤمةل
بنبةست دةطات ،ئةم دوو حال
َكي
َي بةسةر كةشي سياسي هةريَمدا كيَشاوة و خةل
هةميش لةبايةخي ضةمكةكة زياد دةكةن .ئةوةي جيَي سةرجنة حزبايةتي بال
بةثيَي ئينتيماي حزبي بةسةر بةرةي جياوازدا دابةشكردووة ،ئةمةش وادةكات ئةو دةمارطريييةي لة ئةجنامي حزبايةتييةوة
دروستبووة ،كة زؤرجار ئاويَتةية بةخويَنيش متمانةي سياسي بةثيَي ناوضة و طروثةكان بة نةطؤرِي هيَشتووتةوة .ئةم دابةشبوونةي
َةمرِةوي ئةو
متمانة بةسةر دوو ناوضةي جوطرايف كة لة ئيَستادا بة زوونةكاني زةرد و سةوز ناسراون رةنطدانةوةي ملمالنيَ و قةل
دوو هيَزةية (ثدك و ينك) لة كؤتايي حةفتاكان و دريَذايي هةشتاكاني سةدةي رابردوو.
لةم تويَذينةوةيدا ،لة رووي تيؤرييةوة ،هةولَ دراوة تيشك خبريَتة سةر بابةتي متمانةي سياسيي و فاكتةرة بةرهةمهيَنةرةكاني؛
َاتي بة نوخبةي سياسيي بة ثيَي داتا بةردةستةكان لة ماوةي نيَوان ١١٢٢-١١٢٢
لة رووي ثراكتيكيشةوة ،ئاسيت متمانةي هاول
َة طرنطي خؤيان
َام ئةو سيَ سال
َة ،بةل
َبسةنطيَنريَت .هةرضةندة ئةم داتايانة تةغتيةي ماوةيةكي زةمةني كورت دةكةن كة سيَ سال
هةل
هةية بؤ ئيَستا ،ضونكة نوخبةي سياسي هةمان ئةو نوخبةيةية ،بةبيَ ئةوةي طؤرِانكارييةك كة شاياني باس بيَت بةسةردا هاتبيَت.
_____________________________________________________________________________________________

:Aberbach, J, D.,Walker, J, L. (1970) ‘Political Trust and Racial Ideology’, The American Political Science Review, 64(4),
; Rudolph, T, J., Evans, J. (2005) ‘Political Trust, Ideology, and Public Support for Government Spending’,

1

PP,1199-1219.

American Journal of Political Science, 49(3), pp. 660-671.
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َانيَكي زيَرين بوون لة كاري داتاكؤكردنةوة لة هةريَمي
َة ،سال
هةروةها طرنطة ئةو تيشك خبةينة سةر ئةو خالةش كة ئةو سيَ سال
َام هيَشتا
كوردستان .ئةطةرضي لةو ماوةيةشدا و لة ئةجنامي  ٢١شوبات  ١١٢٢ثرؤشةي كؤكردنةوةي داتا قورسرت ببوو ،بةل
َةي دواييدا ثرؤسةي داتا كؤكردنةوة يةكجار قورس بووة و بوار لة بةردةميدا زؤر تةسككراوةتةوة
بواريَك هةبوو .لةم ضوار سال
َضنني بووينةوة لة ثرِؤسةي كؤكردنةوةي داتا نةك تةنيا داتا
لةبةردةم تويَذةراندا .ئيَمة زؤر كاتي ديكة رووبةرِووي تةنطثيَهةل
َكو لة ئيَستادا ريَطري زؤر لة تويَذينةوة زانكؤيي و بازارِطةرييةكانيش دةكريَت و ثيَويست بة
سةبارةت بة ثرسة سياسييةكان ،بةل
رةزامةندي زياد لة دامةزراوةيةكة ،كة زؤرجار رةزامةندي ئةوانيش نزيكة لة مةحالَ ،هةر بؤيةش ئةو كةليَنة دروستبووة لة
كؤكردنةوةي داتا سةبارةت بة متمانةي سياسي لة ماوةي نيَوان .١١٢١-١١٢٢

واتاي متمانةي سياسي
َاني ٢٦٩١ي سةدةي بيستةم دةكريَت بة سةرةتا و بة بةلوتكة طةيشتين تويَذينةوةكاني تايبةت بة متمانةي سياسيي
سال
َناسي و زانسيت
هةذمار بكريَت .واتة ئةو سةردةمةي كة خويَندنةوةكاني رةفتارطةرايي و ضةمكةكاني ثارسؤنز لة بوارةكاني كؤمةل
َةوداريي ئةدةبياتي ئةم بوارانة بوون .ئةو كات تا هةنؤكةش ،خويَندنةوةي ضةمكي متمانةي سياسيي طريَدراوة بة
سياسةتدا جل
َات ،بةشداريي
َؤطؤرِي دةسةل
َاتي ،مةشروعيةتي سياسي ،ئال
خويَندنةوةي ضةمكطةلي وةك كولتوري مةدةني ،رةزامةندي هاول
سياسي ،سيستةمي دميوكراسي و بة تايبةتيش تويَذينةوةكاني ديَظيد ئيستؤن وةك بةكارهيَنةري سةرةكي ضةمكي ثشتطرييي سياسي
( )political supportكة دواتر ريَطة خؤشكةر بوو بؤ تويَذينةوة مةيدانيةكان لةسةر ئةم ضةمكة. 0
َكو بنةضةي ئةم
هاوكات ئةمة بةو ماناية ناييَت كة لة ثيَش ئةو ريَكةوتة ،متمانةي سياسيي بابةتيَكي لة بريكراو بووة ،بةل
َطةي مةدةني
َايةتي و دواتريش لة اليةن تويذةراني بواري كؤمةل
بابةتة لة هزري فةلسةفةي سياسي يؤنان و طريَبةسيت كؤمةل
َايةتيدا ،متمانةي سياسيي دريَذكراوةي ضةمكة كالسيكييةكةي
ئاماذةي ثيَدراوة .هةربؤيةش لة زانسيت مؤديرِني سياسي-كؤمةل
َةكة سةرةكيةكاني دميوكراسي ثيَكديَنن 2و ثيَطةيةكي هةستياري
برايةتية ( )Fraternityكة ثيَكةوة لةطةلَ يةكساني و ئازادي كؤل

_____________________________________________________________________________________________
1
Gamson, W, A. (1968) Power and Discontent, Homewood, Ill.: Dorsey; Almond, G, A., Verba, S. (1963) The Civic

Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton: Princeton University Press; Ellinas, A, A.,
Lamprianou, I. (2014) ‘Political Trust in Extremis’, Comparative Politics, 46(2), pp. 231-250; Johnson, I. (2005) ‘Political
Trust in Societies Under Transformation: A Comparative Analysis of Poland’, International Journal of Sociology, 35(2), pp.
63-84.
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Newton, K. (2001) ‘Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy’, International Political Science Review, 22(2), pp.
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لة تيؤري مؤديَرني دميوكراسيدا بةدةستهيَناوة؛ ضونكة لة رووي ثراكتيكييةوة ،لة سيستةمي دميوكراسي نويَنةرايةتيدا ،سةركردة
َاتي دةستةبةر نةكات سةركةتوو نابيَت.0
ئةطةر متمانةي هاول
َاتي و حكومةت بووة؛ و
سةرةرِاي ئةمةش ،تةركيزي زؤربةي تويَذينةوةكان لة سةر ثرسي متمانةي سياسيي لة نيَوان هاول
َاتي .دةكريَت يةكيَك لة هؤكارةكان برييت بيَت
كةمرت جةخت كراوةتةوة سةر بابةتي متمانة لة نيَوان نوخبةي سياسي و هاول
لةوةي كة زؤربةي تويَذينةوةكان لةبارةي بابةتي متمانةي سياسيي لة ناو سيستةمة دميوكراتيةكان و بةتايبةتيش لة سةنتةرة
َات بووني هةية و سنوري
ئاكادمييةكاني وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكادا ئةجنامدراون .واتة لة سيستةميَك كة ئالوطؤرِيَ دةسةل
َاتي دامةزراوة دميوكراتيةكان دياري كراوة .بة ثيَي ئةم بؤضوونة ،بابةتي متمانةي
نيَوان نوخبةي سياسيي و حكومةت و دةسةل
َكشان و داكشاني متمانة ،بةندة بة ئةدا و كارايي حكومةت .2ليَرةوة ،ئةطةرضي متمانةي سياسي بابةتيَكي بة ثلةي
سياسي و هةل
َي سةرةكي دةبينيَن لة
َام فاكتةري ئابوريي و كارطيَرِيي و دابينكردني خزمةتطوزاريية طشتييةكان رؤل
يةكةم ،سياسيية ،بةل
َسةنطاندني نؤرماتيظانة بؤ حكومةت دةكات و
َاتي/دةنطدةر هةل
بةدةستهيَناني متمانةدا .بة ثيَي ئةم دوو فاكتةرة سةركيية هاول
متمانة بة حكومةت دةبةخشيَت .هةر بؤيةش ستؤكس 3بةم جؤرة ثيَناسةي متمانةي سياسي دةكات:
َاتيان دةبةستيَت
َسةنطاندني نؤرماتيظانةي هاول
َطا سةبارةت بة حكومةت كة ثشت بة هةل
بريتيية لة ئاراستةي طشيت كؤمةل
سةبارةت بة كردةكاني حكومةت.4
َاتدار و متمانةي سياسيي ثيَكةوة بةسرتاون .بةو مانايةي كة كردة
سةرةرِاي ئةم بؤضوونة ،كردةي نوخبةي سياسيي دةسةل
َاتدار ،بة تيَثةرِيين كات ،دةتوانيَت متمانة و مةشروعييةت بؤ دامةزراوةكان و خودي
ثةسندكراوةكاني نوخبةي سياسيي دةسةل
حكومةت دةستةبةر بكات ،تةنانةت ئةطةر سيستةمي سياسيي سيستةميَكي ثةسةندكراويش ( )popularنةبيَت .ثيَضةوانةي ئةم
َاتدار دةتوانيَت متمانة و مةشروعيةت لة حكومةت و دامةزراوة
بؤضوونةش دروستة .واتة ناكارايي نوخبةي سياسيي دةسةل
سياسييةكان بسةنيَتةوة و خودي سيستةمي سياسي (تةنانةت دميوكراتيش) رووبةرووي تةحةدي بكاتةوة .5بة ثيَي ئةم فؤرمؤلة
متمانةي سياسيي ضوارضيَوةي سيستةمي دميؤكراسي دةبةزيَنيَت و سيستةمة نادميوكراسي و سيستةمة فرة حزبية قؤرغكارةكانيش لة
خؤ دةطريَت.

_____________________________________________________________________________________________
1
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سةرةرِاي ئةم دوو بؤضوونة ،ثيَويستة ئاماذة بة رؤليَ ئايديؤلؤذيا ياخود رِيَباز بكريَت لة دةستةبةركردني متمانةي سياسي.0
َاتي لة ثيَناو مانةوةي ئايدؤلؤذياي جيَطرتوو يان هيَنانةدي ئايديؤلؤذياي باوةرِثيَكراو ،ضاوثؤشي لة ئةدا وكارايي
زؤرجار هاول
َاتدار ،دامةزراوة هةييةكان ،حكومةت و كؤي رذيَمي سياسيي دةكات .ليَرةوة ثرسي متمانةي سياسي
نوخبةي سياسيي دةسةل
َاتي/دةنطدةر ئامادةية قورباني بة بةرذةوةندييةكاني خؤي بدات لة ثيَناو مانةوةي
دةبيَتة ثرسيَكي كةسيي-دةروني و هاول
ئايديؤلؤذياي جيَطرتوو يان هيَنانةدي ئايديؤلؤذياي باوةرِثيَكراو.
بة برِواي ئةبرامسؤن و فينفتيَر

2

ثيَويستة لة خويَندنةوةي بابةتي بةرزبوونةوة و نزمبوونةوةي ئاسيت متمانةي سياسي

َاتي سياسيي بةرقةرار
رةضاوي دوو خالَ بكريَت؛ يةكةم ،ئايا بةرزبوونةوة و نزمبوونةوةي ئاسيت متمانةي سياسيي تةنيا دةسةل
َاتدار) لةخؤدةطريَت؟؛ ياخود ،دووةم ،كؤي طشيت سيستةمي سياسيي بة ئامانج دةطريَت؟ بة وردبوونةوة
(نوخبةي سياسيي دةسةل
َام لة سيستةمة نادميوكراتيةكان و ئةو
لةم دابةشكاريية دةبينني كة ئةم دابةشكاريية تايبةتة بة سيستةمة دميوكراسييةكان .بةل
َبذاردني رووكةش ئةجنام دةدةن ياخود سنوري حزب و حكومةت (وةك يةكيَيت سؤظيةت) يان نوخبةي
سيستةمانةي كة هةل
َاتدار
َاتدار و حكومةت (وةك عةرةبستاني سعودي) ليَك جيا نةكراوةتةوة ،ليَك جياكردنةوةي سنوري نيَوان نوخبةي دةسةل
دةسةل
و كؤي سيستةمي سياسيي ئةطةر ئةستةم نةبيَت ،كاريَكي قورسة.
َاتدار لة ضوارضيَوةي سيستةمي دميوكراسي راستةقينةدا ،دةكريَت لة ريَطةي
دابةزيين متمانةي سياسيي بة نوخبةي دةسةل
َطا نادميوكراسيةكاندا بريتيية لةوةي كة ئةم دابةزينة ضؤن ضارةسةر
َام كيَشةكة لة كؤمةل
َبذاردنةوة ضارةسةر بكريَت .بةل
هةل
بكريَت؟ و ضؤن بثيَوريَت؟ تةنانةت دؤزينةوةي هؤكارةكاني دابةزيين متمانة ،كاريَكي سةختة ،ضونكة زؤر كات رذيَمة
نادميوكراتةكان و نيمضة دميوكراتةكان ريَطري لة ئةجنامداني راثرسي لةسةر ئةم بابةتة دةكةن .لةطةلَ ئةمةشدا ،دةكريَت
َام متمانةي سياسي بةم نوخبةية كةم بيَت.
نوخبةيةكي سياسيي لة ثرؤسةي دةنطداندا ئاستيكي بةرزي دةنط بةدةست بهيَنيَت ،بةل
َةتةش لةم تويَذينةوةيةدا خراوةتة روو .ليَرةدا ثيَويستة ئاماذة بةوة بكريَت كة بةدةستهيَناني دةنطي دةنطدةر لة هةريَمي
ئةم حال
َكو كؤمةَليَك فاكتةريرت رؤلَ دةبينن.
كوردستاندا تةنيا فةكتةر نيية بؤ زانيين ئاسيت متمانةي سياسي؛ بةل
لةطةلَ ئةمةشدا ،تا هةنؤكة بؤ تويَذةراني بواري متمانةي سياسيي كؤي طشيت ئةو فاكتةرانة روون نةبووتةوة كة كاريطةري
لةسةر متمانةي سياسيي دادةنيَن .3ئةمةش بةو واتاية ديَت كة ئةم ضةمكة ،هةر وةك ئاماذة ثيَكرا ضةمكيَكي ناسةقامطرية .هةر
بؤيةش لةم تويَذينةوةيةدا بة طؤرِاويَكي ثيَكةوة طريَدراو هةذمار كراوة .ضونكة متمانةي سياسيي هةم بة كردار و رةفتاري نوخبةي
َايةتي لة ذينطةي سياسيدا .كةواتة ،متمانةي سياسي هةم بابةتيَكي
سياسيي طريَدراوة هةميش بة رةفتار و بريكردنةوةي تاكي كؤمةل
_____________________________________________________________________________________________
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َايةتيية ،هةميش كةسايةتي-دةرووني .بة كورتي ،متمانة بةندة بة كرداري اليةني بةرامبةر .0سةركردةي سياسيي لة
سياسي-كؤمةل
َاتي بةدةست نةهيَنيَت .ضونكة
سيستةمي دميوكراسي نويَنةرايةتيدا ،ناتوانيَت سةركةتوو بيَت تا ئةو كاتةي كة متمانةي هاول
َاتي بة برِياري سياسيي
بةدةستهيَناني متمانة واتة دةستةبةركردني رةزامةندي هاوالتي .بةم جؤرةش ثابةند بووني خؤبةخشانةي هاول
ئاسانرت دةبيَت.2
كاتيَك كة ئةم متمانةية دةستةبةركرا ،متمانة بة دامةزراوة بةرقةرارةكان و كؤي سيستةمي سياسيش دةستةبةر دةبيَت.

َاتدار
لةطةلَ ئةمةشدا ،ثيَويستة تيشك خبريَتة سةر بابةتيَكي طرنط .هةنديَ جار بةشيَك لة هاولَاتيان متمانة بة سةركردةي دةسةل
دةكةن بةبيَ رةضاوكردني كردة و رةفتاري نوخبةي سياسي .لةم دؤخةدا كردار و رةفتاري سةركردة مةرج نيية،
َاتي و دةستةبةركردني متمانةي سياسي .لةم جؤرة
َيَك فاكتةريرت رؤلَ دةطيَرِن لة بةدةستهيَناني رةزامةندي هاول
َكو كؤمةل
بةل
َكو
متمانةيةدا ،فاكتةري سياسي بة تايبةتيش فاكتةري برِيار دارِيَشنت (واتة دةرهاويَشتةكاني برِياري سياسي) رؤلَ نابينيَت ،بةل
فاكتةري كةسايةتي متمانةثيَدةر و متمانةثيَكراو رؤلَ دةبينن .لة هةريَمي كوردستاندا فاكتةرةكاني وةك حزبايةتي ناوضةطةريي،
َايةتي
َداني بةريةككةوتين كؤمةل
َي كارا دةطيَرِن .لةم دؤخةدا ،ئةطةري سةرهةل
َطةري ،شيَوةزار ،ئايني ،ثاشخاني ميَذوويي رؤل
خيَل
َايةتية جياوازةكان ديَتةكايةوة .ضونكة نؤرمة سياسييةكان ،نؤرمطةلي ثةيوةست بة
( )social struggleلة نيَوان طروثة كؤمةل
شايستةساالريي و كارايي سيستةم ( )system effectivenessنني .لة هةمان كاتدا ،ئةم نؤرمانة مةترسني بؤ سةر سةقامطرييي
َايةتي يارمةتيدةري مانةوةي نوخبة بيَت.
َام لةوانةية لة بارودؤخةكي تايبةتي سياسيي-كؤمةل
َايةتي و كارايي سيستةم ،بةل
كؤمةل
َام زةرورة دابةشبووني متمانةي سياسي ( distribution of
راستة كة متمانةي سياسيي بة تةواوةتي دةستةبةر ناكريَت ،بةل
َاتدا ،يةك دةست بيَت .بة ثيَضةوانةوة
َايةتية جياواز و دةظةرة جياوازةكاني ول
 )political trustتارِادةيةك لة نيَوان طروثة كؤمةل
َطا لة دذي يةكرت ديَتة كايةوة.
َطا و لة نيَوان ضني و دةظةرة جياوازةكاني كؤمةل
جةمسةرطريييةكي توندي سياسيي لة ناو كؤمةل
منوونةي هةر بةرجةستة دؤخي سياسي هةريَمي كوردستانة.
بة برِواي باوميَرت و هاوكاراني 3متمانة بة نوخبةي سياسي ياخود دارِيَذةراني سياسةت بريتية لة ئاسيت ثشت بةسنت بةم
َايةتي بة ثيَي ضةندين فاكتةر .واتة تاك بةو برِواية دةطات كة ئةم نوخبةية شايستةية ،خاوةن ئاستيَكي
نوخبةية وةك طروثيَكي كؤمةل
َام ئةمةش
َيَتةوة .بةل
َاتي دةجول
َاتيية ،لة ثيَناو بةرذةوةندييةكاني هاول
َامدةرةوةي داخوازييةكاني هاول
بةرزي ئةخالقي سياسية ،وةل
تةنيا يةك اليةني متمانةي سياسية ،لة ثالَ متمانة بة دامةزراوة سياسييةكان و متمانة بة سيستةمي سياسي.
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َاتي دةستةبةر بكات دةتوانيَت بة
َطاي دميوكراتيدا ،تا ئةو كاتةي كة نوخبة متمانةي هاول
لة رووي تيؤرييةوة ،لة كؤمةل
َات
َام لة رووي ثراكتيكييةوة ،مةرج نيية هاوكيَشةي نيَوان متمانة و دةسةل
َات مبيَنيَتةوة .بةل
شيَوةيةكي مةشروع لةسةر دةسةل
َات مبيَنيَتةوة .هاوكيَشةكة كاتيَك
َي بيَت .دةكريَت متمانة بة نوخبة بووني نةبيَت و نوخبة لةسةر دةسةل
هاوكيَشةيةكي راستةهيَل
َات مبيَنيَتةوة.
َام هةمان نوخبة لة ريَطةي دةنطدانةوة لةسةر دةسةل
قورس دةبيَت ،كة متمانة بة نوخبة لة ئاستيَكي كةم دابيَت ،بةل
َبذاردن و هةميش ئةو
ئةطةرضي ليَرةدا ثيَويستة ،هةر وةك ئاماذة ثيَكرا ،هةم ثرسيار خبريَتة سةر جؤري ثرؤسةي بةرِيَوةبردني هةل
َطا.
َايةتي كؤمةل
فاكتةرانةي كة دةبنة هؤي بةدةستهيَناني دةنطي دةنطدةر و هةميش كولتووريي سياسيي-كؤمةل
بة كورتي ،لةم ثيَداضوونةوة خيَرايةدا بؤمان دةردةكةويت كة ضةمكي متمانةي سياسيي ضةمكيَكي ئةبسرتاكت نيية و زؤرتر
شيَوةي ثرؤسةيي بوون لة خؤ دةطريَت .فاكتةرةكاني بةديهيَناني متمانةي سياسيي جؤراوجؤرن ،وةك فاكتةري ئابوري ،سياسي،
َايةتييةكان . 0طشت ئةم فاكتةرانة لة ذيَر ضةتري سيَ
كةسي ،ئايديؤلؤذي و كاريطةري ئامرازةكاني راطةياندن و تؤرِة كؤمةل
َايةتي-ئابوريي ،طؤرِاوي كةسايةتيي و ثيَوةري رادةي كاريطةري
ثيَوانةي بةرفراوان ثؤلني كراون كة بريتني لة فاكتةري كؤمةل
َايةتي-سياسي
ياخود كارايي سياسي .تويَذينةوةكان دةرياخنستووة كة لة نيَوان هةر يةك لةم فاكتةرانة ،بة تايبةتيش فاكتةري كؤمةل
و متمانةي سياسي ثةيوةنديي هؤكارةكي ( )causal relationshipهةية .2لة اليةكيرتةوة ،مةرج نيية ،كارايي ئابوريي هةميشة
ببيَتة هؤي دةستةبةركردني متمانةي سياسي؛ ضونكة لة هةنديَ بارودؤخدا بةخشيين متمانةي سياسيي بةندة بةو كيَشانةي كة لة
َاتي بة كيَشةطةلي طرنط هةذماريان دةكةن .3ئةم تويَذينةوةية جةخت دةكاتة سةر اليةني متمانةي
َطادا بووني هةية و هاول
كؤمةل
َاتي بة نوخبةي سياسيي لة ريَطةي ئةو داتايانةي كة سةنتةرةكاني ثيَواني راي طشيت بة شيَوةيةكي زانسيت ئةجناميان داوة.
هاول

ميتود و داتا
َبةت ئةوةش
تويَذةران لةم تويَذينةوةيةدا ثةيرِةويان لة ميتؤدي شيكردنةوةي دةسيت دووةمي داتاكان كردووة .هةل
دةطةرِيَتةوة بؤ ضةند هؤكاريَك كة هةنديَكيان ثةيوةسنت بة هةموو ئةو تويَذينةوانةي كة ثةيرِةوي لةم ميتؤدة دةكةن كة دواتر
باسيان دةكةين ،هةنديَك هؤكاريش تايبةتن بةم تويَذينةوةيةي بةردةست .لةوانةش -٢ :لة ئيَستادا ئةجنامداني تويَذينةوة لةبارةي
َنياييةوة زؤر قورسة ،ئةويش لة ضةند
متمانةي سياسي لة هةريَمي كوردستان لةم بارؤدؤخة ئةطةر مةحالَ نةبيَت ئةوا بةدل
َاتيان لةم جؤرة بابةتانة .دووةم ،رةزامةندنةبووني دةزطا ئةمين و ئيدارييةكان بؤ
روويَكةوة .يةكةم ،ثيَشوازي نةكردني هاول
ئةجنامداني كاريَكي لةم جؤرة ،سيَيةم ،لة بارودؤخيَكي وةها قورسي ئابووريدا لة تواناي تويَذةراندا نيية كاريَك بة منوونةيةكي
طةورة لة ئاسيت هةريَمدا ئةجنام بدةن -١ .داتاطةليَك لةبةردةسيت تويَذةرانن كة هةم لةرووي كاتةوة نويَن و هةميش ئةو كةسايةتي
_____________________________________________________________________________________________

Rudolph and Evans, Op cit; Johnson, Op cit
2
Cole, Op cit, P 810
3
Hetherington and Rudolph, Op cit

1
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و دامةزراوانةي ناويان لةو داتايانةدا هاتووة هةمان ثيَطةي سياسي جارانيان هةية و نةطؤرِاون يان طؤرِانكارييةكان بةشيَوةيةك نني
كة كاريطةرييان هةبيَت -٢ .بةكارهيَنانةوةي ئةم داتايانة و خستنةرِوويان بةرِضاورِووني دةبةخشن ،بة تايبةتي كة بةشيَكي زؤري
ئةم داتايانة كةسانيَكي زؤر كةم بينيويانة و شاراوة بوونة لة راي طشيت.
لة بريكردنةوة لةو ريَطايانةي كة ثرؤطرامةكاني تويَذينةوةكان بة هؤيانةوة ثيَشدةكةون ،تويَذةران هةميشة ضاويان لة
َةمةندكردني شارةزاييةكانيان لة بواري تويَذينةوةدا .لةهةمان
فيَربووني تةكنيكة نويَيةكاني ئامار و ميتؤدؤلؤجياية بة مةبةسيت دةول
كاتدا ،تويَذةران كات و سةرضاوةكانيان سنووردارة بؤ ديزاينكردن و ئةجنامداني ئةو ثرؤذانةي كة داتاي طةورة كؤدةكةنةوة.0
لةم سونطةيةوة دواي ئةوةي بة دةيان داتابيَسي طةورة لة ئاسيت جيهانيدا و داتاي ماوة دريَذ خرانة خزمةتي تويَذةران وةكو
داتاكاني بانكي جيهاني ،ريَكخراوةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان و داتابيَسي ثرؤذة طةورةكاني زانكؤ و ثةميانطاي جياواز،
َيَك هؤكار هةن كة تويَذةران ثةنا بؤ ئةم ميتؤدة
َبةت كؤمةل
شيكردنةوةي داتاكاني دةسيت دووةم تا ديَت بةرفرةوانرت دةبيَت .هةل
ببةن -٢ :2دةستطرتن بة سةرضاوةكانةوة لة ثارة ،كات و كةسةكان ،بةوةي ثشت بة داتاطةليَك دةبةسرتيَ كة ثيَشرت
كؤكراونةتةوة؛  -١زيادكردني كواليَيت داتاكان ،بةوةي زؤر لة داتابيَسةكان كواليَتيان لة ئاستيَكي بةرزداية بةتايبةتي لة
ثةيوةنديدا بة ثرسيارنامة و ديزايين منوونةوة؛  -٢طةورةيي قةبارةي منوونة ،ئةم جؤرة داتابيَسانة بةزؤري منوونةي طةورة
وةردةطرن؛  -٢لةم جؤرة تويَذينةوانةدا تويَذةر دةتوانيَت ناوونيشانطةليَك بكاتة بابةتي تويَذينةوة كة تويَذةري ديكة بؤي ناكريَ
َيَك تاكو زياتر لة دةيةيةك لة يةك تويَذينةوةدا يان
وةكو تويَذينةوةي ماوة دريَذ واتة وةرطرتن و كؤكردنةوةي داتاي زياتر لة سال
َيَك و زؤرجار
َات لةخؤبطريَت لة يةك سالَ يان زياد لة سال
َاتربِ ،واتة ئةجنامداني تويَذينةوةيةك كة داتاي ضةندين ول
تويَذينةوةي ول
زياد لة دةيةيةك.
لة  ٢٦٩٢بارني طالسةر ثيَشنياري كرد كة دةشيَ لةاليةن تويَذةريَكي ديكةي سةربةخؤوة شيكردنةوةي داتاي دةسيت
َايةتي
دوةمي ئةجنام بدريَت ،كة ئةمةش لةثالَ كةرةستة و ميتؤدةكاني ديكةدا هيَزيَكي نويَ بة جةستةي بونيادي مةعريفةي كؤمةل
َةمةنديان هةية لة بوارةكاني
دةبةخشيَت .3شيكردنةوةي دةسيت دوةمي داتا بةردةستةكان يان ئةرشيفيةكان ميَذوويةكي دةول
َناسيدا .هةروةها لة بوارةكاني ديكةشدا وةكو دةروونناسي بةكارهيَنانيان زياديكردووة .4دةشيَ
ئابووري ،دميؤطرايف و كؤمةل

_____________________________________________________________________________________________
1
Judith Pizarro Andersen, J, P., Prause, J., Roxane Cohen Silver, R, S. (2011) ‘A Step-by-Step Guide to Using Secondary
Data for Psychological Research’, Social and Personality Psychology Compass, 5(1), PP. 56–75.
2

Miller, R, L., D Brewer, J. (2003) The A-Z of Social Research: A Dictionary of Key Social Science Research Concepts ,
London: SAGE.
Long-Sutehall, T., Sque, M., Addington-Hall, J. (2011) ‘Secondary analysis of qualitative data: a valuable method for exploring sensitive issues with an
elusive population?’, Journal of Research in Nursing ,16(4), pp, 335–344
3

Mueller, C. E., Hart, C, O. (2010) ‘Effective Use of Secondary Data Analysis in Gifted Education Research: Opportunities

4

and Challenges’, Gifted Children, 4(2), pp, 5-11.
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شيكردنةوةكة لةسةر بنضينةي ئةو زانياريي و ئامارانةي بةردةسنت ئةجنام بدريَت ،هةروةها ئةو داتايانةي لة تيَكستةكان ،طرافةكان،
َاوكراوةكاندا بةردةسنت ،ياخود لةسةر داتا رةسةنةكان ئةجنامبدريَت.0
خشتةكان و ثاشكؤي بابةتة بل
سوودي ئةم داتا بةردةستانة ئةوةية كة بذاردةي ئةجنامداني كاريَك دةخاتة بةردةسيت ئةو تويَذةرانةي كة سةرضاوة يان
كاتيَكي سنوورداريان هةية .شيكردنةوةي داتاكاني دةسيت دوو مومارةسةيةكي ئةزموونطةرايانةية كة رةضاوي بنةما بنةرِةتييةكاني
تويَذينةوة دةكات بةهةمان شيَوةي ئةو تويَذينةوانةي سوود لة داتاكاني دةسيت يةكةم وةردةطرن و وةكو هةر ميتؤديَكي ديكةي
َطريَت.2
تويَذينةوة ثيَويست دةكات ضةند هةنطاويَك هةل
ئةم تويَذينةوةية لة سةر بنضينةي ذمارةيةك راثرسي ئةجنامدراوة و بة دةستنيشانكراوتر لة طراف و خشتةكاني ئةو راثرسييانة
وةرطرياوة كة لة خشتةي ( )٢روونكراونةتةوة.

وةكو لة خشتةكةدا روونكراوةتةوة ئةم داتايانة ضةند تايبةمتةندييةكيان هةية:
_____________________________________________________________________________________________
1
Church, R, M. (2001) ‘The Effective Use of Secondary Data’, Learning and Motivation, 33, PP. 32–45.
2
Johnston, M, P. (2014) ‘Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come’, Qualitative and Quantitative

Methods in Libraries (QQML), 3, pp. 619 – 626.
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 -٢لةاليةن دامةزراوةكانةوة كؤكراونةتةوة نةك تويَذةري تاكانة.
 -١منوونةكان منوونةي طةورةن.
 -٢زؤربةي هةرةزؤري داتاكان لة ئاسيت هةريَمدا كؤكراونةتةوة و لة قةزا جياوازةكان و تةنيا تةركيز نةكراوةتة سةر
شارةكاني هةوليَر ،سليَماني و دهؤك.
َدا كؤكراونةتةوة ( ١١٢١ ،١١٢٢و  )١١٢٢كة ئةمةش بؤ خؤي تايبةمتةندييةك دةداتة تويَذينةوةكة.
 -٢داتاكان لة سيَ سال

خستنةرِوو و شيكردنةوة
يةكةم :دامةزراوةكان
 -١ثةرلةماني كوردستان
سةبارةت بة متمانة بة دامةزراوةي ثةرلةماني كوردستان ،تةنيا لة سيَ راثرسيدا ثرسيار لة متمانة بة ثةرلةماني كوردستان
َي جياوازدا ،واتة راثرسييةكي كؤمثانياي بارومةتر لة  ١١٢٢و دوو راثرسي ( )KIPIكة يةكةميان لة
َام لة سيَ سال
كراوة ،بةل
بةهاري  ١١٢١و ئةوي ديكةيان لة كؤتايي  .١١٢٢وةك لة راثرسييةكاندا دةردةكةويَت ئاسيت متمانة بة ثةرلةمان لة ئاستيَكي
نزمداية .تةنانةت ئةطةر بةراوردي بكةي بة حكومةتي هةريَميش (كة دواي ثةرلةمان قسةي لةسةر دةكةين).
لة راثرسي يةكةمدا لة سةرةتاي  ،١١٢٢كة ثةرلةمان لة باشرتين قؤناغي خؤيدا بوو و ئوثؤزيسيونيَكي زؤر ضاالك هةبوو،
َام لة راثرسييةكاني دواتردا بة رِيَذةيةكي بةرضاو ئاسيت ئةو متمانةية دادةبةزيَت .لة
ئاسيت متمانةي ثةرلةمان  %٢.٢٢بوو ،بةل
بةهاري  ١١٢١ئاسيت متمانةي ثةرلةمان  %٨٥.١٦و لة كؤتايي  ١١٢٢لة ريَذةيةكي نزيك لةو ريَذةية بةهرةمةندة كة دةكاتة
.%١.٢١
 -٢حكومةتي هةريَمي كوردستان
َام ئةوةي
َاتييانةوة هةية ،بةل
َةت زياتر ثةيوةندي راستةوخؤي بة ذياني هاول
حكومةت لة هةر دامةزراوةيةكي ديكةي دةول
جيَطةي سةرجنة ثرسياركردن ل ة راثرسييةكاندا لةسةر متمانة بة حكومةت كةمرت كراوة لة ثرسياركردن لة متمانة بة كةسايةتيية
سياسييةكان.
لة كؤي ئةو حةوت راثرسيية تةنيا لة سيَ راثرسيدا ثرسيار لة ئاسيت متمانةي ثةرلةمان كرابوو ،بةهةمان شيَوة تةنيا لة سيَ
َح بوو كراوة.
راثرسيشدا ثرسيار لةبارةي متمانة بة سةرؤكي حكومةت كة ئةو كات بةرهةم سال
لة يةكةمني راثرسيدا كة لة سةرةتاي  ١١٢٢ئةجنامدراوة لة اليةن كؤمثانياي بارؤمةترةوة ثرسيارةكة ئةوةية ضةندة متمانةت
بة حكومةتي هةريَم هةية؟ دةركةوت لة شاري هةوليَر ئاسيت متمانةي حكومةت دةكاتة  %٩.٨٥و لة سليَماني  ،%١.٢٥كة تيَكرا
دةكاتة  %٢.٨٢لة كاتيَكدا ئاسيت ئةو متمانةية بة ثةرلةمان  %٢.٢٢بوو.
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لة راثرسي دووةمدا كة لة اليةن ( )KIPIلة كؤتاييةكاني  ١١٢١ئةجنامدراوة لة هةموو هةريَمي كوردستان ،دةردةكةويَت
َك بة حكومةت (ئةوانةي زؤر متمانةيان هةية) دةكاتة  .%١٦.٢٨كة ديسان متمانةكة بةرزة ئةطةر بةراورديان
ئاسيت متمانةي خةل
بكةين لةطةلَ ئةوانةي متمانةيان بة حكومةت نيية ،كة ريَذةكةيان تةنيا بريتية لة .%٩٢.٢٢
لة راثرسي سيَيَةمدا كة لةاليةن هةمان ئةنيستيتيوتةوة لة بةهاري  ١١٢٢ئةجنامدراوة و منوونةكةش لة هةموو هةريَمي
كوردستانة ،دةردةكةويَت ئاسيت متمانة بة حكومةت دةطاتة  %٨١.٢٢كة نزيكة لة هةمان ئاسيت متمانة لة راثرسييةكةي
ثيَشووتردا .ديسان ئةطةر بةراوردي بكةين بة ئاسيت متمانة بة ثةرلةماني كوردستان لة هةمان راثرسيدا ،دةبينني جياوازييةكي
َاتيان بة ثةرلةمان لةو راثرسييةدا تةنيا  %٨٥.١٦بوو.
بةرضاو هةية ،كة ئاسيت متمانةي هاول
 -٣دادطاكاني هةريَمي كوردستان
َاتيَكي سةربةخؤ بيَت و كةمرت نةبيَت لة هةردوو
َاتي دادوةري دةكات و ثيَويستة دةسةل
دادطا نويَنةرايةتي دةسةل
َاتياندا
َاتي ياسادانان نةيتوانيوة لة ئاست متمانةي هاول
َاتةكةي ديكة (راثةرِاندن و ياسادانان) ،دةبينني كة هاوشيَوةي دةسةل
دةسةل
بيَت .ئاسيت متمانة بةم دامةزراوة طرنطة زؤر كةمرتة لة ئاسيت متمانة بة حكومةت و كةمرتة لة ئاسيت متمانة بة ثةرلةمانيش.
َبةت هؤكارةكان زؤرن.
هةل
لة يةكةم راثرسيدا كة كؤمثانياي بارومةتر ئةجناميداوة لة سةراتاكاني  ١١٢٢دةردةكةويَت ئاسيت متمانة بة دادطا دةكاتة
 ،%٨.٢١واتة ئةوانةي متمانةيان بة دادطاكان نيية ريَذةيان زؤر زياترة لةوانةي متمانةيان ثيَ هةية.
لة هةرسيَ راثرسييةكاني ( )KIPIكة لة  ١١٢١و  ١١٢٢ئةجنامدراون ،ريَذةي ئةوانةي متمانةيان بة دادطاكان هةية
كةمرتيش دةبيَتةوة .لة يةكةمني راثرسي ئةم ئةنيستيتيوتة كة لة كؤتايي  ١١٢١ئةجنامدراوة ،ريَذةي متمانةي زؤر بة دادطاكان تةنيا
 %١١.٢٢بوو .لة راثرسي دووةمي هةمان ثةميانطادا كة لة بةهاري  ١١٢٢ئةجنامدراوة ،دةردةكةويَت ئاسيت متمانة بة دادطاكان
َام لة
هةر لة خوارةوةية و جياوازييةكي ئةوتووي نيية لةطةلَ راثرسييةكةي ثيَشوو و دةكاتة  ،%٥.٢١واتة نزيكةي  %٢دابةزيوة .بةل
راثرسي سيَيةمدا كة لة كؤتاييةكاني  ١١٢٢ئةجنامدراوة ،ئاسيت متمانة بة دادطاكان بة ريَذةيةكي بةرضاو كةمي كردووة ،واتة بة
ريَذةي زياتر لة  ،%٩بةوةي ئاسيت متمانة بة دادطاكان تةنيا  %٢٥،١٢تؤماركردووة.
 -٤حزبة سياسييةكان
َكو زؤربةي كات كليلي دةرطاي ثرسة كارطيَرِييةكانيشة .بؤية
حزب لة كوردستان نةك تةنيا ثرسة سياسييةكان ،بةل
ثرسكردن لة بارةي متمانة بة حزبةكان دةشيَ يةكيَك بيَت لة ثرسة طرنطةكان .هةر بؤيةش لة هةموو ئةو راثرسييانةدا ثرسيار لة
بارةي حزبة سياسييةكان كراوة ،ض لة بارةي متمانة بةو حزبانة ياخود اليةنطريي و ئينتيماي سياسي ياخود رؤلَ و ئةركيان.
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لة راثرسي كؤمثانياي بارومةتر كة منوونةكةي لة هةردوو ثاريَزطاي هةوليَر و سليَماني وةرطرياوة (سةرةتاي ،)١١٢٢
ثرسيار لةبارةي متمانة بةيةك يةكي حزبةكان كراوة .دةردةكةويَت متمانة بة حزبة سياسييةكان :بزوتنةوةي طؤرِان ،ثارتي
َي ئيسالمي و يةكطرتووي ئيسالمي زؤر لة يةك نزيكة .طؤرِان
دميؤكراتي كوردستان ،يةكيَيت نيشتيماني كوردستان ،كؤمةل
َي ئيسالمي  .%٢.٢١ئةوةي لةم راثرسييةدا دةردةكةويَت
 ،%٢.٢١يةكطرتوو  ،%٢٦ثارتي  ،%٦.٢٥يةكيَيت  %٢.٢١و كؤمةل
ئةوةية كة حزبةكان بةطشيت ئاسيت متمانةيان لة يةك نزيكة .ديارة متمانة ليَرةدا يةكسان نيية بة دةنطدان.
لة راثرسييةكاني دواتردا (ئةوانةي  ،)KIPIبةبيَ ناوهيَناني حزبةكان ثرسيار لة متمانة بة حزبة سياسييةكان كراوة ،واتة بة
َك زؤر متمانةيان بة حزبة
طشيت نةك بة دةستنيشانكراوي .لة راثرسييةكةي كؤتايي  ١١٢١دةردةكةويَت تةنيا  %٥١.١٢خةل
سياسييةكان هةية لة بةرامبةريشدا ئةوانةي حزبة سياسييةكان بة جيَطةي متمانة نابينن ،ريَذةيان دةكاتة .%٢٢،١٨
لة راثرسي دووةم لة بةهاري  ١١٢٢دةردةكةويَت ،ئةوانةي زؤر متمانةيان بة حزبة سياسييةكان هةية ريَذةكةيان نزيكة لة
َام لة بةرامبةردا ريَذةي ئةوانةي حزبة سياسييةكان بة جيَطةي متمانة نابينن ريَذةيان
ريَذةي راثرسي يةكةم و دةكاتة  ،%١٥.١١بةل
بةرزبووتةوة بؤ  ،%٦٢.٢٢كة ريَذةيةكي بةرزة.
لة دوا راثرسيدا لة كؤتايي  ١١٢٢دةردةكةويَت ريَذةي متمانة بة حزبة سياسيةكان زياتر رووي لة كةمي كردووة و
دةطاتة  ،%٦٢.٢١لة بةرامبةريشدا ئةوانةي حزبة سياسيةكان بة جيَطةي متمانة نازانن ريَذةكة هةر بة بةرزي ماوةتةوة و دةكاتة
.%٨.١٥
 -٥هيَزةكاني ئاسايش و ثؤليس
ديارة يةكيَك لةو خاالنةي كة نيشانةي سةركةوتنة لة هةريَمي كوردستان بووني ئاسايش و سةقامطرييية ،بةجؤريَك كة
جياوازي لةطةلَ بةشةكاني ديكةي عيَراق يةكجار زؤرة و ناشيَ ئةوة بة ناديدة بطرييَت .هةر لةبةر ئةوةشة ضاوةرِيَ دةكريَت ئاسيت
متمانة بة هيَزةكاني ناوخؤ (ئاسايش و ثؤليس) لة ئاستيَكي بةرزدا بيَت .لة راثرسييةكاني ()KIPIدا ثرسيار لة متمانة بةم هيَزانة
كراوة.
لة راثرسي يةكةمدا كة لة كؤتايي  ١١٢١ئةجنامدراوة دةردةكةويَت ئاسيت متمانة زؤر بةرزة ،واتة ئةوانةي ئةو هيَزانة زؤر
بة جيَطةي متمانة دةزانن ريَذةيان  ،%٢٨،٩٢لة بةرامبةريشدا تةنيا  %١.٥متمانةيان بةم هيَزانة نيية .لة راثرسي دووةمدا لة بةهاري
َام ريَذةي ئةوانةي ئةم هيَزانة بة
 ،١١٢٢دةردةكةويَت ريَذةكة هةر بةرزة و نزيكة لة ريَذةي ثيَشوو كة دةكاتة  ،%٢٩،٨٦بةل
جيَطةي متمانة نازانن هةنديَك بةرزتر بووتةوة بؤ .%١١.٢١
لة دوا راثرسيشدا لة كؤتاييةكاني  ،١١٢٢ئةطةرضي ريَذةي ئةوانةي زؤر متمانةيان بة هيَزةكاني ثؤليس و ئاسايش هةية
َام هيَشتا ريَذةكة زؤر بةرزة .لة بةرامبةريشدا ريَذةي ئةوانةي متمانةيان بة ئاسايش
كةميَك نزمرت بووة و طةيشتووة بة  ،%٢.٨١بةل
و ثؤليس نيية ريَذةيان بؤ  %٩١.٦كةمبووتةوة.
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دووةم :كةسايةتييةكان
 -١بارزاني وةكو بة متمانةترين سياسي لة هةريَمي كوردستان
بةدةر لة ثيَطةي بارزاني وةكو سةرؤكي هةريَم كة لة ئيَستادا جيَطةي مشتومرِة ،راثرسييةكان لة تةواوي هةريَمي
كوردستان لة ماوةي نيَوان كانووني دووةمي  ١١٢٢تاكو كانووني يةكةمي  ،١١٢٢كة سيَ سالَ دةكات ،ئةوة ثيشاندةدةن كة
بارزاني سياسيةك يان باشرتة بَليَني سةرؤكيَكي بةمتمانة بووة .راثرسييةكان كة لة اليةن دامةزراوةي جياوازةوة ئةجنامدراون،
ثرسيار و بذاردةكانيان جياوزن.
ئةطةر لة راثرسي يةكةمةوة دةست ثيَبكةين ،كة ميَذوويةكةي بؤ سةرةتاي  ١١٢٢دةطةرِيَتةوة و لة اليةن كؤمثانياي
بارؤمةترةوة ئةجنامدراوة منوونةكةي لة هةردوو شاري هةوليَر و سليَماني وةرطرياوة ،دةبينني بارزاني بة ريَذةي  %٨٢متمانةي لة
َكي ئةو دوو شارةدا هةبووة .ئةم ريَذةية بةرزتر بووة لة راثرسي دووةمدا كة لةاليةن هةمان كؤمثانياوة ئةجنامدراوة لة
نيَو خةل
تةمووزي  ١١٢٢و منوونةكةي لة هةردوو ثاريَزطاي هةوليَر و سليَماني وةرطرياوة .لةو راثرسييةدا جطة لة قةزاي ناوةندي
هةوليَر لة سيَ قةزاي (سؤران ،كؤية ،دةشيت هةوليَر) ديكةي هةمان ثاريَزطا منوونةكة وةرطرياوة .سةبارةت بة ثاريَزطاي
سليَمانيش بة هةمان شيَوةي ثاريَزطاي هةوليَر ،لة سيَ قةزاي ديكةش (رانية ،كةالر ،هةلةجبة) منوونةكة وةرطرياوة .لةم راثرسييةدا
َام ئةجمارةيان ويَرِاي
متمانةي بارزاني دةطاتة  .%٩.٩١لة راثرسي سيَيةمدا كة هةر لةاليةن هةمان كؤمثانياوة ئةجنامدراوة ،بةل
هةردوو ثاريَزطاي هةوليَر و سليَماني منوونةكة لة ثاريَزطاي دهوكيش وةرطرياوة ،متمانة بة بارزاني ريَذةي  %٩١توماركردووة،
واتة هةمان ريَذةي راثرسييةكةي ثيَشوو.
ئةطةر ئةجنامي راثرسييةكةي ثةميانطاي نيشتيماني بؤ دميؤكراسي ( )NDIوةرطرين كة لة هةمان سالَ و لة مانطي
َكي هةريَم ثةسةندة و
ئوكتوبةردا ئةجنامدراوة ،دةردةكةويَت بارزاني ريَذةيةكي زؤر نزيك لةو ريَذةية كة دةكاتة  %٩١لةالي خةل
ئةمةش بةرزترين ريَذةية لة نيَوان سياسييةكاني كوردستاندا.
لة راثرسييةكاني  ١١٢١و  ١١٢٢كة لة اليةن ثةميانطاي كوردستان بؤ ثرسة سياسييةكانةوة ئةجنامدراون دةردةكةويَت
َي  ١١٢١كة منوونةكةي لة زياتر لة  ١١قةزاي هةريَمي
ئاسيت متمانة بة بارزاني هيَشتا هةر بةرزة .لة راثرسييةكةي كؤتايي سال
كوردستان وةرطرياوة ،دةردةكةويَت ئاسيت متمانةي زؤر بة بارزاني دةكاتة  .%٢٥.٨١لة راثرسييةكةي ديكةي هةمان ثةميانطا كة
لة بةهاري  ١١٢٢ئةجنامدراوة دةردةكةويَت ئاسيت متمانة (متمانةي زؤر بة بارزاني) هيَشتا بةرزة و جياوازييةكي ئةوتووي نيية
َام لة دوا مانطيدا
لةطةلَ ئةوةي  ،١١٢١لةم راثرسييةدا  %٥.٢٦منوونةكة متمانةي زؤريان بة بارزاني هةية .هةر لة هةمان سالَ بةل
هةمان ثةميانطا راثرسييةكي ديكةي فرةوانيان لة ئاسيت هةريَمدا (ض وةك طةورةيي منوونةكة و ض وةك بةشداري قةزا جياجياكان)
َام هيَشتا هةر
ئةجنامداوة ،دةردةكةويَت ئاسيت متمانة بة بارزاني ئةطةرضي بة ريَذةي  %١.١ئاسيت متمانةي بارزاني دابةزيوة ،بةل
بةرزة ،كة دةكاتة .%٢٢.٢٩
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 -٢جةالل تالةباني يان سةرؤك كؤمار
كاتيَك دةَليَني جةالل تالةباني مةبةست هةم جةالل تالةبانيية وةك كةسايةتييةكي سياسي هةميش سةرؤك كؤمارة .واتة ئةو و
مةسعود بارزاني جياواز لة هةموو ئةواني ديكة هةميشة ئةو دوو ثيَطةيةيان هةية .لة بةشيَك لةو راثرسيانةدا ،ثرسيار لة متمانة بة
جةالل تالةباني كراوة بةبيَ ئاماذة كردن بة ثيَطةي سةرؤك كؤمارييةكةي (راثرسييةكاني كؤمثانياي بارومةتر و راثرسي ،)NDI
َام لة راثرسييةكاني ( )KIPIوةك سةرؤك كؤماري عيَراق ثرسيار لة متمانةي جةالل تالةباني كراوة .لة راثرسي دووةمي
بةل
كؤمثانياي بارومةتر لة تةمووزي  ١١٢٢كة منوونةكةي لة هةردوو ثاريَزطاي هةوليَر و سليَماني وةرطرياوة ،متمانة بة جةالل
َام لة راثرسي دووةمي
تالةباني لة ئاستيَكي زؤر بةرزداية كة دةكاتة  ،%٨.٩٨واتة متمانةكةي بةرزترة لة مةسعود بارزانيش .بةل
كؤمثانياي بارومةتر (لة كؤتايي  )١١٢٢كة منوونةكةي لة هةموو هةريَمي كوردستانة ،متمانة بة جةالل تالةباني بة برِي %٨.٢٢
كةمدةبيَتةوة ،واتة لة  %٨.٩٨بؤ  .%٨٢ديارة هؤكارةكةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةي لة راثرسي دووةمدا منوونة لة ثاريَزطاي دهكيش
وةرطرياوة كة لة راثرسي يةكةمدا منوونةكة تةنيا لة دوو ثاريَزطاي هةوليَر و سليَماني وةرطريابوو.
ئةوةي جيَطةي سةرجنة راثرسييةكةي ( )NDIية ،كة ئاسيت متمانةي جةالل تالةباني لةوةش زياتر نزمبووتةوة و طةيشتووة
َام شاياني ئاماذةية كة لةو راثرسييةدا ئاماذة بةوة دراوة كة ئاسيت متمانةي جةالل تالةباني لةطةلَ مانطي تةموزي هةمان
بة  .%٢٦بةل
سالَ ،واتة لة ماوةي سيَ مانطدا بة ريَذةي  %٢٢كةمي كردووة.
لة راثرسييةكاني ( )KIPIئاسيت متمانة بة جةالل تالةباني بةرزي و نزمي زياتر بةخؤيةوة دةبينيَت .لة راثرسي يةكةمدا كة
َام لة راثرسي دووةمي هةمان ئةنيستيتيوتدا
لة كؤتاييةكاني  ١١٢١ئةجنامدراوة ،متمانةي زؤر بة جةالل تالةباني دةكاتة  .%٢.٢١بةل
كة لة بةهاري  ١١٢٢ئةجنامدراوة ،ئاسيت متمانة (متمانةي زؤر) بة جةالل تالةباني بة ريَذةيةكي بةرضاو زياديكردووة .واتة بؤ
َام لة راثرسي سيَيةمدا كة لة هةمان جوطرافياي ثيَشوو ئةجنامدراوة ،ئاسيت متمانة بة
 %٢.٢٢و زيادبوونةكة بة ريَذةي  .%٢١بةل
جةالل تالةباني بة شيَوةيةكي سةرسورِهيَنةر كةمي كردووة ،دةكريَ بَليَني لة نيوة بة نيوة زياتر ،واتة لةو راثرسييةدا تةنيا %٥٢،١١
َةتة الي هيض سياسييةكي ديكة دووبارةنةبووتةوة .هةروةها شاياني طوتنة ئةو كةمبوونةوةيةش زياتر لة
تؤماركردووة .كة ئةو حال
ثاريَزطاي سليَماني و سنووري ئيدارةي طةرميانة تاكو ثاريَزطاي هةوليَر.
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 -٣نةوشريوان مستةفا
نةوشيَروان مستةفا كة ناويَكي دياري ناو بزوتنةوةي رزطارخيوازي كوردستانة لة دواي نسكؤي  ،٢٦١٨كةمرت لة مةسعود
بارزاني و جةالل تالةباني لة راثرسييةكاندا ثرسياري لةبارةوة دةكريَت .ئةوةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةي كةوا هيض ثؤستيَكي نيية لة
ثةيكةري فةرمانرِةواييدا .تةنيا لة سيَ راثرسيدا ثرسيار لةبارةي نةوشيَروان مستةفاوة كراوة .لة دوو راثرسي كؤمثانياي بارومةتر و
راثرسييةكي ثةميانطاي نيشتيماني بؤ دميؤكراسي ( )NDIكة هةرسيَ راثرسييةكة لة  ١١٢٢دا ئةجنامدراون .لة دوو راثرسييةكةي
كؤمثانياي بارومةتر كة يةكيَكيان لة ناوةرِاسيت (تةمووزي)  ١١٢٢دا ئةجنامدراوة كة منوونةكةي تةنيا لة هةردوو ثاريَزطاي هةوليَر
و سليَمانيية و ئةوي ديكة لة كؤتايي (تشريين دووةم)  ١١٢٢كة منوونةكةي لة هةموو هةريَمي كوردستان وةرطرياوة،
دةردةكةويَت جياوازييةكي زؤر لة نيَوان ريَذةكاني متمانة بة نةوشيَروان مستةفا هةية .لة راثرسي يةكةمدا متمانة بة نوشيَروان
مستةفا دةطاتة  %٨.٨٢و لة راثرسي دووةمدا كةمدةبيَتةوة بؤ  .%١٦ئةوةش بؤ دوو هؤكار دةطةرِيَتةوة :يةكةم ،لة راثرسي
دووةمدا كة ئاسيت متمانةي نةوشيَروان مستةفا دابةزيوة ،منوونةكة جطة لة ثاريَزطاكاني هةوليَر و سليَماني لة ثاريَزطاي دهؤكيش
وةرطرياوة .ئةدةبياتةكة لة بادينان واية كةوا نةوشيَروان مستةفا و بزوتنةوةي طؤرِان نةك تةنيا ناوضةطةرِيَيت و شارضييايةتي دةكةن،
َام دابةزيين ريَذةي متمانةكة تةنيا
َيَني بووني نيية .بةل
َكو بادينان لة هزري نةوشيَروان مستةفادا هيض بايةخيَكي نيية ،ئةطةر نةل
بةل
لةبةر ئةو هؤكارة نيية ضونكة هةميشة منوونةي بادينان بة ريَذةيةكي زؤر كةمرتة لة منوونةي هةردوو ثاريَزطاي هةوليَر و سليَماني.
َكو زياتر بؤ هؤكاري دووةم دةطةرِيَتةوة .ئةوةيان ثةيوةستة بة ضؤنيةتي دارِشتين ثرسيارةكة لة راثرسي كؤتايي  ١١٢٢كة بة
بةل
َبذاردني سيَ كةسايةتي سياسي كة متمانةي زؤري ثيَيان هةية .لة
شيَوةيةكة منوونةكة ناضاردةكات خؤي سنوورداربكات لة هةل
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كاتيَكدا لة راثرسي يةكةمدا منوونةكة دةيتواني ئاماذة بة هةموو ئةو سةركردانة بكات كة متمانةي ثيَيان هةبوو .بؤية لة نيَو
ليستةكةدا كة ديارترين سياسييةكاني كوردستاني تيَداية ،نةوشيَروان مستةفا بة ثلةي ثيَنجةم ديَت لة دواي مةسعود بارزاني،
َام لةطةلَ ئةوانيش جياوازييةكة زؤرة بةجؤريَك كة لة دواي نيَضريظان
بةرهةم ساَلح ،جةالل تالةباني و نيَضريظان بارزاني .بةل
بارزانييةوة ديَت بة جياوازي  .%٢١هةر وةكو لة ويَنةي ( )١ديارة.

لة راثرسي سيَيةمدا كة ثرسيار لةبارةي نةوشيَروان مستةفا كراوة .راثرسييةكةي ثةميانطاي نيشتيماني بؤ دميؤكراسيية .لة
راثرسييةكةدا ثرسيار لة سةر ثةسةندي نةوشيَروان مستةفا كراوة لةالي منوونةكة ،دةركةوت نةوشيَروان مستةفا بةالي تةنيا %١٩
َكي هةريَم ثةسةندة و ئةمةش كةمرتة لة ريَذةي متمانة بة نةوشيَروان مستةفا لة دوا راثرسي كؤمثانياي بارومةتر كة  %١٦بوو.
خةل
َام دةبيَت ئاماذة بةوةش بكةين كة دوو مانط ثيَشرت واتة لة تةمووزي  )NDI( ١١٢٢راثرسييةكي ديكةي كردووة و ئاسيت
بةل
متمانةي نةوشيَروان مستةفا بة ريَذةي  %١كةمرت بووة لة راثرسييةكةي مانطي  ٢١لة .١١٢٢
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 -٢نيَضريظان بارزاني
لة كؤي ئةو شةش راثرسييةدا ،تةنيا لة دوو راثرسيدا ثرسيار لة منوونةكة كراوة سةبارةت بة متمانةيان بة نيَضريظان بارزاني
وةكو سياسييةكي كوردستان .هؤكاري ئةوةي كة ثرسيار لةبارةي نيَضريظان بارزانييةوة نةكراوة ،دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو هؤكارةي كة
لةو ماوةيةدا ( )١١٢٢-١١٢٢ناوبراو هيض ثؤستيَكي حكومي و رةمسي نةبووة ،هةروةها زؤر كةم دةركةوتووة ،بؤية بة ثيَويست
نةزانراوة متمانةي ئةو وةكو سياسييةكاني ديكة بثيَون.
لة راثرسي كؤمثانياي بارومةتر لة تةمووزي  ١١٢٢ئاسيت متمانة بة نيَضريظان بارزاني بةرزة ،كة دةكاتة  .%٨٥لة راثرسي
دووةمي هةمان كؤمثانيادا هاوشيَوةي جةالل تالةباني و نوشيَروان مستةفا ئاسيت متمانةي ئةويش بة ريَذةيةكي زؤر دابةزيوة ،كة لةم
راثرسييةدا ئاسيت متمانة بة نيَضريظان بارزاني دةكاتة  .%٢٢هؤكارةكةش هةر هةمان ئةو هؤكارةية كة لةو راثرسييةدا تةنيا بوار
درابوو بة منوونةكة كة سيَ لة بة متمانةترين كةسايةتي سياسي دةستنيشان بكات.
َح و كوسرةت رةسول
 -٥بةرهةم سال
َح و كوسرةت رةسولَ) ثيَكةوة دةخةينة رِوو ،لةبةر ئةوةي ئةو
َئاسيت متمانةي جيَطراني سكرتيَري طشيت ينك (بةرهةم سال
َح كراوة لة كاتيَكدا لة دوو
كات هةردووكيان ثيَكةوة جيَطراني تالةبانني .لة سيَ راثرسيدا ثرسيار لة ئاسيت متمانةي بةرهةم سال
راثرسيدا ثرسيار لة ئاسيت متمانة بة كوسرةت رةسولَ كراوة .ميَذووي هةموو ئةو راثرسيانةش دةطةرِيَتةوة بؤ  ١١٢٢كة بةرهةم
َح سةرؤكي حكومةتي هةريَم بوو و كوسرةت رةسولَ وةكو ئيَستا جيَطري سةرؤكي هةريَم بوو.
سال
َة
َح لة  ١١٢٢كة سةرؤك وةزيران بوو ئاسيت متمانةي يةكجار بةرز بوو كة دةشيَ بة سال
سةبارةت بة بةرهةم سال
َةم بدةين .لة دووةم راثرسي كؤمثانياي بارومةتر كة منوونةكةي تةنيا لة هةردوو ثاريَزطاي هةوليَر و سليَماني
زيَرينةكةي ئةو لةقةل
َام لة سيَيةمني راثرسي
َح برييت بوو لة  %٨.١٩كة لة لوتكة دا بوو (برِوانة ويَنةي  .)٢بةل
وةرطريابوو .ئاسيت متمانة بة بةرهةم سال
َح-يش وةكو جةالل تالةباني
هةمان كؤمثانيادا كة لة جوطرافيايةكي فرةوانرتدا ئةجنامدراوة و هةموو هةريَم دةطريَتةوة ،بةرهةم سال
َام دةبيَت ئةوةمان لةبةرضاو بيَت
و نةوشيَروان مستةفا ئاسيت متمانةي بة ريَذةيةكي بةرضاو دابةزيوة ،واتة لة  %٨.١٩بؤ  ،%٨٦بةل
كة هيَشتا ئاسيت متمانةكةي زؤر بةرزة و بة جياوازييةكي زؤر كةم لة دواي مةسعود بارزاني و بة ريَذةي  %٨لة ثيَش جةالل
تالةباني و بة ريَذةي  %٢١لة ثيَش نةوشيَروان مستةفاوة بوو (برِوانة ويَنةي .)٢
كوسرةت رةسولَ وةك لة سةرةوة ئاماذةمان ثيَدا تةنيا لة دوو راثرسي كؤمثانياي بارومةتر دا ثرسياري لةبارةوة كراوة.
جياوازييةكي زؤر لة نيَوان ئاسيت متمانة بة كوسرةت رةسولَ هةية لة نيَوان هةردوو راثرسييةكةدا (تةمووزي  ١١٢٢و تشريين
دووةمي  )١١٢٢كة دةشيَ بَليَني لة جياوازي نيَوان ريَذةي متمانةي هةموو سةركردةكاني دةيكة زياترة (جةالل تالةباني،
َح) .لة راثرسي يةكةمدا  %٩.٩١بوو ،بةالم لة راثرسي دووةمدا  %١٢لة كاتيَكدا جياوازي نيَوان
نةوشيَروان مستةفا ،بةرهةم سال
َبةت هيض شتيَكيش كة شاياني ئاماذة بيَت رووينةداوة كة كاريطةري لةسةر متمانةي
دوو راثرسييةكة تةنيا شةش مانطة و هةل
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َكو هؤكارةكة بؤ دوو خالَ دةطةرِيَتةوة :يةكةم لة راثرسي دووةمدا منوونةكة لة ثاريَزطاي دهؤكيش
كوسرةت رةسولَ هةبيَت .بةل
وةرطرياوة ،كة كوسرةت رةسول –يش هاوشيَوةي سةركردةكاني ديكةي يةكيَيت لةو ثاريَزطاية ئاسيت متمانةي نزمة .دووةم،
كيَشةكة لة ثرسيار دارِشتنةكةداية .لة يةكةم راثرسيدا ثرسيارةكة بةو جؤرة بوو :تا ضةند متمانةت بة كوسرةت رةسولَ هةية؟
ليَرةدا ئاسيت متمانةي بةرزة ،ضونكة منوونةكة ناضارنةكراوة متمانةي كوسرةت رةسولَ بةراورد بكات بة متمانةي سةركردةكاني
َام لة هةريَمي كوردستان ضةند
ديكة وةك ئةوةي لة راثرسي دووةمدا كراوة .واتة ئاسيت متمانة بة كوسرةت رةسولَ بةرزة ،بةل
َبذاردن لة نيَوان سيَ كةسدا،
سةركردةيةكي ديكة هةن كة ئاسيت متمانةيان لةو بةرزترة و ئةطةر منوونةكة ناضار بكريَت بة هةل
ئةوكات ئاسيت متمانةكةي ديَتة خوار بةوةي كةسي ديكةي بةمتمانةتر هةن.

َاحةدين بةهائةدين و عةلي باثري
- ٦سةل
َاحةدين بةهائةدين و عةلي باثري) لة نيَو سةركردة ديارةكاني كورددا كةمرتين متمانةيان
هةردوو سةركردةي ئيسالمي (سةل
هةية ،ئةمة لةاليةك و لة اليةكي ديكةوة ئاسيت متمانةي هةردوو سةركردةكة زؤر لة يةكرتةوة نزيكة.
تةنيا لة دوو راثرسي كؤمثانياي بارومةتردا ثرسيار سةبارةت بة ئاسيت متمانةي ئةو دوو سةركردة ئيسالمية كراوة ،لة
راثرسييةكاني ديكةدا ثرسيار نةكراوة هؤكارةكةش بة ثلةي يةكةم دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةي كةوا ثؤسيت ئيداري و حكوميان نيية .لة
راثرسي يةكةمدا ناوي هةر يةكيَكيان بةجيا خراوةتةرِوو و ثرسيارةكة ئةوةبوو :ضةندة متمانةت بة (سةركردةكة) هةية؟ ئاسيت
168

متمانةي سياسي لة هةريَمي كوردستان 2103-2100

م.د .هیوا مجید خلیل /م.د .مراد حكیم محمد /م.د .عبدالحكیم خسرو جوزل

َام ئةوةي جيَطةي
متمانةي عةلي باثري  %٩.٢٩و ئاسيت متمانةي سةالحةدين بةهائةدين  %٢.٢٢كة دوو ريَذةي لة يةكرت نزيكن ،بةل
سةرجنة راثرسي دووةمي كؤمثانياي بارومةترة كة داوا لة منوونةكة كراوة تةنيا سيَ سةركردة دةستنيشان بكات كةوا متمانةي ثيَيان
هةية ،دةردةكةويَت ئاسيت متمانةي هةردووكيان  %٢٨ية ،كة ئةمةش نزيكة لة ريَذةي دةنطي ئيسالميةكان لة ثةرلةماني
كوردستان .بة مانايةكي ديكة زؤربةي هةرة زؤري ئةوانةي متمانةيان بةم دوو سةركردةية هةية لة دةنطدةراني ئيسالمني.

ئةجنام
ئةم تويَذينةوةية طةيشتة ئةم ئةجنامانةي خوارةوة:
()1

متمانةي سياسي يةكسان نيية بة ريَذةي دةنطي دةنطدةران .

()2

َةدا طؤرِانكاري كةمي بةسةرداهاتووة ،ثيَدةضيَت متمانةي ئةو كةمرت كاريطةر
متمانة بة مةسعود بارزاني لةو سيَ سال

بووبيَت بة رِووداوةكان .ئةمةش بة ثيَضةوانةي ئةو بريؤكةيةية كة ثيَيواية متمانة بةندة بة كردةي سياسي .
َبةز و دابةزيَكي زؤر داية و دةشيَ بة ثيَضةوانةي بارزاني كاريطةر بووبيَت بة رووداوةكان.
( )3متمانة بة جةالل تالةباني لة هةل
( )4متمانة بة ثةرلةمان لة ئاستيَكي نزمداية .ئةوةش بة ثيَضةوانةي ئةو بريؤكةيةية كة ثيَيواية دةبيَت سيستةم ثةرلةماني بيَت .بة
بريؤرِاي ئيَمة ئةطةر مبانةويَت سيستةم بكةينة ثةرلةماني تةواو ،ثيَويست دةكات سةرةتا متمانةي ثةرلةمان بةرز بكريَتةوة.
َاتي دادوةري متمانةكةي لة ئاستيَكي زؤر نزمداية ،كة ئةمةش لةنطييةكي طةورةية بؤ سيستةمي سياسي و ياسايي
( )5دةسةل
لة هةريَمي كوردستان.
( )6متمانةي سياسي بة دامةزراوةي ئاسايش و ثؤليش لة ئاستيَكي بةرزداية ،ئةوةش رةنطدانةوةي ئةو سةقامطرييةية كة لة
هةريَمي كوردستان هةية.

ئةجنامطريي
لة كؤتاييدا طةيشتينة ئةوةي كة فاكتةرةكاني بةخشيين متمانةي سياسي لة هةريَمي كوردستاندا لة نيَوان خودي نوخبةي
َي نيية لة
سياسي و لة نيَوان نوخبة و دامةزراوة سياسييةكاندا جياوازة .واتة هةمان فاكتةر بؤ دوو كةس يان زياتر هةمان رؤل
بةرزبوونةوة و نزمبوونةوةي متمانةي سياسي .هةروةها بةثيي داتاكان و ئةو ئةجنامةي كة لةم تويَذينةوةيدا ثيَي طةيشتني لة هةريَمي
كوردستاندا متمانة بة كؤي سيستةمي سياسي كةمة .متمانةش بة سيستةم لة هةريَم وابةستةية بة متمانة بة نوخبةي سياسي و
دامةزراوة سياسي و ياساييةكان .
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شَاٌْ فُزٌَ و ثًَطُّ شَاٌْ نىزدّ يًَُْى شَاُْ جًٗاًًُْناْدا*
ٖاغِ ئَُني
َاضتُز يُ شَآْاضٌ طػيت-شاْهؤٍ تازإ
ثىختُ

َيُتًًُو ئاَساشيَهُ بؤ ْاضاْدٕ و بُزَو ثًَػربدٌْ ثُيىَْدٍ و يًَهتًَطُيػنت يًَُْىإ دَْط و
شَإ ديازدَيُنٌ نؤَُال

ٌَ جًانُزَوَّ طسْطٌ ًَْىإ شيٓدَوَزإ بُطػيت يُ دواٍ ئاوَش شَاٌْ قطُنسدُْ ،ئُطُز يُزابسدودا
زَْطُ جًاواشَنإ ،خاي

َُت ًَُٖاٍ ْاضاْدٌْ ُْتُوَ بىوبًَت ،ئُوا يُ ئًَطتادا شَإ بىوَتُ ْاضاْدٌْ ُْتُوَ .شؤزٕ ئُو شَاْاُّْ نُ خاوٌَْ ثًَطُو
دَوي
َّ شَاُْنُغًإ ًٖض َُتسضًًُنٌ يُضُز ًًُْ ،يُنؤٍ ئُو
َُتًػدا زيَهُٓخساوٕ ،بُال
نًتىزو فُزُْٖطٔ و يُضىازضًَىَّ دَوي

( )7102شَاُّْ ئَُسِؤ يُجًٗاْدا ُٖيُ ) 6000( ،شَإ نُ قطُّ ثًَدَنسيَتت َُتسضٌ يُْاوضىوًْإ يُضُزَ ،يًَُْى ئُّ
ذَازَ شؤزَّ شَاْدا شَاٌْ نىزدٍ يُزيصبُْدٍ شَاُْ ثازيَصزاوَناْدايُو ُْوَ دواٍ ُْوَ شَاُْنٍُ طىاضتىوَتُوَو يُو غُؽ

ئاضتُّ نُ يىْطهؤ بؤ ثازاضتين شَاُْنإ دايٓاوَ شَاٌْ نىزدٍ يُزيصبُْدٍ ئاضيت يُنَُدايُ بؤ ثازاضتين شَاُْنُّ ،ئًَطتا

شَاٌْ نىزدٍ خاوَٕ نؤدٍ ذَازَ ( َ)342يًَُْى ( )143شَاٌْ شيٓدوٍ جًٗاْدا نُ يُاليُٕ دَشطاٍ جًٗاٌْ (َ)ETSوَ

بُ فُزٌَ ئاَاذَّ ثًَهساوَ ،شَاٌْ نىزدٍ ثًَطُيُنٌ ديازٍ يًَُْى شَاُْ ضاالنُناٌْ جًٗاْدا ُٖيُو يُ نؤٍ ئُو ()100-88

شَاُّْ نُ يُ ( ٍ)%80داًْػتىاٌْ شَوٍ قطُّ ثًَدَنُٕ شَاٌْ نىزدٍ تىاًْىيُتٌ يُ زيصبُْدٍ ًْىَّ يُنٌَُ ئُ شَاْاُْدا
َبُت ئَُُ يُضُز ئاضيت جًٗاٌْ .يُضُز ئاضيت
بًَت و وَى شَاًَْهٌ دياز يًَُْى ثًَطُّ شَآْاضٌ جًٗاًْدا بٓاضسيَتُٖ ،ي

َهى يُ
ْاوخؤؽ شَاٌْ نىزدّ يُدو اٍ شَاٌْ عُزَبٌ وَى دووَّ شَاٌْ زَمسٌ ُْى تُْٗا يُ ْاوضُ نىزديًُناْدا ،بُي
َبًَهٌ ْىيَدا
ضُزتاضُزّ عرياقدا ْاضًَٓساوَ ،ئَُُؽ شًََُٓيُنٌ يُبازٍ زَخطاْدوَ بؤ ئُوَّ جازيَهٌ ديهُ ئُّ شَاُْ يُ قاي

خؤٍ دابسِيَريَتُوَو بتىاْسيَت ُْٖطاو بُزَو دزوضتهسدٌْ شَاٌْ ضتاْدازد بًَٓت ،يإ ئُطُز يُّ قؤْاغُغدا ُْتىاْسا ئُو ُْٖطاوَ
بٓسيَت ،ئُوا دَتىاْسَّ شَاًَْهٌ ْىضًين يُنطستىو ثُيسَِو بهسَّ و يُ ضىازضًَىَّ ضًاضُت بًَٗٓسيَتُ دَزَوَو ضًدٍ

ًَُٓوَّ شاْطيت يُناليٌ بهسيَتُوَ بؤ بىًْادْاٌْ شَاٌْ ضتاْدازد ،يُّ
ْاوضُطُزّ و غًَىَّ جًاواشٍ ديايًَهتُنإ بُ يًَهؤي
َدزاوَ غُْىنُوٍ شَاٌْ فُزٌَ و ثًَطُّ شَاٌْ فُزٌَ نىزدٍ و ْصيهبىوُْوَّ يُ شَاٌْ ضتاْدازد و
ًَُٓوَيُدا ُٖوي
يًَهؤي

َُتًًُنإ و خطتُٓزِووٍ ُْٖدٍَ اليٌُْ شَاًٌْ ضُْد شَاًَْهٌ جًاواشو ْصيهًٌ يُ شَاُْناْدا خبسيَتُزِوو.
ئاَاذَ بُ شَاُْ ًَْىدَوي

* ئەم توێژینەوەیە پێشکەشکراوە لە چوارەمین کۆنفرانسی زانستی نێودەولەتی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی  /نیسان ٧١٠٢
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ًَُٓوَنُ:
ْاوًْػإ و بىازّ يًَهؤي

ًَُٓوَيُ يُ شَاٌْ فُزٌَ نىزدٍ و ثًَطُنُّ دَطُزِيَتُوَ بؤ ئُو بانطساوْدَ ًََرويًُ
َبرازدٌْ ْاوًْػاٌْ ئُّ يًَهؤي
ُٖي

َوَّ شَاٌْ نىزدّ نُ بُ ضُْد ديايًَهتًَهٌ جًاواش ًََروّ ثٌَ ْىضساوَتُوَُْٖ ،ىنُ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ تانُ ُٖزيٌَُ
ثُزتىبال

نىزديًُ نُ شًََُٓيُنٌ ًََرويٌ يُبازٍ ُٖيُ بؤ ئُوَّ شَاٌْ فُزٌَ نىزدٍ بُزَو شَاٌْ ضتاْدازد ُْٖطاو بًَٓت.

َبرازدٌْ بابُتُنُ:
ٖؤٍ ُٖي

ئَُسِؤ يُ جًٗاْدا شَإ بىوَتُ ٖؤنازٍ ْاضاْدٕ و ْاضٓاَُّ ُْتُوَو شَآْاضإ و غازَشاياٌْ بىازٍ شَإ ُٖز زؤذَو

ًََت دَضتىزّ جًٗاٌْ ( )UGبىوَتُ ٖؤٍ
اليًَُْهٌ ديهُّ شَإ نُغف دَنُٕ و ئُوَّ ضؤَطهٌ ثًٌَ دَي

ٌَ ٖاوبُؽ يُ ًَْى ئُو شَاْاُّْ نُ يُ يُى خًَصأْ و بُثًٌَ ضُْد ثًَىَزيَهٌ شاْطيت زيصبُْدٍ
يًَهٓصيهبىوُْوَو دؤشيُٓوَّ خاي

َّ ئُوَّ نُ طسْطُ نىزد وَنى ُْتُوَيُنٌ بٌَ
نساوٕ ،يُ زيصبُْديًُ شاْطتًًُناْدا شَاٌْ نىزدٍ ثًَطُيُنٌ ئُوتؤٍ ًًُْ ،بُال

َُت شَاُْنُّ بُ فُزٌَ ْاضساوَو خاوَٕ نؤدّ خؤيُتٌ يُ زيصبُْدٍ شَاُْ شيٓدوَناٌْ جًٗاْدا جًَطُو ثًَطُّ خؤٍ
دَوي

ُٖيُ.

زيَباشٍ يًَهؤيًُٓوَنُ:

زيَباشٍ يًَهؤيًُٓوٍَ ئُّ بابُتُ زيَباشيَهٌ وَضفٌ غًهازيًُ ،تًًَدا ئُوَ دَخسيَتُزِوو نُ شَاٌْ فُزٌَ ضًُو ضؤٕ شَاٌْ

فُزٌَ فسَ ديايًَهت دَبًَتُ شَاٌْ ْىضني و شَاٌْ ضتاْدازد؟ ُٖزوَٖا تًػو خطتُٓضُز ثًَطُّ شَاٌْ نىزدٍ ،نُ ضؤٕ يُ

ًَُٓوَ يًَُْى
ضُزضاوَ بًاًًُْناْدا ئاَاذَّ ثًَهساوَو يُ ض ئاضتًَهدا ئُذَاز نساوَ؟ ئايا شَاٌْ نىزدٍ بىوَتُ شَاٌْ يًَهؤي

َونساوَ جًٗاًًُْناْدا ،تاوَنى يُ زيصبُْدّ شَاٌْ شاْطيت ئُذَاز بهسيَت؟
بال

شَإ و ْاضاْدٌْ شَإ

زَْطُ ثًَٓاضُو يًَهداُْوَّ جؤزاوجؤز بؤ ضَُهٌ شَإ نسابًَت و تا ئًَطتاغٌ يُطٍَُ بًَت شَآْاضإ يُضُز يُى

َّ َُٖىإ يُضُز ئُوَ نؤنٔ نُ فُيطُفُّ شَإ بؤ دزيَرَثًَداٌْ ثُيىَْدٍ 1و يًَهتًَطُيػتُٓ.
ثًَٓاضُ زيَهُٓنُوتىٕ ،بُال
"دَضتُبُزبىوٌْ ئُّ ثُيىَْدٍ و يًَهتًَطُيػتُٓؽ بُٖؤٍ شَاُْوَيُو ُٖز شَاًَْهًؼ تايبُمتُْدٍ و غًَىَّ جًاجًاٍ ُٖيُ،

َدا ٖاوبُغٔ .ضؤَطهٌ ثًًَىايُ شَإ
ئَُُؽ وايهسدوَ يًَهداُْوَّ جًاواش بؤ شَإ بهسيَت نُ َُٖىو شَاُْناًْؼ يُيُى خاي

ًََت "شَإ ٖؤيُنٌ ْاغُزيصٍ و تايبُتُ بُ َسؤظ ،بؤ دَزبسِيِٓ ُٖضت و
َُ زضتُيُنُ زيَصَإ دَزيإ دَنات" .2ضاثري دَي
نؤَُي

َتٌ َسؤظدايُ" ،"3شَإ فُزَاْطُيُنُ
ئازَشوو بُنازديَت ،بُٖؤٍ زََصَوَ يُضُز ياضا زؤيػتىَو نازدَنات و يُذيَس دَضُال
خؤٍ و بُزِيَىَبسدِْ خؤٍ يُدَضت خؤيدايُ ،يُزِيٌَ فُزَاْطُنُوَ َسؤظُنإ يُطٍَُ يُنرتدا ناز دَنُٕ و يُيُنرت

تًَدَطُٕ".4

_____________________________________________________________________________________________

( )2حمَُُد َُعسوف فُتاح (د) ،شَاُْواٌْ ،داز احلهُُ ،بُغداَ ٍ .5

communication

)(1

( )3ضُزضاوَّ ثًَػىو.

( )4حمَُُدٍ َُذىيٌ( ،د) ،شَإ و شاْطتِ شَإ ... ،بُزطٌ يُنُّ ،ضًًَُاٌْ.11 ٍ ،2001 ،
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شَاٌْ فُزٌَ و ثًَطُّ شَاٌْ نىزدّ يًَُْى شَاُْ جًٗاًًُْناْدا

ٖاغِ ئَُني

يًَهداُْوَو ْاضاْدٌْ شَإ جؤزاو جؤزيَيت تًَدايُو شَإ ئاَساشو ٖؤنازٍ ثُيىَْدٍ َسؤظُ ض بُ دَزبسِئْ ،ىضني،

ياخىد شَاٌْ جُضتُو ًْػاُْ بًَت( ،شَإ ضًطتًَُهُ يُ ًْػاُْ 1يُ خؤوَ يُضُزٍ زيَهُوتىئ و تىاْاٍ دابُغهسدٌْ ُٖيُ،

تانُ نُع وَى ئاَسا شيَو بؤ دَزبسِيين َُبُضتُناٌْ و بؤ ثُيىَْدٍ نسدٕ بُ نُضاٌْ ديهُوَ يُزيَطُّ ئاخاوتٔ و ْىضًُٓوَ بُ

َهى ٖؤنازيَهٌ زاضتُقًُٓ و طسْط
نازيدًًَََٖٓت) . 2شَإ تانُ ٖؤنازٍ يُنُّ و نؤتايٌ ًًُْ بؤ ْصيهبىوُْوَو تًَطُيػنت ،بُي

َهى ديازدَيُنٌ نًتىزّ و
َيُتٌ ،زَطُشٍ و ئُدَبٌ ...بُي
بؤ دَزبسِئ و بؤضىوُْ ٖصزٍ ،ضًاضٌ ،ضًٓايُتٌ ،نؤَُال
َطُوَ ُٖيُ ،بؤيُ طُغُضُْدٌْ شَإ بُضرتاوَ بُ
َيُتٌ نؤَُي
فُزُْٖطًًُ ثُيىَْدٍ زاضتُوخؤٍ بُ ثًَهٗاتُو بىًْادٍ نؤَُال

َطُوَ.
طُغُضُْدٌْ نايُ جًاواشَناٌْ نؤَُي

شَاٌْ فُزٌَ

َُتٌ
بُزيُوَّ باع يُ شَاٌْ فُزٌَ بهُئ ثًَىيطتُ ئاَاذَ بُوَ بهُئ نُ شَاٌْ نىزدٍ وَنى شَاٌْ دووَّ يُ دَوي

عرياقٌ فًدزاٍَ داًْجًَداْساوَو يُ دواٍ شَاٌْ عُزَبٌ بىوَتُ دووَّ شَاٌْ فُزٌَ يُ عرياقدا .شازاوَّ شَاٌْ فُزٌَ 3بُضُْدئ

غًَىَ ئاَاذَّ ثًَهساوَو بُ شَاٌْ نازطًَسٍِ ْاوبساوَو بىوَتُ شَاٌْ يُنُ نازطًَسيًُناٌْ ذهىَُت و دَشطاناٌْ ضاث و
َتًَهدا
َونسدُْوَ نُ َُٖىيإ ثُيسَِوّ يُيُى غًَىَ ْىضني دَنُٕ ئُو شَاُْ بُنازدًََٖٓٔ ،ئَُُؽ ئُوَ ْاطُيًَُْت يُُٖز وال
بال

ئُو شَاُْ فُزًًَُّ نُ بُنازٖات بًًََني ئُو شَاُْ فُزًًَُ بىوَتُ شَاٌْ ضتاْداد ،ضىْهُ بابُتٌ شَاِْ قطُنسدٕ و ْىضني
ثؤَئًَ دَنسيَت بؤ شَاُْناٌْ (ضتاْدازد ،فُزٌَ ،ئُدَبًٌْ ،ػتًُاٌْ ،شَاٌْ ٖاوبُؽ و ُْتُوَ ،شَاٌْ ئُدَبٌ يُنطستىو ،شَاٌْ

َّ يًَسَدا بُ
جىت ضتاْدازدٖ ...تد) ،ئُّ جؤزَ شَاْاُْ شؤزجاز تًَهٍَُ بُيُنرت دَنسيَنت ،بؤيُ دَبًَت يُيُنرت جًا بهسيَُٓوَ ،بُال

ًَُٓوَيُ
وزدٍ ئاَاذَيإ ثًَٓادَئ و ًٖض ناّ يَُاُْ ْاضُٓ ضىازضًَىَّ شَاٌْ ضتاْدازدَوَ و ئُوَّ يًَسَدا طسْطُ بؤ ئُّ يًَهؤي

شَاٌْ فُزًًَُ.

َتًَو يا ذهىَُتًَو يا ُٖزيًََُو دَبُخػًَت،
"شَاٌْ فُزٌَ بُ شَاًَْو دَوتسٍَ نُ ويَُٓو ْاضٓاَُيُنٌ ياضايٌ بُ وال

َطُّ جىت شَاٌْ و فسَ شَاًْدا شَاًَْهٌ ْػتًُاًًُْو يُ
َطُّ تاى شَاًْدا شَاٌْ ُْتُوَيُو يُ نؤَُي
ئُّ جؤزَ شَاُْ يُ نؤَُي

ثُزيَُإ و دادطا و خىيَٓدْدا بُنازديَت ،يُ شؤزبٍُ زووَناًْػدا يُطٍَُ شَاٌْ ضتاْدازد دا يُندَطسيَتُوَ" .4يا (شَاٌْ

َىطؤزٍِ شاًْازٍ و
فُزٌَ ئُو شَاُْيُ نُ يُاليُٕ شَإ بُنازًَُٖٓزاًَْو يُضُز ضُنؤيُى ديَتُ بُنازًَٖٓإ ،نُ يُويَدا ئاي
خطتُٓزِووٍ بؤضىوٌْ جًاواش دَزبازَّ بابُتًَو دَخسيَتُ بُزضاو نُ جًَطُّ بايُخٌ طػتُ) .5منىُّْ شَاٌْ فُزٌَ يُ َُٖىو

َتٌ ضىيطسا ضىاز شَاٌْ فُزٌَ ُٖيُ ،يُ
َت جًَطُّ شَاٌْ ض تاْدازتٌ طستىَتُوَ ،بؤ منىُْ (يُ وال
َتًَو ُٖيُ و يُ ُْٖدَّ وال
وال
َّ يُ ًٖٓدضتإ ( )22شَاٌْ فُزٌَ
َتاُْدا شَاٌْ فُزٌَ و ضتاْدازديُنٔ ،بُال
بُجلًها ضٌَ شَإ ،يُ نُُْدا دوو شَإ ،يُّ وال

_____________________________________________________________________________________________

َ خؤغٓاو (د) ،شَاٌْ ضتاْدازدٍ نىزدٍ ،ضاثٌ يُنُُّٖ ،ويًَس.15 ٍ ،2013 ،
َال
(ُْ )2زميإ عُبدوي

code

)(1

)(3

official language
َونساوَناٌْ زيَهدساوٍ شَآْاضٌَٓ ،ازَُٖ ،ويًَس.25-24 ٍ ،)2010( ،
( )4ضُالّ ْاوخؤؽ (د) ،ضتاْدازد بىوٌْ شَاٌْ نىزدٍ ،....يُ بال
( )5غاشٍ عُيٌ خىزغًد ،شَاٌْ فُزٌَ بؤ نىزدضتإ.33ٍ ،)2012( ،

174

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص 287-271
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

َتٌ ئُظغاْطتإ دوو شَاٌْ
ُٖيُ نُضٌ دوو شَاٌْ ضتاْدازد ُٖيُ ئُواًْؼ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ و شَاٌْ ئىزدوَ) .1جًاواش يَُاُْ وال

فُزٌَ ُٖيُ فازضٌ و ثػتى ،شَاٌْ فازضٌ شَاٌْ زَمسٌ ْىضني و نازطًَسِيًُ ،شَاٌْ ثػتى وَنى شَاٌْ نًتىزٍ ئاَاذٍَ ثًَدزاوَ

َتًَهِ وَى نُُْدا
َّ يُ وال
َتًَهدا بىوٌْ شَاٌْ ضتاْدازد ْاطُيًَُْت ،بُال
ُٖز يُبُزئَُُغُ بىوٌْ شَاٌْ فُزٌَ يُ ُٖز وال

ُٖزدوو شَاٌْ ئًٓطًًصٍ و فُزَْطٌ نُ دوو شَاٌْ ضتاْدازدٕ يُبُزئُوَيُ نُ شَاٌْ دزوضتٓىضًًٓإ ُٖيُو يُُٖز غىيًََٓهٌ

دًْا ئُّ دوو شَاُْ بُنازٖات تُْٗا يُى طساَُز و دَضتىز ثُيسَِو دَنسيَتت و وَنى بُنازًَُٖٓزاٌْ نُضاًَْو بُنازيدًََٖٓٔ نُ

َهٌ
َبدزاو و تؤَازنساوٍ ضُقاَطريٍ شَاُْو خُي
شَاٌْ ئًٓطًًصٍ و فُزَْطٌ شَاٌْ دايهًاُْ" .شَاٌْ ضتاْدازد شَاًَْهٌ يُقاي
وَنى منىُْ ضاوٍ يًَدَنات و بُنازّ دًًَََٖٓت ،ضىْهُ شَاٌْ ضتاْدازد ئُو شَاُْيُ نُ بُ َُٖىو ُْٖطاوَناٌْ يُنطستٓدا

َهٌ
َّ يُضُزتاثاٍ ْاوضُيُنٌ جىطسافًدا زَشاَُْدٍ خُي
تًَجُزِيىَو خاوٌَْ دَضتىزو فُزُْٖط و يُ نازطًَسِيدا بُنازديَت ،بُال

وَزُْطستىَ".2

بًَطىَإ ُْٖطاوٍ يُنٌَُ ضُضجاْدِْ شَاٌْ ضتاْدازد ْاضاْدًًُْتٌ وَنى شَاٌْ فُزٌَ و دواتس يُ ًَْى غًَىَشازَناٌْ

ئُو شَاُْ يُى غًَىَشاز خؤٍ دَضُثًًََٓت و دَبًَت بُ شَاٌْ ضتاْدازد يإ جازيَهٌ دٍ بُ فُزٌَ ضتاْدازدبىوٌْ زادَطُيُْسيَت،

َطُ ،بُذىنٌُ ثًَىيطيت بؤ ٖؤنازٍ
وَنى خاًْسٍ ئاَاذَّ ثًَدَنات "شَاٌْ ضتاْدازد يُنًَهُ يُ غًَىَشازَناٌْ نؤَُي

ثُيىَْدٍ ًَْىإ ئُو ُْتُواُّْ ،نُ بُغًَىَيُى يًَهطىوًْإ يًَُْىإ دايُ بؤ نازوبازٍ زؤذاُْ و بؤ نازوبازٍ زؤذاُْ نُ يُ

ًَْىاًْاْدا ٖاوبُغُ ،بُنازٍ دًََٖٓٔ" . 3نُواتُ يًَسَدا ئُو بؤضىوْاُْ ثػرتِاضت دَنُيُٓوَ نُ شَاٌْ فُزٌَ جًٌَ شَاٌْ
ضتاْدازد ْاطسيَتُوَ( .يَُُٖإ ناتًػدا شَاٌْ ضتاْدازد غًَىَيُنٌ ثًَػهُوتىٍ غًَىَشازيَهٌ شَاُْ نُ يُاليُٕ قطُثًَهُزإ و

نُضاٌْ ضًاضٌ و َاَؤضتاياٌْ ئايين و خىيَٓدَوازاُْوَ ثُيسَِو دَنسيَتت ،دواجاز ُٖوٍَ دَدات بُ تُواوٍ بطُضجًَٓسيَت).4

ٌَ ( )1985نُ عريام بىوَ
ئُطُز بًًَُٓ ضُز بُ فُزًَبىوٌْ شَاٌْ نىزدٍ يُ عرياقدا ًََروَنُّ دَطُزِيَتُوَ بؤ ضاي

َُتًَهٌ نؤَازٍ و ثاؽ َُٖىازنسدُْوٍَ دَضتىزٍ عريام ،يُ َادَّ ( ّ)3دَضتىزدا ٖاتىَ "عُزَب و نىزد ٖاوبُغٔ
دوي

يُ ًْػتًُاْدا" . 5ئُّ دَضتىزَ دإ دًََْت بُ َافُ ُْتُوَيًُنإ يُ عرياقدا ،ئَُُؽ ضُزَتاٍ ْاضاْدِْ ُْتُوَّ نىزد بىو يُ
عرياقدا بُ فُزٌَ ،ئَُُؽ يُذيَس زؤغٓايٌ ئُّ دَضتىزَدا دإ بُ شَاٌْ نىزدٍ و نًتىزَنُيدا ْساوَ ،بؤيُ بُٖؤٍ ئُّ
دَضهُوتُوَ بُغٌ نىزدٍ يُ نؤيًَرٍ ئادابٌ شاْهؤٍ بُغدا نسايُوَو دواتس زيَطُ دزا يُ قىتاخباُْناٌْ ْاوضُناٌْ نىزضتإ

نىزدَنإ بُ شَاٌْ نىزدٍ خبىيَٓٔ .دواتس وزدَوزدَ شَاٌْ نىزدٍ يًَُْى دَضتىزّ عريام و داّ و دَشطانإ عرياقدا
ٌَ ( )1957بُزَمسٌ شَاٌْ
ْاضًَٓساو يُ بسِيازَناٌْ ئُجنىٌَُْ ضُزنسدايُتٌ غؤزِؽ ئاَاذَّ ثًَهساو دواتس يُ دَضتىزّ ضاي

نىزدّ يُ ْاوضُ نىزديًُناْدا يُثاٍَ شَاٌْ عُزَبًدا داًْجًَداْسا ،ئَُُؽ يُنُجمازبىو نُ بُزَمسٌ شَاٌْ نىزدٍ داًْجًَدا

َّ تُْٗا يُ ْاوضُ نىزديًُناْداُٖ .ز ثُيىَضت بُ شَاٌْ نىزديًُوَ دواٍ
بٓسيَت وَى دووََني شَاٌْ زَمسٌ يُ عرياقدا ،بُال

_____________________________________________________________________________________________

( )1تازم جاَباش ،ياضاّ شَاُْ زَمسًًُنإ.4ٍ ،

( )2حمَُُد َُعسوف فُتاح (د) ،شَاٌْ ضتاْدازد وشَاٌْ .40 ٍ ،)2008( ...

( )3ثسويص ْاتٌ خاًْسٍ ،شبإ غٓاضٌ و شبإ فازضٌ ،ضاث غػِ ،تٗسإ ،تىع )1994-1373( ،ص .84

( )4خسرو فرشیذور ،لغت سازی و وضع و ترجمه اصطالحات علمی و فنی ،تهران ،)2001-1380( ،ص .564

( )5دضتىز ايعسام املىقت ،ايصادزَ يف  27متىش (.)1958
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شَاٌْ فُزٌَ و ثًَطُّ شَاٌْ نىزدّ يًَُْى شَاُْ جًٗاًًُْناْدا

ٖاغِ ئَُني

ئاشادنسدٌْ عريام جازيَهٌ ديهُ َُضُيٍُ بُ فُزٌَ بىوٌْ شَاٌْ نىزدٍ يُ دَضتىزّ عرياقدا ضُضجاو دواجاز يُ دَضتىزّ

ٌَ ( )2005يُ َادَّ ( )4ثُيىَضت بُ شَاٌْ نىزديًُوَ ٖاتىَ"شَاٌْ عُزَبٌ و نىزدٍ دوو شَاٌْ فُزَني يُ
ًَُٖػُيٌ ضاي
َُناًْإ بُ شَاٌْ دايهًإ وَى تىزنُاٌْ ضسياٌْ و ئُزٌَُْ يُ
عرياقداَ ،ايف ضُزجُّ عرياقًًُنإ ثازيَصزاوَ يُ فًََسنسدٌْ زؤي

َُتدا َطؤطُز دَنات بُثًٌَ ياضا ثُزوَزدَيًُنإ يإ ُٖز شَاًَْهٌ ديهُ يُ دَشطاناٌْ فًَسنسدٌْ
دَشطاناٌْ فًَسنسدٌْ دَوي

تايبُتدا" ،1يُ زاضتًدا دَزنسدٌْ ئُّ بسِيازَ بؤ نىزدو ضُضجاْدٌْ يُ دَضتىزٍ ًَُٖػُيٌ عرياقدا طسْطٌ شؤزٍ ُٖيُ و شَاٌْ
نىزدٍ بُ ٖاوتاٍ شَاٌْ عُزَبٌ داْساوَ ،ئَُُؽ ئُوَ دَضُملًََِٓ نُ نىزد ُْتُوَيُنٌ ضُزَنًًُ يُ عرياقدا بُ فُزٌَ

َجػت
َهى يُ ضُزتاضُزّ عرياقدا دَبًَت نازٍ ثًَبهسيَت .ثاي
ْاضاْدُْنُّ تُْٗا يُ ضىازضًىَّ ْاوضُ نىزديًُناْدا ُْبىو ،بُي

بُ َادَّ ( ٍ)4دَضتىزّ عريام يُ َادَّ ( ّ)14ثسؤذَّ دَضتىزّ ُٖزيٌَُ نىزدضتاْدا ٖاتىَ نُ " شَاٌْ نىزدٍ و

عُزَبٌ دوو شَاٌْ فُز َني يُ ُٖزيٌَُ نىزضتإ ...شَاٌْ تىزنُاٌْ و ضسياٌْ دوو شَاٌْ زَمسني يُ تُى شَاٌْ نىزدٍ و

عُزَبٌ ،يُو يُنُ نازطًَسِياُْدا نُ ئُواُّْ بُو شَاْاُْ دَدوئَ شؤزيُّٓ داًْػتىإ ثًَهديَٓٔ ئَُُؽ بُ ياضا زيَهدَخسيَت".2

(ئُوَّ جًٌَ ئاَاذَ بؤ نسدُْ يُنؤٍ ئُو َادَ دَضتىزياُّْ ضُبازَت بُ فُزًَبىوٌْ شَاٌْ نىزدٍ دَزضىوَ يًُٖض ناّ يُ
بسِطُناًْدا باضٌ غًَىَيُنٌ تايبُتٌ يُ شَاٌْ نىزدٍ ُْنسدوَ ،نُ بيبَ بُ شَاٌْ خىيَٓدُْوَو ْىضني و ُْوتساوَ شَاٌْ

َهى تًُْا ئاَاذَ بُ شَاٌْ نىزدٍ
ضتاْدازدٍ ذهىَُتٌ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ نسَاجنٌ ْاوَزِاضتُ) 3ياخىد نسَاجنٌ ضُزوو ،بُي

نساوَ ،نُ ئَُُؽ زَْطُ جؤزيَو بًَت يُ خؤ دشيُٓوَ يُضُز ديازيهسدٌْ غًَىَشازيَو و بُ ضتاْدازدنسدٌْ ،ياخىد زَْطُ

َُبُضتًإ ئُوَ بًَت نُ ئًرت ثًَىيطت ْانات ئاَاذَ بُ غًَىَشازٍ نسَاجنٌ ْاوَزِضت بدزيَت و خؤٍ بُغًَىَيُنٌ خؤنسد

َودَنسيَتُٓوَ.
بىوَتُ غًَىَّ زَمسٌ ذهىَُت و يُ ثُزيَُاًْػدا ُٖز بُّ غًَىَشازَ ياضانإ دَْىضسئَ و بال

غًَىَشاز

دواٍ ْاضاْدًَْهٌ نىزتٌ شَإ و شَاٌْ فُزٌَ ئُوَّ نُ طسْطُ ئاَاذَّ ثًَبهسيَت يُنٍُ بطىنرتٍ شَاٌْ ئاخاوتُٓ

نُ بسيتًًُ يُ (شاز ،غًَىَ ،غًَىَشاز) 4شؤزبُّ جازيؼ يُ شَاٌْ نىزديدا شازاوَّ ديايًَهت نُ يُ وغُّ (ٍ)dialektos
يؤْاًُْوَ ٖاتىَ بُنازدًََٖٓسيَت( ،غًَىَشازَناًْؼ يُ شَاٌْ نىزديدا ذَازَيإ شؤزَو ضُزدََاًَْهًؼ يُ ْاوضُ جًاجًاناٌْ

نىزدضتإ شَاٌْ ْىضني و بُزَُُٖ غعسٍ و ئُدَبًًُنإ بىوَ نُ شَاٌْ نىزدٍ يُ الواشبىوٕ و فُوتإ زشطاز نسدوَ.
ضىْهُ خىدٍ شازاوَّ ديايًَهت يُ ضُدَّ غاْصََُٖدا و يُ ضُزدٌََ زيَٓطاع بؤ طفتىطؤنسدٕ يُبازَّ ضاَاٌْ ئُدَبٌ

َدإ بؤ جًاواشٍ يًَُْىإ (شَإ و
ْاوضُيًُوَ بُنازٖاتىَ ،بُٖؤيُوَ يُّ ضُزدََُدا وغًازٍ ْاوضُيٌ طُغُّ نسدوَو ُٖوي

َوّ نازٍ يُضُز نساوَ).5
ديايًَهت) بُ بال

_____________________________________________________________________________________________

()0دَضتىزّ نؤَازٍ عريام ،ئابٌ (.)2005

( )2ثسؤذٍَ دَضتىزّ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ ،يُزؤذّ  2009/6/24يُاليُٕ ثُزيَُاٌْ نىزدضتاُْوَ ثُضُْد نساوَ.

( )3نسَاجنٌ ْاوَزِاضت يُشؤزبُّ ضُزضاوَناْدا بُ ْاوضُناٌْ (ضؤزإَ ،ىزنسيإ ،ضًًَُاٌْ ،نُزنىى)ديازيهساوَ ،يإ يُ نسَاجنٌ خىازودا
ٌَْ ،نُهلىزٍِ ،طؤزاٌْ) نساوَ.
ئاَاذَ نساوَ بُ ْاوضُناٌْ (ضؤزاٌَْ ،ىنسياٌْ ،ئُزدَال
فىئاد حمَُُد خىزغًد .شَاٌْ نىزدٍ و دابُغبىوٌْ جىطسايف غًَىَ شازَناٌْ .بُغداد :ئافاقٌ عُزَبٌ.40ٍ )1985( .
َطٌ شَإ .10 ٍ )2009( ...ئًَُؼ يُ بُٓزِتدا يُّ ضُزضاوَيُوَ وَزيطستىوَ:
( )5عُبدوملُْاف زََُشإ ئُمحُد ،ئُتً

dialect

)(4
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شَآْاضإ يًَهداُْوٍَ جؤزاوجؤزيإ بؤ شازاوَّ ديايًَهت نسدوََُٖ ،ىوإ نؤنٔ يُضُز ئُوَّ ديايًَهت بسيتًًُ

يُ يُغًَىَّ جًاجًاٍ قطُنسدٕ يُ يُى شَاْداو ئاضيت يًَهتًَطُيػتًَٓهٌ شؤز يًَُْى ئاخًَىَزاًْدا ُٖيُو ،ئُوَّ غًَىَشازيَو يُ

غًَىَشازيَهٌ ديهُ جًا دَناتُوَ غًَىَّ قطُنسدٕ و طؤنسدِْ جًاواشٍ دَزبسِيُٓ نُ يُ ْاوضُيُنُوَ بؤ ْاوضُيُنٌ ديهُ

دَطؤزِيَت.

ًَُٓوَيُدا َُبُضت يُ بُنازًَٖٓاٌْ شازاوَّ يُ شَإ بطىنرت ئُوَيُ غًَىَشازيَو يُ ًَْى شَاًَْهٌ فُزًَدا
يُّ يًَهؤي

ضؤٕ دَضُضجٌَ و جًٌَ خؤٍ دَناتُوَو دَيُويَت ببًَت بُ ضتاْدازد ،شَاٌْ نىزديؼ شَاًَْهٌ فسَ ديايًَهتُو يًَُْى َُٖىو
َوبىوَتُوَو ثُزَّ
ديايًَهتُناًْػدا غًَىَشازٍ نسَاجنٌ ْاوَزاضت و يًَُْىيػًدا غًَىَّ ضًًَُاٌْ يُ َُٖىويإ شياتس بال

َونساوَو ثُخػُناًْؼ ُٖز ئُّ
َطُْاَُ زَمسًًُناٌْ ذهىَُت و بال
ضُْدوَو بىوَتُ شَاٌْ ْىضني و بُي

غًَىَشازَ

ٌَْ (-1920
بُنازدًََٖٓٔ ،بًَطىَإ ئُّ بُنازًَٖٓاُْؽ ُٖزوا يُخؤوَ ًًُْو ًََرويُنٌ ُٖيُ( .بُثًٌَ ئاَازيَو يًَُْىإ ضاال

َونسدُْوَّ ( )1115نتًَب ( )1081نتًَبًإ بُ غًَىَشازٍ نسَاجنٌ ْاوَزاضت ْىضساوَو
 )1980يُنؤٍ بال

َونساوَتُوَ) ،1وَى يُ خػتٍُ ذَازَ
َونساوَتُوَو تُْٗا ( )26بُ نسَاجنٌ ذووزو بىوَو ( )8نتًَبًؼ بُغًَىَّ ديهُ بال
بال

َونساوَتُوَ.
َونساواُْ تُْٗا يُ ضٓىزّ نىزدضتاٌْ باغىزو يُضىاضًَىَّ عرياقدا بال
َّ ئُّ بال
( ) 1شياتس زووْهساوَتُوَ ،بُال
بابُت
نتًَب

نسَاجنٌ

ْاوَزاضت

1081

ذووزو

نسَاجنٌ
26

ٌٖ تس

نؤٍ طػيت

8

1115

خػتُّ ذَازَ ()1

َّ شؤزجاز يُثًَٓاوٍ دزوضتهسدٌْ شَاٌْ ضتاْدازد دا باع يُ جىت ضتاْدازٍ بؤ شَاٌْ نىزدٍ دَنسيَت نُ
بُال

يُثاٍَ نسَاجنٌ ْاوَزِضتدا باع يُ نسَاجنٌ ضُزووؽ دَنسيَت نُ ُٖزدوو ثًَهُوَ بهسئَ بُ شَاٌْ ضتاْدازدّ نىزدٍ،

َونساواُْوَيُ نُ يُ دَزَوَّ نىزدضتاٌْ عريام ضاث و
َبُتُ ئُواُّْ ئُّ باْطُغُيُ دَنُٕ بُٖؤٍ ئُو نتًَب و بال
ُٖي

َدا ،يُ يُنًُتٌ ضؤظًُت ،شؤزتس يُ
ٌَ ( )1980-1921واتُ يُ َاوٍَ ( )59ضاي
َونساوُْتُوَ( .بؤ منىُْ يُ ضاي
بال

َدا ( )918نتًَب
َّ يُ نىزدضتاٌْ عريام يَُاوَّ ( )65ضاي
َاوبىوَتُوَ ،بُال
ئُزَُْطتإ ،شياتس يُ  377نتًَب بً

َاٌْ (ْ )1920صيهٍُ
َونساوَتُوَ ،يَُُٖاْهاتدا دَبًَت ئُوََإ يُبُزضاو بًَتْ ،فىضٌ نىزد يُ يُنًَيت ضؤظًُت يُ ضاي
بال

(ُٖ )60شاز نُع بىوَ و يُ نىزدضتاٌْ عًَسام ْصيهٍُ ًْى ًًًَؤٕ بىوَ واتُ نىزدٍ عريام ،شياتس يُ دَ بُزابُزٍ نىزدٍ

َاّ ( )918نتًَبًإ بُزاْبُز بُ ( )377نتًَيب ضؤظًُتًإ ُٖبىوَ).2
ضؤظًُت بىوٕ ،بُي

تا ئًَطتا يُ ًٖض ضُزضاوَيُنٌ شَاُْواًْدا ئاَاذَ بُ ضتاْدازدنسدٌْ دوو ديايًَهيت يُى شَإ بؤ يُى ُْتُوَ ُْنساوَ تا

َتدا بىوَتُ
َبرازدٌْ ديايًَهتًَو يُ شَاًَْهدا بؤ ئُوَّ ببًَت بُ شَاٌْ ضتاْدازد يُشؤز وال
َّ ُٖي
ئًَُُّ نىزد تاقٌ بهُيُٓوَ ،بُال
َتٌ ثازيطُوَ نًَػُنُ ضازَضُز
َّ دواتس بُٖؤٍ ُٖذَىٌْ دَضُال
نًَػُ( ،بؤ منىُْ ئُّ نًَػُيُ يُ شَاٌْ فُزَْطًدا ُٖبىو ،بُال
Dialectology, J, K, Chambersaun Peter Traudgill, p 3.
( )1قُيظ نانٌ تؤفًل (د) ،ئاضايػٌ ُْتُوَيٌ و ثالٌْ شَإ ،ض .يُنَُّ ،ىنسيإُٖ ،ويًَس.54 ٍ ،)2007( ،

َِ ،ضىيد2012 ،
( )2ئَُري ذُضُٕ ثىوز (د) ،دَزبازَّ نًَػُ ُْٖىنًًُناٌْ شَاٌْ نىزدٍ ،ضًًُٓاز ،يُ نتًَبداُّْ نىزدٍ يُ ضتؤنٗؤي
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شَاٌْ فُزٌَ و ثًَطُّ شَاٌْ نىزدّ يًَُْى شَاُْ جًٗاًًُْناْدا

ٖاغِ ئَُني

َّ ئُوَّ جًٌ ًْطُزاًًُْ تا ئًَطتا شَاُْواْاٌْ نىزد ُْى دواٍ
نساو غًَىَشازٍ ثازيظ بىوَ شَاٌْ ضتاْدازدٍ فُزَْطٌ ،بُال

َهى
َُتٌ) 1و ْاوخؤيٌ ُْياْتىاًْىَ يُى ُْٖطاو بًَٓٔ بؤ بُضتاْدازدنسدٌْ شَاٌْ نىزدّ ،بُي
دَيإ نؤْطسَو نؤْفساضٌ ًَْىدَوي
تُْاُْت دواٍ طؤزِيين ثسؤطساٌَ خىيَٓدٌْ ضُزَتايٌ بؤ بُٓزَِتٌ و ضُزيُْىٍَ دازِغتُٓوَُّْ ،تىاْساوَ ْاوٍ ثًتُناٌْ شَاٌْ

ٌَْ نىزد يُبسّ ( )A B C Dئًٓطًًصٍ و (أ ب ت ث)
ًََٔ بهسيَت و َٓاال
نىزدٍ بُزيصبُْدٍ و بُ ئاواشيَهٌ جىإ ثؤي

ًََُٓوَ ،ئُوَّ نُ ئًَطتا ُٖيُو دَوتسيَتُوَ يُضُز بَُٓاٍ دَْطُنُيُتٌ و يَُُٖىو شَاًَْهًػدا
عُزَبٌ (ئا بٌَ ثٌَ)ّ نىزدٍ بً

ٌَ ديهُوَ باْطُغُ بؤ
جًاواشٍ شؤز يًَُْىإ دَْط و ثًتدا ُٖيُ .ضُزبازٍ َُٖىو ئُو نُّ و نىوزِياُْ ئًَطتا يُ ُْٖدٍَ نُْاي
جؤزَ ْىضًًَٓهِ ديهُّ شَاٌْ نىزدٍ دَنسيَت نُ بُ ثًيت التًًًُٓ ،نُ نُع ْاشاًَْت ئَُُ يُضُز ض بَُٓايُى بُنازدًََٖٓسيَت

يُ ناتًَهدا شَاٌْ ْىضًين فُزٌَ ثُزيَُإ و ذهىَُت زووُْ نُ بُ ض غًَىَيُنُ ،ئُطُز ثاضاوٍ ئُّ جؤزَ يُ ْىضني

يُبُزئُوَيُ نُ نىزداٌْ بانىز بُغًَىَّ نسَاجنٌ ثًيت التني بُنازدًََٖٓٔ و ثاضاو بًَت بؤ ئُوَّ ئُوإ شؤزيُٕٓ و شَاٌْ

َُيُنٌ ًََرويًُوَ ،يُبُزئُوَّ ئُو غًَىَ ئاخاوتُٓ نسَاجنًًُّ يُ
ضتاْدازد بُو غًَىَشازَ بًَت ،ئُوا دوبازَ دَنُويُٓ ُٖي

نىزدضتاٌْ باغىز بُنازديَت غًَىَّ باديًًُٓو ئُوَّ يُ بانىز ئاخاوتين ثًَدَنسيَت غًَىَّ بؤتاٌْ و شاشانًُ نُ َُٖإ ئُو

شَاُْ غعسيًُ نُ َُالٍ جصيسّ و شَاٌْ َريْػًين بؤتإ بىوَ( .ئُّ دوو غًَىَ ئاخاوتُٓ جًاواشيًُنٌ شؤزٍ طساَُزّ و وغُيٌ

يًَُْ ىاًْإ دا ُٖيُ .تُْاُْت تا ئُو زادَيُّ جًاواشٍ وغُضاشٍ يًَُْىإ غًَىَّ ئاًََدّ و شاخؤيػدا ُٖيُ ،بؤيُ باغرتئ زيَطُ

بؤ دَزباشبىوٕ يُّ فسَ بُنازًَٖٓاٌْ غًَىَشازاُْ بسيتًًُ يُ دزوضتٓىضني) 2و يَُُؽ طسْطرت ئُوَيُ ُٖوَيًَهٌ نازا بدزيَت بؤ

َُت تُْٗا يُّ
بُضتاْدازدنسدٌْ شَاٌْ ن ىزدٍ بؤ نىزدضتاٌْ باغىز ،ضىْهُ ضُضجاْدٌْ ُّٖ شَإ و ُّٖ ُْتُوَ وَى دَوي
بُغُّ نىزدضتاُْو بُغُناٌْ ديهُّ نىزدضتإ ًَٖػتا يُ قؤْاغٌ ًًًَُتدإ و وَى ُْتُوَيُنٌ جًاواشو خاوَٕ فُزُْٖط و

ًَُيإ يُطٍَُ ْانسيَت و ثًَىيطتُ ُٖيىَُزجُ ضًاضًًُنإ يُبُزضاو بطرييَت.
شَإ َاَُي
شَاُْ فُزًًَُنإ

_____________________________________________________________________________________________

() 1

ٌَ  1934يُ
َُنإ شؤزبىوٕ بؤ ئُوَّ شَاٌْ نىزدٍ ببًَتُ شَاٌْ ُْتُوَو ْىضني و خىيَٓدُْوَو جًاواشيًُنإ يُنبدسيَت ،يُ ضاي
ُٖوي

َدزا نسَاجنٌ ذووزو بهسيَت بُغًَىٍَ زَمسٌ .نؤْطسَّ يُنًَيت َاَؤضتايإ
نؤْطسَّ نىزدْاضٌ نىزدَنإ يُ يُنًَيت ضؤظًُتٌ جازإ ُٖوي

ٌَ ئُدَب) يُغازٍ
َت يُ (َاي
ٌَ  2000يُ دَزَوَّ وال
 .1960-1959نؤْطسٍَ قىتابًإ  .1960نؤْفساْطٌ شَإ و ئُدَب ضاي

َُاًْا يُ بُزيني بُضُزثُزغيت نُُْنُ بؤ َاوَّ ضٌَ زؤذ و دواجاز
ٌَ  2008يُْاو ثُزيَُاٌْ ئُي
بُزيني.نؤْفساْطٌ شَاٌْ نىزدٍ ضاي

َوُْنسدَوَُٖ .زوَٖا باْطُواشٍ ْىضُزو ئُديب و ئُنادميًاٍ نىزد يُ  2008/4/15يُ ضًًَُاٌْ ،نؤْفساْطٌ شَاٌْ فُزٌَ
زاضجازدَناًْػًإ بال

زؤذاٌْ  2009/12/23-21يُغازٍ ُٖويًَس ،يُّ نؤْفساْطُدا دواٍ َػتىَسِيَهٌ شؤزٍ ضٌَ زؤذَ ضؤٕ ضىوُْ ذووزَوَ ُٖزواؽ بٌَ ئُجناّ
ٌَ  2010يُ بسؤنطٌ .نؤْفساضٌ نًتىزّ نىزدٍ  2011يُ بُزيني بؤ َاوَّ يُى َاْط بُ
ٖاتُٓ دَزَوَ .نؤْطسَّ شَإ و ثُزوَزدَ ضاي

َُاٌْ نُ تًًَدا بُغدازبىوإ داواّ جىت ضتاْدازتًإ دَنسد بؤ شَاٌْ نىزدٍُٖ .زوَٖا نؤْفساْطٌ
بُغدازٍ  40زيَهدساوٍ نىزدٍ و ئُي

شاْطيت شَاٌْ نىزدٍ  2011/9/19يُ ُٖويًَس.

َدشٍَ ،يُنًَو يُ زاضجازدَناٌْ ئُّ
نؤْفساضٌ شاْطيت بُنازًَٖٓاٌْ شَإ يُ شاْهؤٍ زاثُزِئ يُ زؤذاٌْ  2012/9/24-22يُ غازؤضهُّ قُال

نؤْفساْطُ داَُشزاْدٌْ دَشطايُنٌ تايبُت بىو بُ فُزُْٖطٌ نىزدٍ ٖاوغًَىَّ ئؤنطفؤزد ،نُ ئُزنٌ داْاٍ فُزُْٖطٌ طػتِ و فُزُْٖطُ
ثطجؤزِيًُناٌْ بهُويَتُ ئُضتؤ.

( )2حمَُُدٍ َُذىيٌ (د)َُْ ،اَُ ،دَزواشَّ يُنُّ ،ضًًَُاٌْ.)2017( ،
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َتاٌْ دًْادا شياتس يُ شَاًَْهٌ فُزٌَ ُٖيُو شَاٌْ
وَى يُضُزَتاوَ ئاَاذََإ بُ شَاٌْ فُزٌَ نسد ،يُ شؤزبُّ وال

َُتٌ ،ئُو شَاُّْ نىزد نُ يُ ضىازضًَىَّ عرياقدا بُ فُزٌَ ْاضًَٓساوَ
فُزًَؼ جًاواشَ يُ شَاٌْ ضتاْدازدو شَاٌْ ًَْىدَوي

ًَٖػتا ُْبىوَتُ شَاٌْ ضتاْدازدو تا ئًَطتاؽ زيَٓىضًَهٌ زيَهىثًَهٌ ْىضًين يُنطستىوٍ ًًُْ.

َ ،بؤ منىُْ يُ ًٖٓدضتإ
َتًَهدا ْاتىاَِْ بيبَ بُ جًَطسَوَّ شَاٌْ ْىضني و شَاٌْ باال
"بىوٌْ شَاٌْ فُزٌَ يُ ُٖز وال

َتٔ ،ئُفسيكاٍ باغىز شياتس يُ دَ شَاٌْ
َّ تُْٗا شَاٌْ ئًٓطًًصٍ و ئىزدو شَاٌْ ضتاْدازدٍ وال
دَيإ شَاٌْ فُزٌَ ُٖيُ بُال
فُزٌَ ُٖيُ ،عريام دوو شَاٌْ فُزٌَ ُٖيُو يُنًإ ضتاْدازدَ" ،1ئَُُ ضُزَزِاٍ ئُوَّ نُ ُْتُوَناٌْ نًدإ و ئاغىزّ و

تىزنُإ دَتىأْ بُ شَاٌْ خؤيإ خبىيَٓٔ.

َّ ًٖض زَوا ًًُْ يُ
َُتًَهدا دَنسيَت ضُْد شَاٌْ ضتاْدازد ُٖبًَت ،بُال
نُواتُ ئَُُ ئُوَ دَزدَخات نُ يُ دَوي

َتاِْ (ئًَسإ ،تىزنًا ،ضىزيا) تُْٗا يُى شَاٌْ فُزٌَ ُٖبًَت ،تُْاُْت ئُوَؽ طىجناو ًًُْ نُ
َُتًَهٌ فسَ ُْتُوَدا وَى وال
دَوي

َدا ُْتُوَيُى ببًَتُ خاوٌَْ دوو شَاٌْ ضتاْدازدّ نُ يُ بُٓزَِتدا ُٖزدونًإ دوو غًَىَشازٍ يُى
يًَُْى ذهىَُتًَهٌ فًدزاي

شَأْ ،ثًَػرت يُ ضُْد نؤْفساضًَدا ئُّ َُضُيُيُ جًٌَ َػتىَسِ بىوَو ُٖز ئَُُؽ بىوَتُ ٖؤٍ ضُزُْنُوتِٓ ئُو نؤْفساْطاُْ.

شؤزبُّ غازَشاياٌْ شَإ يُضُز ئُوَ نؤنٔ نُ يُ شَاًَْهٌ فسَ ديايًَهتدا يُى ديايًَهت نُ يَُُٖىويإ يُزِووٍ ًََرويٌ،

َتًَهٌ فسَ
ئايِٓ ،ضًاضٌ و ثُخؼ و وَغاْدُْوَ يُثًَػرتَ ،ئُوَ بهسيَتُ شَاٌْ فُزٌَ ْىضني و ضتاْدازدُٖ ،زوَٖا يُ وال
َّ دَطىجنٌَ
ُْتُوَو فسَ شَاْدا ئاضايًُ نُ ضُْد شَاًَْهٌ ضتاْدازد ُٖبًَت ُْى ضُْد غًَىَشازيَهٌ ضتاْدازدٍ يُى شَإ ،بُال

ََُُْد بهسيَت ،بؤ منىُْ نُ
نُ غًَىَشازَنإ يُزِووٍ وغُضاشيًُوَ ضىد يُيُنرتٍ وَزبطسٕ و وغُْاٍَُ (فُزُْٖط) ثٌَ دَوي

َّ طىجناوتسئ غًَىَؽ غًَىَّ
دََيًَني يُبازتسئ غًَىَ بؤ بُ ضتاْدازدنسدٌْ شَاٌْ نىزدٍ نسَاجنٌ ْاوَزاضتُ ،بُال

ضًًَُاًًُْ2و ،بؤ ثسِنسدُْوَّ اليٌُْ نَُىنىوزِيًُ وغُيًُناًْػٌ دَتىاْسَّ ُّٖ ضىد يُ غًَىَشازَناٌْ ديهٍُ شَاٌْ نىزدٍ
وَزبطسيَت ُّٖ ئُو وغاُّْ (يُ ديىاُْ غعسيًُناٌْ غًَسنؤ بًَهُع نُ شياتس يُ ( )200وغُّ ْىيٌَ ًَٖٓاوَتُ ًَْى غًَىَّ

ًَُٓوَيُى
ًََْهٌ شؤز شَاٌْ نىزدٍ يُ وغُّ بًَطاُْ ثانهسايُوَ( .بُثًَِ يًَهؤي
َّ يُدواٍ ضاال
ضًًَُاًًُْوَ وَزبطرييَت) ،3بُال
ٌَ
ٌَ ( ،)1939-1924وغٍُ خىاشزاو يُ ضاثٌَُُْ نىزدضتاٌْ عريام دا ،يُ ( )%46بىوَ ،يُ ضاي
دَزنُوت نُ يُ ضاي

ٌَ ()1958
( ،)1958-1939بىو بُ ( )%9واتُ وغُّ بًَطاُْ يًَُْى شَاٌْ نىزدٍ تُواو نُّ بىويُوَ بُغًَىَيُى تا ضاي

ٌَ ( ،)1973-1958وغٍُ خىاشزاو بىو بُ ( )%4.4دا ،واتُ شَاُْنُ يُنحاز شؤز
شَاٌْ نىزدٍ شؤز ثُتٌ نساو يُ ضاي

ثُتٌ نسا! بُّ برازنسدٍُْ شَاٌْ نىزدٍ ،شَاُْنٍُ يُزِووٍ وغُضاشيًُوَ ُٖذاز نسد).4

َُْ شاًْازٍ وزدو ٖاوبُؽ
ئُطُز بسِوآًُْ ئُو شاًْازيًاُّْ نُ ثُمياْطاٍ تُنُٓيؤذٍ َاضاضؤضت ( ، 5)MITنُ ضاال

َودَناتُوَ ،نُ شَاُْنإ ضؤٕ و بُ ض غًَىَيُى وغُيإ يُيُنرتٍ وَزطستىَو وغُضاشٍ شَاُْنٍُ
يُضُز شَاُْنإ بال
_____________________________________________________________________________________________

َتٌ ،ذ (19-17 ٍ ،2008/7/2 ،)436
( )1جُعفُز غًَدىيئًطالٌَ (د) ،شَاٌْ ضتاْدازدو شَاٌْ يُنطستىٖ ...اوال

( )2حمَُُدٍ َُذىيٌ ،ضُزضاوَّ ثًَػى ٍ.44

( )3يىقُإ زَئىف عُيٌ (د) ،غىْاضٌ غًعسيٌ غًَسنؤ بًَهُع،ضاثٌ يُنُّ ،ضاثداُّْ نازؤ ،ضًًَُاٌْ.)2017( ،
َا.
( )4بؤ شاًْازٍ شياتس يُضُز ئُّ بابُتُ بسِواُْ تًَصّ دنتؤزانُّ جَُاٍ جُالٍ عُبدوي

Massachusetts Institute Technology

)(5
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ََُُْد نسدوَ  ،بؤ منىُْ ضُبازَت بُ ثًَهٗاتُّ شَاُْنإ ئاَاذَ بُ ضُْد شَاًَْو دَنات نُ ضؤٕ وغُيإ يُيُنرت
ثًَدَوي

وَزطستىَو بُنازيدًََٖٓٔ بُبٌَ ئُوَّ ئاَاذَّ ثًَبهسيَت يإ غُزّ بهُٕ يُ بُنازًًَٖٓإ ،نُ ئَُُؽ يُ شاْطيت شَآْاضًدا

ثًًَدَوتسٍَ قُزشطريٍ:1
-

شَاٌْ ئًٓطًًصٍ ( ٍ)%19وغُناٌْ يُ شَاٌْ تىزنًًُوَ وَزطرياوَو ٍ)%83( ،وغُناٌْ زَطٌ بُٓزَِتٌ خؤٍ ُٖيُ.

-

َُاٌْ و ( ّ)%9وغُّ شَاٌْ فُزَْطٌ يُ شَاٌْ تىزنًًُوَ
( ٍ)%39وغُّ شَاٌْ ئًتايٌ و ( ٍ)%17وغُّ شَاٌْ ئُي

وَزطرياوٕ.
-

شَاٌْ تىزنٌ ( ٍ)%2وغُناٌْ يُ شَاُْناٌْ ئًتايٌ ،فُزَْطٌ و ئًٓطًًصيًُوَ وَزطرياوَ.

-

شَاٌْ فازضٌ ( ٍ)%92وغُناٌْ يُ شَاٌْ عُزَبٌ و تىزنًًُوَ وَزطرياوٕ و ئُواٍُْ تسيػٌ بُبٌَ ًٖض فؤزًََو

َُتًػدا يُى وغُّ شَاٌْ فازضٌ بىوٌْ ًًُْ.
دزوضتبىوَو ،يًُٖض شَاًَْهٌ ًَْىدَوي
-

َُاٌْ ،فُزَْطٌ و تىزنٌ خاوٌَْ زَطًَهٌ بًَُٖصٕ يُ زووّ وغُضاشيًُوَ.2
( )%100وغٍُ شَاُْناٌْ ئًٓطًًصٍ ،ئُي

ُٖزوَٖا جطُ يُّ شاًْازياُْ ئاَاذَ بُ بُزًََُٖٗٓاٌْ زضتُ دَنات ،نُ يُ ُْٖدٍَ يُ شَاُْناْدا يُ دَزبسِيين زضتُدا

َتًًُنٌ
ٌَ تًَدايُ واتُ ئُطُز ٖاوال
ٌَ 3تًَدايُ يإ يُزووّ دَزبسُِْوَ الواشٕ ،بؤ منىُْ "زضتُ يُ شَاٌْ تىزنًدا ( )%2يًًَ
يًًَ
َتُوَ نًَػُّ تًَطُيػتين ْابًَت ،زضتُ يُ شَاٌْ
بًاٌْ يُزِيٌَ نتًَبُوَ فًَسٍ شَاٌْ تىزنٌ بىوبًَت ناتًَو دَضًَتُ ئُو وال

ٌَ تًَدايُ واتُ ئُو نُضُّ
ًَِ تًَدايُو شَاٌْ فُزَْطٌ ْصيهُّ ( )%1و شَاٌْ فازضٌ ( )%67يًًَ
ئًٓطًًصيدا ( )%0.5يًًَ

َتُوَ ْاتىاٌَْ تًَبطات تُْٗا بُوغًَىَيُ ُْبًَت نُ َاوَيُى يُ ئًَسإ
يُزِيٌَ نتًَبُوَ فًَسٍ شَاٌْ فازضٌ بىوَ ناتًَو دَضًَتُ ئُو وال
ٌَ زضتُ يُ شَاٌْ عُزَبًدا بُزيَرَّ ( )%9-8ئاَاذَّ
ٌَ الواش ئاَاذَّ ثًَهساوَُٖ ،زوَٖا يًًَ
َابًَتُوَ ،ئَُُؽ وَى خاي

ثًَهساوَ".4

َويهسدوَتُو شَاٌْ نىزدٍ ًٖض ناّ يُّ نًَػاُّْ ًًُْو ثًتُناٌْ ضؤٕ
بُثًٌَ ئُو داتاياُّْ نُ ( )MITبال

ًًَُنٌ
دَْىضسيَت ُٖزواؽ دَخىيَسيَُٓوَو ْصيهًًُنٌ تُواو يًَُْىإ قطُنسدٕ و ْىضًٓدا ُٖيُو يُ بُزًََُٖٗٓاٌْ زضتُغدا يًًَ
ٌَ شَاٌْ يُ
ئُوتؤٍ تًَدا ًًُْو خاوٌَْ وغُضاشيًُنٌ بًَُٖصَو ذَازَّ وغُ وَزطرياوَناٌْ ئُوَْدَ شؤز ًًُْ نُ ببًَتُ ٖؤّ يًًَ

ٌَ  1861دز اَُشزاوَو ْاوَْديَهٌ ئُنادميٌ جًٗاًًُْو نازَناٌْ يُ ئُوزوثاو ئَُسيها دَنات يُ ثًَٓخ قىتاخباُّْ
داَُشزاوَّ َاضاضؤضت يُضاي
َُْ ْىيَرتئ شاًْازٍ بُضُز شَإ و
جًاواش ثًَهٗاتىَو يُنًَهًإ تايبُتُ بُ بىازٍ شَاُْواٌْ و يُ اليُٕ ضُْدئ شَآْاضُوَ بُزِيَىَ دَضًَت و ضاال

َودَناتُوَ.
شاْطيت شَإ بال

)(1

borrowing
language.media.mit.edu
َونساوَتُوَو
َُاًْا بال
ُٖزوَٖا ئُّ بابُتُ يُ ُٖزدوو طؤظازٍ (  )New Scienceضاثٌ ئَُسيهاو ()International Languageضاث ئُي
)(2

َونساوَتُوَ  cloop.com/turmen_empireبُ ْاوًْػاٌْ (جايطاه شبإ تسنٌ و بسزضٌ إ دز َكايطُ با
َجُزَِ بُ شَاٌْ فازضٌ بال
يُّ َاي
ضايس شباْٗا).
( )4ضُزضاوَّ ثًَػىو.
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دَزبسِيين زضتُدا ،يُبُزئُوَ دَتىاْني بًًََني شَاٌْ ئًطجاٌْ و نىزدٍ شؤز يُيُندَضٔ ،ضىْهُ ثًتُناٌْ ضؤٕ دَْىضسٍَ

ُٖزواؽ دَخىيَٓسيَتُوَ.

شَاُْ شيٓدوَنإ

شَاٌْ شيٓدو يُضادَتسئ ثًَٓاضُيدا بسيتًًُ يُو شَاُّْ نُ خاوٌَْ ذَازَيُى ئاخًَىَزَو قطُّ ثًَدَنُٕ ،بُو شَاُْغٌ

نُ تُْٗا دوو ئاخًَىَزّ َاوَ (شَاٌْ ئاياثاْهىَ نُ يُ طىْديَهٌ ْصيو يُ غازٍ َُنطًهؤ ضًيت تؤَاز نساوَ بُ شَاًَْهٌ

َّ يُ ئًَطتادا شازاوَّ شَاٌْ شيٓدو بُو شَاُْ دَوتسيَت نُ ُْٖىنُ يُ جًٗاْدا بىوَتُ شَاٌْ
شيٓدوو ُٖذَاز دَنسيَتت) . 1بُال
َتُنُيإ
َتًؼ ئُو شَاُْيإ وَنى شَاًَْهٌ زَمسٌ وال
َتاٌْ جٗإ قطُّ ثًَدَنسيَتت و ضُْدئ وال
َُتٌ و يُشؤزبُّ وال
ًَْىدَوي
ْاضاْدوَ يُ ناتًَهدا شَاٌْ ُْتُوَيٌ خؤغًإ ًًُْ ،وَنى شَاُْناٌْ ئًٓطًًصٍ و فُزَْطٌ و ئًطجاٌْ نُ ئُّ شَاْاُْ تىاًْىياُْ

َتٌ ضني تا ئًَطتا شؤزتسئ ئاخًَىَزّ ُٖيُ نُ شَاٌْ دايهٌ ْصيهُّ
َّ شَاٌْ وال
َتدا بطُثًَٓٔ ،بُال
ُٖذَىٌْ خؤيإ يُ ضُْدئ وال

َتًَهٌ تس ،شَاٌْ ضًين َاْدازئ بُّ َُٖىو ئاخًَىَزَوَ ُْيتىاًْىَ ببَِ بُ
ًًَ 1.1ازد ئاخًَىَزَ يُ ضني ،ضُْطافىزَو ضُْد وال
َُتٌ بطُثًًََٓت.
شَاًَْو نُ ُٖذَىوٌْ خؤٍ وَى شَاًَْهٌ ًَْىدَوي

َُتٌ دَنسيَتت ئاَاذَ بُ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ و ئًطجاٌْ دَنسيَتتٖ ،ؤنازَنُغٌ بؤ ئُوَ
ناتًَو باع يُ شَاٌْ ًَْىدَوي

دَطُزِيَتُوَ نُ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ شَاٌْ دووٌََ شؤزبٍُ داًْػتىاٌْ ضُز شَويًُو ئاخًَىَزيَهٌ شؤزٍ ُٖيُو شؤزبُّ ُٖزَشؤزٍ

َودَنسيَتُٓوَ ،جطُ
دَقُ شاْطيت ،باشزطاٌْ ،ئابىزٍ و بُغًَهٌ طسْط يُ زؤذْاَُ بُْاوباْطُناٌْ جًٗإ بُ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ بال
يَُاُْ طُغُّ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ بُ دَزَوَّ بُزيتاًْا دَطُزِيَتُوَ بؤ نؤتايٌ ضُدَّ ْؤشدَُّٖ نُ وزدَوزدَ بُ ْاوًْػاٌْ

َتاٌْ
شَاٌْ ضُزَنٌ و بُٓزَِتٌ يُ ئَُريناو نُُْدا ْاضساُٖ ،زوَٖا طُغُّ خًَساٍ ئابىزٍ ئَُسيها و نازيطُزّ يُضُز وال

جًٗاٌْ بُتايبُتٌ دواٍ جُْطٌ جًٗاٌْ دووَّ بُ غًَىَيُنٌ خًَسا دَزنُوت.

َُتٌ ثُيىَْدٍ بُ ذَازٍَ بُنازًَُٖٓزاٌْ شَاٌْ
ئًَطتا ئُوَّ بىوَتُ ثًَىَز بؤ ْاضاْدٌْ شَإ نُ بيبَ بُشَاٌْ ًَْىدَوي

َّ
َيُتًًُ ُْٖدَّ شَإ ئُطُزضٌ ذَازَّ ئاخًَىَزاٌْ نَُُ ،بُال
دايهُوَ ًًُْو ثًَىَزَنإ طؤزِاوٕ ،شَإ ديازدَيُنٌ نؤَُال
َُتُو تىاًْىيُتٌ يُ ثًُّ ضٌ
يُزيصبُْدٍ ثًَػُوَّ شَاُْ جًٗاًًُْناْدايُو منىُْؽ شَاٌْ نىزديًُ نُ شَاٌْ ُْتُوَيُنٌ بًَدَوي

و يُنَُدا بًَت ،نُ دواتس ئاَاذَّ ثًَدَنًُئ.

2

َُتٌ ئاَاذَيإ ثًَهسدوَ ،ضُْد
بُثًٌَ تىيَريُٓوَيُنٌ (يىيٌ ذإ نايعِ ) فُزَْطٌ نُ ضُْدئ ْاوَْدٍ ًَْىدَوي

َُتٌ خطتىَتُزِوو نُ ئَُسِؤ بىوُْتُ جًٌَ بايُخٌ شَاُْواْإ و بُزاوزدنسدًْاُْ بُ شَاُْناٌْ ديهُو دؤشيُٓوَّ
شَاًَْهٌ ًَْىدَوي

ٌَ ٖاوبُؽ و جًاواشٍ دَضتىزّى طساَُزّ يُضىازضًَىَّ ئُو دَضتىزَ جًٗاًًُّْ 3نُ ضؤَطهٌ ئاَاذَّ ثًَهسدوَ( .يُ
خاي

ئًَطتادا شَاٌْ ئًٓطًًصٍ شَاٌْ دايهٌ ْصيهُّ (ًًَ )375ؤٕ نُضُ يُضُزتاضُزّ جًٗاْدا نُ ضًًَُّ شَاٌْ دايهُ يُ

جًٗاْدا ،يُدواٍ شَاٌْ ضًين َاْدازئ و ئًطجاٌْ نُ زيصبُْدٍ يُنُّ و دووًََإ ُٖيُ).4

_____________________________________________________________________________________________

( )1زؤذْاَُّ َُٖػُٖسٍ ،شَاًَْهٌ نؤٕ و دوو ئاخًَىَز.2015/5/15 ،

( )2ثسؤفًطؤز و تًؤزداُْزّ بُْاوباْطٌ بىازٍ شَآْاضٌ يُ شاْهؤٍ ثازيظ.
Universal grammar
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1

َُتًًُنإ
بُثًَِ ُٖزضٌَ نؤشاْني ْاَُ يا شاْطتٓاَُّ (ذكايل ايعامل ،اْهازتا ،اْتىيىد) ضُبازَت بُ شَاُْ ًَْىدَوي

ضُْدئ شاًْازٍ جؤزاوجؤزٍ خطتىَتُزِوو ،يُواُْ يُضُز بَُٓاٍ خىيَٓدَوازٍ و ئاخًَىَزاٌْ ئُواُّْ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ وَنى

َتاٌْ ئَُسيها ،بُزيتاًْا ،نُُْدا،
شَاٌْ دووَّ بُنازدًََٖٓٔ ذَازَيإ (ًًَ470ؤٕ – ًًَ1ازد) نُع َُشْدَ نساوَ نُ يُ وال
َتًَهٔ شؤزتسئ ذَازَّ ئاخًَىَزّ شَاٌْ
َُ وال
ئىضتىزايًاْ ،اجيسيا ،ئًَسيُْدا ،ئُفسيكاٍ باغىز و ًْىش يُْدا ،نُ ئَُاُْ نؤَُي

ئًٓطًًصيإ تًَدايُ.

دواٍ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ شَاٌْ ئًطجاٌْ شؤزتسئ ئاخًَىَزّ ُٖيُ نُ يًَُْىإ (ًًَ )500-400ؤٕ نُع

َتاٌْ بُزيتاًْا،
َت قطُّ ثًَدَنسيَتت ،ضُزَزِاٍ ئًطجاًْا يُ وال
يُضُزتاضُزّ جًٗاْدا بُنازيدًََٖٓٔ و شياتس يُ ( )20وال
َُاًْا اليُْطساٌْ شؤزٍ ئُّ شَاُْ بُديدَنسيَتت.
فُزَْطاو ئُي

شَاٌْ فُزَْطًؼ يُنًَهٌ ديهُيُ يُ شَاُْ جًٗاًًُْنإ و شَاٌْ قطُنسدٌْ (ًًَ )270ؤٕ نُضُ يُضُزتاضُزّ

َتُ يُ
جًٗاْدا ْصيهُّ (ًًَ ) 110ؤٕ نُع وَنى شَاٌْ دووَّ ضىد يُّ شَاُْ وَزدَطسٕ و ئُّ شَاُْ شَاٌْ فُزٌَ ( )30وال
جًٗاْدا ،ئُّ شَاُْ يُ نُُْدا ،وياليُتٌ نًىبو ،بُيريها ،ضىيطسا ،يؤنطَُبؤزطَ ،ؤْانؤ و بُغًَو بُغًَو يُوياليُتُناٌْ

ديهُّ ئَُسيها.

َتٌ ْاوَزِضتدا شؤزتسئ ئاخًَىَزّ ُٖيُو شَاٌْ دايهٌ شياتس يُ
جطُ يُّ شَاْاُْ شَاٌْ عُزَبٌ يُ ْاوضُّ خؤزُٖال

َتٌ ْاوَزِاضت و ئُفسيكاٍ بانىز دإ ،شَاٌْ عُزَبٌ ذَازَيُنٌ
(ًًَ ) 80ؤٕ نُضُ يُ جًٗاْدا نُ شؤزبُيإ يُ خؤزُٖال

َتاٌْ عُزَبٌ ئًطالٌَ ْاضساوَو
شؤزٍ وغُّ بُ شَاُْناٌْ وَى (فازضٌ ،ئىزدو ،تىزنٌ) بُخػًىَو ئُّ شَاُْ بُ شَاٌْ وال
َتُ.
شَاٌْ فُزٌَ ( )22وال

ُٖزوَٖا ئُو شَاْاُّْ يُ خػتٍُ ( )2زووْهساوَتُوَ ( )%80داًْػتىاٌْ شَوّ بُّ دَ شَاُْ قطُ دَنُٕ:
ش

شَإ

ذ .ئاخًَىَز

زيَرَّ ضُدّ

1

ئًٓطًًصٍ

8زًًَ 1ازد

%25

2

ضًين َاْدازئ

3زًًَ 1از

%18.05

3

ٖٓدّ

/

%11.51

4

عُزَبٌ

/

% 6.6

5

ئًطجاٌْ

ًًَ 400ؤٕ

%6.25

6

زوضٌ

/

%3.95

7

ثستىطايٌ

/

%3.36

8

بُْطايٌ

/

%3.19

9

فُزَْطٌ

/

%3.05

10

َُاٌْ
ئُي

/

%2.77

خػتُّ ذَازَ ()2
َجُزَِدا بُ شَاٌْ
 )1طبقه بنذی زبانها ،ايجادی نظم در بی نظمی ....ترجمه از زبان فرانسه ،علی بلخکانلو ،ص .45ئُّ بابُتُ يُّ َاي
َو بىوَتُوَhttp://widget.yodawork.com/book/viewer.aspx?l90370461&bookshop:
فازضٌ بال
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ًَُٓوَ يُ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ بُزيتاٌْ ئاَاذَ بُ
بُثًٌَ ضُزذًََسٍ زيَهدساوٍ يىْطهؤ 1و ْاوَْدٍ ئًَسيٌُْ 2بؤ يًَهؤي

( )7102شَاٌْ تؤَازنساو نسدوَ و يًَُْىياْدا ئاَاذَ بُ ئُطُزّ يُْاوضىوٌْ ( )6000شَإ دَنات و غُؽ ئاضيت بؤ ئُو

شَاْاُْ ديازيهسدوَ نُ ئُطُزّ َاُْوَيإ َطؤطُز دَنات ،ئُو شَاْاُّْ نُ ُْوَ دواّ ُْوَ دَطىاشزيَُٓوَ ًٖض َُتسضًًُنٌ
يُْاوضىًْإ يُضُز ًًُُْٖ ،زَوَٖا دَ شَاًْػٌ يُ زيصبُْدٍ يُنَُدا داْاوَو جًاواش يُو خػتُيُّ ضُزوَ ئاَاذَ بُ شَاٌْ

ذاثؤٌْ يُ ثًُّ ْؤيَُدا بُ (ًًَ )125ؤٕ ئاخًَىَز نسدوَ.

َُٖىو شَاُْنإ يُ يىْطهؤ تؤَازنساوٕ و ئُو دَ شَاُّْ وَنى شَاًَْهٌ شيٓدو تؤَازنساوٕ و تىاْاٍ ْىيَبىوُْوَيإ

َُتٌ) فُزًَِ جًٗاٌْ (ئًٓطًًصٍ ،فُزَْطٌ ،ئًطجاٌْ ،عُزَبٌ،
خًَساتسَ بُٖؤٍ بُنازًَٖٓاًْاُْوَ ،يىْطهؤ ذُوت شَاٌْ (ًَْىدَوي

َّ ئُوَّ جًٌَ ضُزجنُ يُ شؤزبُّ ُٖزَشؤزٍ ضُزضاوَناْدا ئاَاذَيُنٌ ئُوتؤ بُ
زوضٌ ،ضًين و تىزنٌ) ديازيهسدوَ ،بُال
َُتٌ ُْنساوَ .يُ َُٖاْهاتػًدا ئُو زيَهدساوَ ئاَاذَ بُ ( )100شَإ دَنات
شَاٌْ زوضٌ و تىزنٌ وَنى شَاًَْهٌ ًَْىدَوي

َُتٌ ئُوَيُ ،نُ
نُ داًْػتىاٌْ شَوّ شياتس بُنازيدًََٖٓٔ و ثًَىَزَناٌْ يىْطهؤ بؤ ئُوَّ شَاًَْو ببَِ بُ شَاًَْهٌ ًَْىدَوي
َُت بًَت وَنى شَاُْناٌْ ئًٓطًًصٍ ،عُزَبٌ ،فُزَْطٌ ،ئًطجاٌْ و تىزنٌ،
ثًَىيطتُ اليٌُْ نٌَُ شَاٌْ فُزٌَ ذُوت دَوي

ياخىد دَبًَت ذَازَّ قطُثًَهُزاٌْ ئُو شَاُْ يُ (ًًَ )500ؤٕ نُع نَُرت ُْبًَت وَى شَاٌْ زوضٌ و ضًين.
ثًَطُّ شَاٌْ نىزدٍ

بُثًٌَ ئُو شاًْازياُّْ ئاَاذََإ ثًَهسد شَاٌْ نىزدٍ ثًَطُيُنٌ ئُوتؤٍ ًًُْو ْاضًين ئُّ شَاُْ شياتس ثُيىَضتُ بُ

َونسدُْوَّ يُ
ًَُٓوَّ شاْطتًٌ و بال
َُضُيُ ُْتُوَيٌ و ضًاضًًُناُْوَ تاوَنى شياتس ثُيىَضت بًَت بُ بابُتٌ شَاٌْ و يًَهؤي

َت يُ ُْتُوَ يُنطستىَنإ داًْإ
َُتًًُناُْوَ ،يُ جًٗاْدا ( )472ياضاٍ شَإ ُٖيُو ( )193وال
ْاوَْدَ ئُنادميًًُ ًَْىدَوي

َُت ئًَطتا يُ دَشطاٍ خصَُتطىشازٍ ثُزوَزدَيٌ جًٗاٌْ( 3)ETSنؤدٍ ذَازَ
ثًَداْساوَو نىزديؼ وَى ُْتُوَيُنٌ بًَدَوي

( ٍ)342يُْاو ()143شَاٌْ شيٓدوّ دًْادا ُٖيُ.

زيصبُْدٍ شَاٌْ نىزدٍ يُ ضُْد ضُزضاوَيُنٌ جًاواشَوَ:
-

ٌَ ( )1985نُ نىزد بُ (ًًَ )21ؤٕ نُع ُٖذَاز نساوَو ذَازَّ نىزد
بُثًٌَ ضُزذًََسٍ ضاي

َتاٌْ ئُوزوثٌ يًَُْى ئُو ضُزذًََسيًُدا ًًُُْٖ ،ز يُضُز ئُّ بَُٓايُ شَاٌْ نىزدّ بُ (َ)40ني شَاِْ دًْا
يُ وال
داْساوَُٖ ،4زوَٖا بُثًَِ ئًٓطهىثًدياٍ ًْػتًُاٌْ ضىيدّ بؤ زيصبُْدٍ شَاُْ جًٗاًًُْنإ ئاَاذَ بُشَاٌْ نىزدّ
دَنات يُ ثًُّ (َ)59ني شَاٌْ جًٗاُْ نُ دَناتُ ( ّ)%0.31داًْػىاٌْ جًٗإ نُ بُّ شَاُْ قطُ دَنُٕ.5

_____________________________________________________________________________________________
)(1

Atlas of the World's Languages in Danger, UNESCO, p 4
http://irisharoundoz.com/blog/2015/11/16/most-spoken-languages-in-the-world/
)(3
Educational Testing Service
ئُّ دَشطايُ دَشطايُنٌ شاْطيت ئَُسيهًًُو نازدَنات بؤ بُزَوثًَػربدٌْ ثُزوَزدَو فًَسنسدٕ يُضُز ئاضيت جًٗإ ،يُنًَو يُ ضىدَناٌْ ئُّ
)(2

نؤدَؽ بسيتًًُ يُوَّ نُ دَشطا شاْطتًًُناٌْ جًٗإ دإ بُ شيٓدويَيت شَاٌْ نىزديدا دًََْت.

َِ ،ضىيد)2012( ،
( )4ئَُري ذُضُٕ ثىوز (د) ،دَزبازَّ نًَػُ ُْٖىنًًُناٌْ شَاٌْ نىزدٍ ،ضًًُٓاز ،يُ نتًَبداُّْ نىزدٍ يُ ضتؤنٗؤي
)(5
http://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?search=+ranking+all+languages
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ٖاغِ ئَُني

شَاٌْ فُزٌَ و ثًَطُّ شَاٌْ نىزدّ يًَُْى شَاُْ جًٗاًًُْناْدا

(يىيٌ ذإ نايغ) يُ تىيَريُٓوَيُنًدا نُ دَزبازَّ شَاٌْ (بابًٌ)يُ وَنى نؤْرتئ شَإ

-

ئاَاذَّ ثًَ هسدوَو يُ نتًَيب ثريؤشيػدا ْاوٍ ٖاتىَْ ،ىضًىيُتٌ نُ يُجًٗاْدا ْصيهُّ ( )7000شَإ يُ ()200
َّ ئُّ ًَْىَْدطرييًُ دزوضت و
َتًَو ( )35شَاٌْ بُزدَنُيَت ،بُال
َتدا بىوٌْ ُٖيُو بُغًَىَيُنٌ ْاوَْدٍ ُٖز وال
وال
َتاٌْ وَنى َُنطًو و ناَريؤٕ و
َتإ فسَ شَإ و فسَ ُْتُوَٕ بُ ثًَطُواُْغُوَ ،يُ وال
ئُنادميٌ ًًُْو شؤزيَو يُ وال
َتًؼ فسَ شَاٌْ بىوٌْ ًًُُْٖ ،زوَٖا يُنؤٍ ضٌَ قازَّ (ئُفسيكا ،ئاضًا ،ئُوزوثا)
نؤْطؤ فسَ شَأْ ،يُ ضُْدئ وال
زيَرَّ فسَ شَاٌْ شؤز ديازو ئاغهسايُ ،يُ ئُفسيكا ( ،َ)%30ئاضًا (َ)%33و ئُوزثا (.1َ)%3
ْاوبساو ضُبازَت بُ زيصبُْدٍ شَاُْناٌْ دًْا ئاَاذَ بُ ( )88شَاٌْ دًْا دَنات و شَاٌْ نىزدّ يُثًُّ

( ٍ) 31زيصبُْديًُنُدا داْاوَ ،بؤ ئَُُؽ يُ تىيَريُٓوَنُيدا ئاَاذَّ بُ ضُْدئ ثًَىَز نسدوَ ،يُواُْ :ذَازَّ ئاخًَىَز،
َتاُّْ نُ ئُو شَاُْ بُنازدًََٖٓٔ ،وَزطًَسِإ ،بُزًََُٖٗٓاٌْ فًًِ نتًَب و َؤضًكا،
بُنازًَٖٓاٌْ ئًٓتُزًَْت ،ذَازَّ ئُو وال

َتٌ ْؤبٌَٖ ،اوضُْطٌ طُغُّ داًْػتىإ ،داْاٌْ ثسؤطساٌَ تُنُٓيؤذٍٖ ...،تد.
ناْديداٌْ خُال

يُنًَهٌ ديهُ يُو زيصبُْدياُّْ نُ ئاَاذَّ ثًَهساوَ بسيتًًُ يُ غىيَين شَاُْنإ بُثًٌَ بُنازًَٖٓاٌْ ئًٓتُزًَْت و

زيصبُْديًُنُ يُ خػتٍُ ذَازَ ( )3زووْهساوَتُوَ:2
ئًٓطًًصٍ

ضًين

ئًطجاٌْ

ذاثؤٌْ

َُاٌْ
ئُي

فُزَْطٌ

نؤزٍ

ئًتايٌ

ثستىطايٌ

َااليٌ

َٓدٍ
ٖؤي

عُزَبٌ

%35.20

%13.70

%9

%8.40

%6.90

%4.20

%3.90

%3.30

%3.10

%1.80

%1.70

1.70

خػتُّ ذَازَ ()3

َُ وَى يُ خػتُّ ذَازَ ()4
َتٌ ْؤبً
يُنًَهٌ ديهُ يُ زيصبُْديًُناٌْ شَإ بُثًٌَ دابُغهسدٌْ خُال

زووْهساوَتُوَ:3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ئًٓطًًصٍ

فُزَْطٌ

َُاٌْ
ئُي

ئًطجاٌْ

زوضٌ

ئًتايٌ

ضىيطسٍ

دامنازنٌ

ضًهٌ

َٓدٍ
ٖؤي

َٓدٍ
ثؤي

ذاثؤٌْ

خػتُّ ذَازَ ()4
َطُْطاْدًْإ اليًَُْهٌ طسْطٌ ُٖزيُى يُو شَاْاُْ دَزدَخات ،ئُو
ًََٓهسدٕ و زيصبُْديهسدٌْ شَاُْنإ و ُٖي
ثؤي

شَاْاُْغٌ بىوُْتُ خاوَٕ زيصبُْديًُنٌ طسْط يُ يًطتُناْدا ٖؤنازٍ ضُزَنٌ ئُوَيُ نُ ئُو شَاْاُْ شَاٌْ شاْطنت و

َهى ُّٖ
تىاًْىياُْ بطُٓ ًَْى ًَُالٌَْ جًاواشَناٌْ دًْاٍ ثًَػهُوتِٓ ئَُسِؤٍ جًٗاًًُْوَو تُْٗا بُنازبُز ُْبٔ ،بُي
َّ بىوٌْ شَاٌْ نىزديؼ يُو زيصبُْدياُْدا بؤخؤٍ طسْطٌ شؤزٍ ُٖيُو ئىًََدٍ
بُزًََُُٖٗٓز بٔ و ُّٖ بُنازبًَٗٓسئَ ،بُال

َبدَئ تىيَريُٓوَ شاْطتًًُنامنإ بطُيًُُْٓ ْاوَْدَ
َبًُٓوَو ُٖوي
ئُوََإ ثًَدَبُخػًَت نُ شياتس يُ شَاُْنَُاْدا قىي
_____________________________________________________________________________________________

( )1طبقه بنذی زبانها ،ايجادی نظم در بی نظمی ....ترجمه از زبان فرانسه ،علی بلخکانلو ،ضُزضاوَّ ثًَػىو.

( )2ضُزضاوَّ ثًَػىو.

( )3ضُزضاوَّ ثًَػىو.
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َُت تىاًْىيُتٌ تا ئُو
ئُنادميًًُ جًٗاًًُْنإ ،نُ دواجاز ئُوَ بؤ ئُنادميًاٍ جًٗاٌْ يُناليٌ ببًَتُوَ نُ ُْتُوَيُنٌ بًَدَوي

ئاضتُ شَاُْنُّ بُزَوثًَؼ ببات.

ئُجناّ

-

شَاٌْ نىزدٍ وَى شَاٌْ فُزٌَ تُْٗا يُ نىزدضتاٌْ باغىز يُضىازضًَىَّ عرياقدا وَى شَاًَْهٌ

َتًَو ًَٖػتا شَاٌْ نىزدٍ يُ طُغُنسدْدايُ.
َُّ يُطٍَُ دَنسيَتت و ضُزَزِاٍ قُدَغُنسدٌْ يُضُْد وال
فُزٌَ َاَُي
-

شَاٌْ نىزدٍ بُ يُنًَو يُ شَاُْ شيٓدوَناٌْ دًْا دادَْسيَت و يُزيصبُْدٍ ًْىَّ يُنٌَُ

شَاُْناْدايُو ،نؤدّ ذَازَ ( ّ)342يًَُْى ( )143شَاٌْ شيٓدوّ دًْاٍ يُاليُٕ دَشطاٍ خصَُتطىشازٍ
تاقًهسدُْوَّ ثُزوَزدَيٌ جًٗاًُْوَ ثًَدزاوَ.
-

َطُّ تاى شَاٌْ فسَ ديايًَهتدا تُْٗا يُى غًَىَّ شَإ دَبًَتُ شَاٌْ يُنُ نازطًَسٍِ و
يًَُْى نؤَُي

َهى
َطُْاَُ زَمسًًُنإَُ ،زد ًًُْ بؤ بُ ضتاْدازدبىوٌْ ئُو غًَىَيُ ياضا دَزبهسيَت تا ببًَت بُ شَاٌْ ضتاْدازد ،بُي
بُي
ئُو غًَىَيُ ُٖز خؤٍ دَتىاًَْت ُٖذَىوٌْ خؤٍ بُضُز غًَىَشازَناٌْ ديهُدا بطُثًََِٓ ،وَى ضؤٕ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ
يُ ئَُسيها بُبٌَ ئُوَّ يُدَضتىزدا ئاَاذَّ ثًَهسابًَت بىوَتُ شَاٌْ فُزٌَ.
-

يُ ئًَطتادا ُٖزيٌَُ نىزدضتإ شًََُٓيُنٌ يُبازٍ ُٖيُ بؤ ئُوَّ شَاٌْ فُزٌَ بهاتُ شَاٌْ

ضتاْدازد و غًَىَّ نسَاجنٌ ْاوَزاضتًؼ باغرتئ برازدَيُ بؤ ئُّ ْاوضُيُو نؤََُيٌَ ُْٖطاوٍ باغٌ بسِيىَو بىوَتُ
َطُْاَُ زَمسًًُنإ ،ئُطُز يُ ئًَطتاغدا ُْتىاْسيَت غًَىَشازيَو بؤ شَاٌْ ضتاْدازدّ
شَاٌْ ذهىَُت و ثُزيَُإ و بُي
نىزدٍ يُناليٌ بهسيَتُوَ ،ئُوا دَنسيَت غًَىَيُنٌ يُنطستىوٍ ْىضني ثُيسَِو بهسيَت يُ نىزدضتاٌْ باغىزو ببًَتُ
َيب تُواوّ شَاُْ ،نُ دواجاز بُغًَىَيُنٌ خؤنسد ببَِ بُ شَاٌْ ضتاْدازد.
بَُٓا بؤ دزوضتهسدٌْ قاي
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شَاٌْ نىزدٍ
-1

ٖاغِ ئَُني

ضُزضاوَنإ
ئَُري ذُضُٕ ثىوز (د) ،دَزبازَّ نًَػُ ُْٖىنًًُناٌْ شَاٌْ نىزدٍ ،)2012( ،ضًًُٓاز ،يُ

َِ ،ضىيد.
نتًَبداُّْ نىزدٍ يُ ضتؤنٗؤي
-2

(.)436

-3

-4

-5

تازم جاَباش ،ياضاّ شَاُْ زَمسًًُنإ ،ط .ثازيَصَز ،)2003( ،ذ.)6-5( .

َتٌ ،2008/7/2 ،ذ
جُعفُز غًَدىيئًطالٌَ (د) ،شَاٌْ ضتاْدازدو شَاٌْ يُنطستىٖ ...اوال

دَضتىزّ نؤَازٍ عريام ،ئابٌ (.)2005

ضُالّ ْاوخؤؽ (د) ،ضتاْدازد بىوٌْ شَاٌْ نىزدٍ يًَُْىإ شَاٌْ ضًاضُت و ضًايُتٌ شَاٌْ،

َونساوَناٌْ زيَهدساوٍ شَآْاضٌَٓ ،ازَُٖ ،ويًَس.
( ،)2010يُ بال
-6

َطٌ شَإ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ ،)2009( ،وَى منىُْْ ،اَُّ
عُبدوملُْاف زََُشإ ئُمحُد ،ئُتً

-7

غاشٍ عُيٌ خىزغًد ،شَاٌْ فُزٌَ بؤ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ ،)2011( ،ضُزدَّ ضًًَُاٌْ.

َاضتُز ،شاْهؤٍ ضُالذُدئ.
-8

فىئاد حمَُُد خىزغًد .شَاٌْ نىزدٍ و دابُغبىوٌْ جىطسايف غًَىَ شازَناٌْ،)1985( ،

بُغداد :ئافاقٌ عُزَبٌ.
ُٖويًَس.

-9

قُيظ نانٌ تؤفًل (د) ،ئاضايػٌ ُْتُوَيٌ و ثالٌْ شَإ ،)2007( ،ض .يُنَُّ ،ىنسيإ،

-10

يىقُإ زَئىف عُيٌ (د) ،غىْاضٌ غًعسيٌ غًَسنؤ بًَهُع ،)2017(،ضاثٌ يُنُّ ،ضاثداُّْ

نازؤ ،ضًًَُاٌْ.
-11

-12

-13

-14

يُنُّ ،ضًًَُاٌْ.
-15

حمَُُد َُعسوف فُتاح (د) ،شَاُْواٌْ ،)1990( ،داز احلهُُ ،بُغدا.
حمَُُد َُعسوف فُتاح (د) ،شَاٌْ ضتاْدازد و شَاٌْ يُنطستىوّ نىزدٍ.)2008( ،
حمَُُدٍ َُذىيٌ (د)َُْ ،اَُ ،دَزواشَّ يُنُّ ،)2017( ،ضًًَُاٌْ.

حمَُُدٍ َُذىيٌ( ،د) ،شَإ و شاْطتِ شَإ ،ضُزَتايُى بؤ شاْطيت شَإ ،)2011( ،بُزطٌ

َ خؤغٓاو (د) ،شَاٌْ ضتاْدازدٍ نىزدٍ ،)2013( ،ضاثٌ يُنُُّٖ ،ويًَس.
َال
ُْزميإ عُبدوي
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-2

.2015/5/15 ،  زبان قذيم تسلط دونفر،روزنامه همشهری

-3
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3.

Atlas of the World's Languages in Danger, UNESCO, p 4
Dialectology, J, K, Chambersaun Peter Traudgill, p 3.
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قُإ ايعداي١
يف نٌ َٔ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف ايعدايْٚ ١عس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ اٱض*َٞ٬
ّ .ّ.ؼطني مح٘ ضعٝد سلظ ايدٜٔ
نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض /١داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس١ٜ

املكدَ١
إٕ أضاع َعسف ١اٱْطإ ملفٗ ّٛايعداي٫ ١تهُٔ يف املعسفٚ ١ا٫ضتعداد ايعًُ ٞفكط بٌ اؿافص ٚزا ٤ذيو ٖ ٛايدٚز املسنصٟ
ايرًٜ ٟعب٘ ٖرا املفٗ ّٛيف سٝا ٠ايبػسٖ ,را إٕ مل ْعتدل ايعداي ١إسد ٣أٖداف أ ٚغاٚ ١ٜدٛدْا ٚإسدَ ٣تطًبات عُاز ٠ا٭زض اييت
ْٖ ٞتٝذ ١اؾعٌ اٱ َٔ ٖٞ٫إٔ ْه ٕٛخًٝف ١يف ا٭زض نُا قاٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل (إْ ٞداعٌ يف ا٭زض خًٝف ,) ١زغِ ا٭ُٖ ١ٝاييت
ؼتًٗا ايعداي ١ا ٫إٔ ٖرا املفٗ َٔ ّٛأغُض املفاٖ ,ِٝست ٢إٔ املرنٛز يف أنجس ايهتب املتطسق ١ي٘ َٗٓٚا نتب فكٗا ٤ايكاْ ٕٛأْ٘ َفّٗٛ
ْطيب أَ ٚفَٗ ّٛجاي٫ ٞميهٔ إٔ ٜطبَّل عً ٢أزض ايٛاق ع ,زغِ ادّعا ٤اٱْطإ ٚايكٛاْني تطبٝكٖ٘ٚ ,هرا فإٕ َفٗ ّٛايعدايَ ١اشاٍ عً٢
زأع املطا ٌ٥اييت شلا َٛقع ايؿداز ٠يف ايبشٛخ  ٚاؿٛازات ٚامل٪متسات ست ٢ا٭سادٜح اي َٔ ١َٝٛٝغرل إٔ ْعسف سكٝكت٘ ,نُا ٜس٣
بعض ايفك٘ إٔ َفٗ ّٛايعداي ١يٝظ ْطبٝا ٚيهٓ٘ غرل ٚاقح بطبب بطاطت٘ ,فإ ضبب عدّ ايٛقٛح أٜا نإ فايٓتٝذٚ ١اسدٖٞٚ ٠
عدّ نػف متاّ سكٝك ١ايعداي ,١يٝظ َٔ قبٌ أ٫فساد ايعادٜني فكط بٌ َٔ قبٌ ايف٬ضفٚ ١عك ٍٛاٱْطاْ ,١ٝفإٕ نجسْ ٠عسٜاتِٗ
ٚتٓٛعٗا خرل دي ٌٝعً ٢عدّ اتفاقِٗ ٚتؿٛزِٖ املٛسَّد عًَ ٢عَٓٚ ٢فٗ ّٛايعدايٚ ,١نإٔ َػ ١٦ٝاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖ ٞعدّ نػف
سكٝكٖ ١ر ٙاملطأي ١املُٗ ١يف اؿٝا ٠اٱْطاْ ١ٝزغِ سادتٗا ايػدٜد ٠شلرا ايهػف يهْ ٞبدأ َٔ ددٜد نًُا ٦ٜطٓا َٔ عدّ نُاٍ
ايٓعس ١ٜايكبًْٚ ١ٝكؿٗا ٚما ٍٚإبداع ْعسٜات ددٜدْٚ ٠ؿٓع بٗا غبه ١يٓشؿٌ بٗا عًٖ ٢را ايؿٝد ايٓادز اير ٟمل ٜتُهٔ أسد إٔ
ٜٛقع٘ يف غبه ١ؾٝدْٚ ٙد ّٚستٜ ٢بكَٛ ٢قٛع ايعدايَ ١تدا ٫ٚباضتُساز!.

*

قدّ ٖرا ايبشح يف امل٪متس ايعًُ ٞايدٚي ٞايسابع ؾاَع ١ايتُٓ ١ٝايبػسْٝ/١ٜطإ 2017
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تعتدل ْعس ١ٜايعداي ١٭غٗس فًٝطٛف دازع أطَ ٍٛدَ ٠فٗ ّٛايعداي ١آخس تًو ايٓعسٜات  ٖٛٚد ٕٛبٛزدي ٞزاٚيص فًٝطٛف
ا٭خ٬م ٚفًٝطٛف ايطٝاضٚ ١ايكاْ ٕٛا٭غٗس يف ايكسٕ اايعػسٚ ٜٔاملػٗٛز ب(فًٝطٛف ايعدايْ ٚ )١عسٜت٘ يف ايعداي ١تعتدل اْك٬با يف
فًطف ١ا٭خ٬م ٚايطٝاضٚ ١تعتدل أندل إبداع ْعسٚ ٟفًطف ٞيف ايكسٕ ايعػس ٜٔاٖتِ ب٘ غرل املػػٛيني مبٛقٛع٘ ,بٌ أس ٢ٝدزاضٖ ١رٙ
املٛاقٝع اييت أعًٔ ْٗاٜتٗا قبً٘ ,فتُهٔ د ٕٛزاٚيص َٔ تهرٜب خساف ١عدّ إَهإ اٱبداع يف فًطف ١ا٭خ٬م  ٚفًطف ١ايطٝاض١
َٚفٗ ّٛايعداي ١بػهٌ عاّ,فأبدع ْعس ١ٜايعداي ٚ ١قدَّّ يًبػس ١ٜآخس َا متهٔ عكٌ إْطإٍ َٔ ايٛؾ ٍٛاي ٘ٝسَ ٍٛفٗ ّٛنْٞٛ
نُفٗ ّٛايعداي َٔٚ ,١ثِ نٌ َا نتب عٔ ايعداي ١بعد ؾدٚز تًو ايٓعس ١ٜنإ ؼت تأثرلٖا ضٛا ٤ناْت َٔ قبٌ د ٕٛزاٚيص ْفط٘
أ َٔ ٚقبٌ غرلٚ ٙست ٢اي ّٛٝمل ٜتُهٔ أسد إٔ ٜهتب عٔ ايعدايٚ ١ا ٫نإ َٛافكا يتًو ايٓعس ١ٜأ ٚكايفا شلا ,ا ٫إٔ َٔ خايفٗا عً٘ٝ
إٔ ٜب ِّٔٝضبب كايفت٘ شلا فهاْت َعٝاز املٛافل ٚاملدايف ,فُٔ نإ َٛافكا فُٔ املعً ّٛإٔ ايٓعس ١ٜناْت قٝاض٘ َٔٚ ,نإ كايفا ساٍٚ
إٔ ٜك ٍٛكايف ْع س ١ٜايعدايٚ ١بٝإ ضبب كايفت٘ فهاْت ايٓعس ٖٞ ١ٜقٝاض٘ أٜكاً ,فأؾبشت ايٓعسَ ١ٜسنص اٖتُاّ ايباسجني عٔ ايعداي١
 ٚف٬ضف ١ا٭خ٬م ٚايطٝاضٝني  ٚايكاْْٝٛني  ٚٴٚؾِ ٞايد ٍٚبدزاض ١ايٓعس ١ٜي٬ط٬ع عًَ ٢ا ميهٔ تطبٝك٘ يف ايطٝاض ١ايعامل١ٝ
ٚملعسفَ ١ا تٛؾٌ اي ٘ٝاٱبداع اٱْطاْ ٞعٔ َفَٗ ّٛسنص ٟنايعداي.١
املٛقٛع ا٭ضاض ٞيٓعس ١ٜايعداي ١ؾ ٕٛزاٚيص ٖ ٛايعداي ١يف امل٪ضَّطات ايطٝاض ١ٝايعاَ ١يًدٚي ١عٝح ميهٔ إٔ ته ٕٛأضاضا
يًٓعاّ ايطٝاضٚ ٞايكاْ ْٞٛايداخً ٞايعاّ يًُذتُعٚ ,إٔ فاٍ تطبٝل ايٓعس ٖٛ ١ٜايكاْ ٕٛايداخً ٞإ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف ايعدايٖٞ ١
ْعس ١ٜضٝاض ١ٝيف ا٫ضاع ا ٫إ ايباسح افذلض إَهإ تٛظٝف تًو ايٓعس ١ٜيف اجملاٍ ايكاْٚ ْٞٛايطٝاض ٞبعد ػسٜدٖا ٚإخٗ٥٬ا َٔ
غشٓاتٗا ايطٝاض ١ٝفكط َٔٚ ,ثِ بٓاْ ٤عس ١ٜميهٔ إ ٜطبل يف نٌ َٔ سكً ٞايطٝاضٚ ١ايكاْ , ٕٛنُا قاّ د ٕٛزاٚيص بايعٌُ ْفط٘ َع
آزا ٤ف٬ضف ١أَجاٍ ناْت٫ٚ ,بٓٝتص ٫ٚى ٚزٚض ٛفش ٍَّٛبٓعسٜاتِٗ بٌ َفاٖ ُِٗٝيف فاٍ ايفًطف ٚ ١ا٭خ٬م اىل ايطٝاضٚ ١ايعداي١
ايتٛشٜع ١ٝايعاَٜٚ ,١س ٣ايباسح إٔ ٖرا ٖ ٛا٭ِٖ بايٓطب ١جملتُعاتٓا ٭ٕ املػهً ١يف فتُعاتٓا قاْٚ ١ْٝٛضٝاض ١ٝيف ْفظ ايٛقت .
فُا ٖ ٞبٓ ١ٝايعداي ١يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيصٚ ,مبا إ د ٕٛزاٚيص ٜعتدل ْعسٜت٘ َٓٗذا يًعدايٚ ١يٝظ ْعس ١ٜيف َٛاقٝع ايعداي ,١فُا
ٖ ٛايكأَ يف تًو ايٓعس ١ٜيتشكٝل ايعداي.١
نُا إ اؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضٜ َٞ٬عتدل اندل ابداع يًُطًُني يف اؿكاز٫ ٠ضتٓباط اؿهِ ايػسع ٞفٌٗ ميهٓٓا إ ْعتدلْ ٙعس١ٜ
اْٚ ٫ٚعس ١ٜيف ايعداي ١ثاْٝاَٚ .ا ٖ ٞقُاْت ايعداي ١يف تًو ايٓعس ١ٜفتشكٝل ايعداي ١يف ا َٔ ٟايٓعسٜتني اقُٔ
فُٔ خ ٍ٬قاٚي ١اؾٛاب عًٖ ٢ر ٙا٭ض َٔٚ ١ً٦خ ٍ٬ا٭خر بٓعس ا٫عتباز ايع٬ق ١املٛدٛد ٠بني ايكاْٚ ٕٛايطٝاضٚ ١ايعداي١
َٔ ايع٬ق ١ايػا ١ٝ٥بُٗٓٝا أ ٟإٔ ايعداي ٖٞ ١غا ١ٜايكاْ ٕٛاىل ع٬ق ١اؾصٚ ١ٝ٥ايهًٚ ,١ٝاىل ع٬ق ١ا٫ؼاد أ ٟإٔ ايعدايٚ ١ايكإْٛ
ٚايطٝاض ١غٚ ٤ٞاسد ٚؾ ٫ٛاىل ع٬ق ١ايتُاٜص ٚا٫فذلام تعٗس َػهً ١ايبشح اييت ٜسٜد ايبشح اٱداب ١عٓٗاٚ ,تكتؿسيف نػف
قُإ ايعداي ١يف نٌ َٔ ايٓعسٜتني ٚاملكازْ ١بُٗٓٝا يًشؿ ٍٛعًْ ٢تا٥ر عًُ ١ٝيتشكٝل ايعداي ١يف عؿس حيتاز اىل ٖرا املفٗ ّٛانجس
َٔ ا ٟغ ٤ٞآخس .
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 ٚبايٓطب ١يًُٓٗر اير ٟاعتُد عً ٘ٝايباسح أثٓا ٤ايبشح ٖ ٛاملٓٗذإ ايٛؾف ٚ ٞايتشً ًٞٝاملكازٕ ,أَا املٓٗر ايتشً ًٞٝفٗٛ
املٓٗر اير ٟاضتعًُ٘ د ٕٛزاٚيص ْفط٘
 َٔٚأدٌ ؼكٝل أٖداف ايبشح فكد قطِِّ ايبشح اىل ث٬ثَ ١باسح:
اَا املبشح ا ٍٚ٫فكد خؿِّـ ٱيكا ٤ايك ٤ٛعً ٢سٝا ٠د ٕٛزاٚيص  ٚآثاز ٙايعًُٚ ,١ٝبٝإ ْعسٜت٘ ٚايبٓ ١ٝا٫ضاض ١ٝيتًو
ايٓعس.١ٜ
أَا املبشح ايجاْ ٞفٝتٓا ٍٚاؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض ٚ َٞ٬اعتبازٖا ْعس ١ٜيف ايعدايٚ ,١ايبٓ ١ٝا٫ضاض ١ٝيًعداي ١يف ايٓعس..١ٜ
 ٚأَا املبشح ايجايحَ ,هسَّع يدزاض ١قُإ ايعداي ١يف ْعسٜيت ايعداي ١ؾ ٕٛزاٚيص ٚاؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضَٚ َٞ٬كازْتُٗايف ٖرا
املٛقٛع املِٗ.
ٚأخرلا اختتِ ايباسح ايبشح غامت ١تكِ أِٖ َا تٛؾٌ إيٗٝا َٔ ْتا٥ر َٔ ,غرل إٔ تهَ ٕٛطتػٓ ١ٝعٔ ايتفاؾ ٌٝاييت ٚزدت
يف ثٓاٜا ايبشح .
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املبشح ا٭ْ :ٍٚعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف ايعداي١
املطًب ا٭ْ :ٍٚبر ٠عٔ د ٕٛزاٚيص
ٚيد د ٕٛبٛزدىل زاٚيص يف  21غباط ضٓ ّ1921 ١يف َٓطك( ١بازتُٛٝز) يف َ( ١ٜ٫ٚرليٓد) ا٭َسٜهٚ ,1١ٝنإ ا٫بٔ ايجأَْ ٞ
ا٫بٓا ٤اـُطٚ(ٍ ١ي ِٝي ٞزاٚيص) ( ٚأْا آبٌ اضتاَب).2

دخٌ د ٕٛزاٚيص املدزض ١ملد ٠قً ١ًٝيف (بايتُٛٝز) ثِ اْتكٌ بعدٖا اىل

َدزض ١نٓت يف نٓتٝهاتٚ 3بك ٞفٗٝا اىل إٔ أمت ا٫عداد ١ٜيف ٚ , 1939تعٛد زغبت٘ ايػدٜد ٠يف دزاضَ ١فٗ ّٛايعداي ١اىل تًو
ايفذلٚ ٠ناْت ايهتب اييت ٜطايعٗا تتعًل مبٛاقٝعٗا ,4قبٌ د ٕٛزاٚيص يف داَع ١بسٜٓطت ٕٛيف ْفظ ايطٓٚ ١دزع ايفًطف ١فٗٝا سٝح
نإ غػٛفا بٗا ٚ ٚسؿٌ عً ٢ايبهايٛزٜٛع يف ) ٚ ,5)ّ1943ناْت أَسٜها دخًت اؿسب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝسٗٓٝا ,فايتشل د ٕٛزاٚيص
باؾٝؼ ٚأؾبح دٓدٜا قُٔ اؾٓٛد املػا ٠يف فسق ١احملٝط اشلاد ٟيف ايكٛات ا٭َسٜه.١ٝ
تصَّٚز دَ َٔ ٕٛازنسٜت فٛنظ يف ضْٓٚ 1949 ١اٍ ايدنتٛزا ٙبعد ضٓ َٔ ١شٚادُٗآَٚ6ر٥ر ٚاىل ضٓتني بعد ٖرا ايتأزٜذ
ضٓ1952 ١ش دزَّع يف داَع ١بسٜٓطت ٕٛبؿف ١املسبِّ ,7ٞاىل إٔ سؿٌ عً ٢بٛزع فٛيدلاٜت يف ْفظ ايطٓ ,١فعٌُ باسجا يف داَع١
آنطفٛزد ملد ٠ضٓٚ ١اسدٚ , ٠أثٓا ٤عٛدت٘ يًٜ٫ٛات املتشد ٠أؾبح َدزضا َطاعدا يف داَع ١نسٌْٚ ,سؿٌ عً ٢ايٛظٝف ١ا٭ضتاذ ١ٜيف
 ّ1962يف ْفظ اؾاَع.8١
ٚنإ يف تًو ايطْٓ ١اٍ ا٭ضتاذ ١ٜيف داَع (١آ ٣ت ٢تٚ )٢بعد ضٓتني ايتشل ظاَعٖ ١ازٚازد فبك ٞفٗٝا اىل ْٗا ١ٜعًُ٘ اؾاَعٞ
أَ ٟا ٜكازب أزبعني ضٓ َٔ ١ايعٌُ اؾاَعٚ ٞايتدزٜظٚ ,9بعد عد ٠ضٓٛات أؾبح زٝ٥ظ ايفسع ايػسق ٞمل٪متس فًطف ١أَسٜها . 10
أْتدب د ٕٛيف ضٓ ّ 1970 ١زٝ٥طا مل٪متس ف٬ضف ١ا٫دتُاع ٚايطٝاض ١ا٭َسٜهٝني  ٚنُا بك ٞزٝ٥طا يًفسع ايػسق ٞمل٪متس
ف٬ضف ١أَسٜها اىل ضٓ.11ّ1972 ١
أ ٫إٔ أِٖ سادث ١أنادمي ١ٝي٘ سؿًت يف ضٓ ّ1971١سٝح أؾدز نتاب٘ (ْعس ١ٜايعداي )١يف تًو ايطٓ ١أثس ٙا٭غٗس ٚأنجس
ايهتب تأثرلا يف ايعً ّٛاٱْطاْ ١ٝقاطبٚ . 1١بٝع َٓ٘ َا ٜكازب ًَْ ٕٛٝطد ١فٝعتدل ٖرا ايعدد بايٓطب ١اىل نتاب فًطف ٚ ٞؽؿّؿ ٞغ٦ٝا
_____________________________________________________________________________________________

 -1زابست ب ٞتًٝظ ,فًطف٘ زاٚيص ,تسمج٘ خػاٜاز دْ ,٢ُٜٗاّ أٚزإ فسٖٓط ,اْتػازات طسح ْ ,ٛتٗسإ ,تابطتإ ٖ 1385ـ.ؽ ,قاخ أ ,ٍٚف.24
 - 2عًَ ٢ععُ ,٢فًٝطٛف (ْعس ٜ٘عدايت دز طرغت) ,اْتػازات(ُٖػٗس ,)٣تٗسإ ,قاخ ا ٙ1385,ٍٚؽ ,ف.34

 -3عًَ ٞععَُ ,ٞؿدز ضابل ,ف.4
 -4املؿدز ْفط٘,ف.4

 -5زابست ب ٞتًٝظَ ,ؿدزيطابل ,ف.24
- 6عًَ ٞععُ ,ٞف.4

ْ - 7فظ املؿدز ,ف.24
ْ- 8فظ املؿدز ,ف.24

ْ- 9فظ املؿدز ,ف .24
ْ- 10فظ املؿدز ,ف.5
ْ- 11فظ املؿدز.ف.6
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غ٦ٝا عذٝبا , 2نتب زاٚيص نتاب٘ ْعس ١ٜايعداي ١يف سني تعتدل ا٭فهاز ايسٝ٥ط ١ٝاملٛدٛد ٠ف ٘ٝرمسات عػسات َٔ املكا٫ت ٚاملٓاقػات
املهتٛبٚ ١اؿاؾً ١خ ٍ٬ضٓٛات  1960اىل  ,3ّ1970باٱقاف ١عً ٢ذيو إٔ د ٕٛزاٚيص نإ قد غسَّع يف دزاضَٛ ١اقٝع
ا٫قتؿاد ٚايكاْ ٚ ٕٛايطٝاض ١باٱقاف ١اىل ايفًطفٚ ,١يف اؿكٝك ١أْ٘ ٚيف َكايت٘ ايجايج( ١أ ٟايعداي ١ناٱْؿاف) املهتٛب ١يف ّ1958
ْعَِّ املبادٚ ٨ا٭فهاز ايسٝ٥ط ١ٝيٓعسٜت٘ ٚاملٛدٛد ٠يف نتاب٘ ٚبعدٖا ٚيف َكا٫ت ضت اىل ضٓ ّ1971 ١أنٌُ ا٭فهاز ايجاْ١ٜٛ
ا٭خس ٣يٓعسٜت٘ ,4أؾبح نتاب د ٕٛزاٚيص أنجس ايهتب اٖتُاَا يف ايٛضط ا٭نادمي ٞخ ٍ٬ايطبعٓٝات َٔ ايكسٕ ايفا٥تٚ ,5ايٓكط١
ا٭نجس أْتباٖا إٔ د ٕٛزاٚيص نتب َكدَ ١يًطبع ١ا٭ملاْ ١ٝيهتاب٘ يف ضٓ ّ1970 ١أخر بعني ا٫عتباز ٚبهٌ تٛاقع ٚ-نإ ايتٛاقع
غُٝت٘_ نٌ اْ٫تكادات املٛدَّٗ ١اي ٘ٝستٚ ٢ؾف بأْ٘ أْكًب عً ٢نجرل َٔ آزا ٘٥يف نتاب٘ َٔ ,6ضٓ( ّ1986١ضٓ ١ؾدٚز ايًدلاي١ٝ
ايطٝاض )١ٝاىل ضٓ ّ 1995١خٴفِّف ْػاط د ٕٛزاٚيص بطبب املسضٚ ,يهٓ٘ بك ٞيف ايتدزٜظ يف داَعٖ ١ازٚازد املهإ اير ٟعسف
ف ٘ٝبا٭ضتاذ املُتاش

7

ٚيف ْفظ ايطٓ )ّ 1999( ١ا ٟقبٌ ث٬خ ضٓٛات َٔ ٚفات٘ ْاٍ دا٥ص( ٠ايك ١َٝٛيًعً ّٛاٱْطاْ ١ٝا٭َسٜه )١ٝاؾا٥ص ٠اييت
تع ط ٢يًذُاعات أ ٚا٭غداف اير ٜٔضاُٖٛا يف ايتٛعٚ ١ٝتعُٝل اٖ٫تُاّ بايعً ّٛاٱْطاْ ١ٝيد ٣املٛاطٓني أ ٚغازنٛا يف تطٜٛس ايعًّٛ
اٱْطاْ ,١ٝيف سني أْ٘ ست ٢ذيو ايتأزٜذ نإ ميتٓع عٔ قب ٍٛاؾٛا٥ص غرل ا٫نادمي,١ٝ

8

نإ د ٕٛزاٚيص تٛيف بعُس ٜٓاٖض  82ضٓ ٚ ١قبًٗا بطبع ضٓٛات تكاعد عٔ ايتدزٜظ بطبب دًط ١قًب ١ٝأخس ٣سٝح نإ
َٛت٘ بطبب اؾًط ١ايكًب. 9١ٝ

 - 1بٗساّ اخٛإ ناظُ ,ٞبسزضْ ٚ ٢كد ْعس ٜ٘عدايت د ٕٛزاٚيص ,نتاب ْكد ,فؿًٓاَ٘ اْتكاد ٣فهس ٣فسٖٓط ,٢ضاٍ ٖػتِ ,سلاز ٠ضٖ ٚ ٢فتِ,
ثرٖٚػطا ٠فسٖٓط ٚاْدٜػ٘ إض ,٢َ٬شَطتإٔ  ,1384ف.152
- 2عًَ ٞععَُK ٞؿدز ضابل ,ف.5
 - 3املؿدز ْفط٘ ف.5

 - 4امحد ٚاعع ,٢دإ زاٚيص اش ْعس ٜ٘عدايت تا يٝدلايٝصّ ضٝاض ,٢بٛضتإ نتاب٪َ ,ضط ٣١آَٛشؽ عاىل عس ايعً ,ّٛقاخ أ1384 ,ٍٚؽ,
ف.85

 - 5بٗساّ اخٛإ ناظَُ ,ٞؿدز ضابل ,ف.152

- 6امحد ٚاععَ ,٢ؿدز ضابل ,ف.87

- 7عًَ ٢ععَُ ,ٞؿدز ضابل ,ف.5
8

-بٗساّ اخٛإ ناظَُ ,ٞؿدز ضابل ,ف.153

- 9عًَ ٞععَُ ,٢ؿدز ضابل ,ف .4
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املطًب ايجاْْ :ٞعسٜيت د ٕٛيًعداي:١
إٕ أزدْا ذنس َا نتب٘ د ٕٛزاٚيص فٜ ٬طع ٖرا اجملاٍ املدؿَّـ ا ٫يرنس عٓا ,ٜ٘ٓٚفك ٬عٔ ذنس َا ٜب ِّٔٝاملٛقٛع ٚغسض
املكاي ١أ ٚايهتابٚ,يتؿٛز قداَ ١نتابات د ٕٛزاٚيص عًٓٝا َعسف ١أْ٘ َٓٚر نتاب ١زضايت٘ يف ايدنتٛزا ٙيف  ّ1952ستٚ ّٜٛ ٢فات٘ يف
ضٓ ّ 2002 ١سني أْ٘ اؾدز نتاب٘ ايهبرل (قاقسات يف فًطف ١ا٭خ٬م) قبٌ ضٓتني َٔ ٚفات٘ مل ٜكطع عٔ ايهتابٚ ,١شلرا فإْٓا
ْكتؿس عً ٢عسض نتب٘ ايطبع ١ايكدُ ١فإْ٘ ٜ٫كٌ سذِ أَٗٓ ٟا عٔ مخطُ ١٦ؾفش ١ا ٫اثٓني َٓٗا ُٖٚا (ايعداي١ناٱْؿاف)ٚ 1
(قاْ ٕٛايػعٛب ٚايسدٛع اىل ايعكٌ ايعاّ )ٚ ,2مبا إٔ ايبشح عٔ ابداع د ٕٛزاٚيص يف ْعسٜتني يًعدايٜ ١تعًل مبا دا ٤يف نتابني َٔ
نتب٘  ,فإْٓا ْكتؿس عً ٢عسض ٚتعسٜف بُٗا ٚنتابَ ١كطع عٔ َكُ ٕٛنٌ َٓٗا فكط:
أْ : ٫ٚعس ١ٜايعداي :١أْ٘ ايهتاب ا٭غٗس ؾ ٕٛزاٚيص اير ٟق ٌٝيف ٚؾف٘ بأْ٘ ايهتاب ا٭نجس تأثرلا يف فاٍ فًطف ١ايطٝاض١
يف ايكسٕ ايعػس ,ٜٔنُا ٚؾف٘ إسد ٣اجمل٬ت ايفًطف ١ٝايتدؿّؿ ١ٝبأْ٘ أععِ عٌُ فًطف ٞيف فًطف ١ا٭خ٬م ٚايطٝاضٚ ١ايكاْ ٕٛيف
ايكسٕ ايعػسٚ ٜٔأْ٘ يٝظ عً ٢املتدؿّؿني دزاضت٘ فكط بٌ عً ٢اؿهَٛات أٜكاً دزاضت٘ يهٜ ٞعتُدٚا عً ٘ٝيف ضٝاضاتِٗٚ ,أْ٘ ؾدز
َٓ٘ اىل ايَ ّٛٝا ٜكازب ضتني طبعٚ ,١أْ٘ نتب عٓ٘ غسسا ْٚكدا َا ٜكازب (  ) 5000نتب َ ٚكايَٚ ,١انإ نتابات د ٕٛزاٚيص
بعد طبع٘ خ ٍ٬عػس ٜٔضٓ ١اْ ٫كدا ٚتفؿ ٬ٝملا دا فَ َٔ– ٘ٝبادٚ ٨أفهاز ٚأْ٘ بٝع َٓ٘ خ ٍ٬ايطبعٓٝات انجس َٔ ًَْ ٕٛٝطد ١يف
ايٜ٫ٛات املتشدٜٚ ٠عتدل ذيو َعذص ٠بايٓطب ١يهتاب فًطف ٞؽؿّؿ 3ٞإٔ سذُ٘ يف ايطبع ١ا٭خرل ٠ايؿادزْ َٔ ٠ػس داَع١
أٚنطفٛزد( ) 538ؾفش ١نتبت باـط ايسقٝل ٚ 4إٔ َا فادأ املدتؿني يف ٖرا ايهتاب إبداعات َٓٗا:
أَ :٫ٚا ميهٓٓا إٔ ْطُِّ ٘ٝبايطٌٗ املُتٓع ايفًطفَٚ ,ٞعٓآٖ ٙا إٔ د ٕٛزاٚيص مجع ف ٘ٝبني آزا ٤ايف٬ضف ١اٯخسٚ ٜٔأت٢
مبفاٖ :ُِٗٝنُا دا ٤بايٛظٝف ١ٝعٓد ناْت ٚاضتعاز ايعكد ا٫دتُاعٖٛ َٔ ٞبص ٫ٚ ّٖٛٝٚى ٚزٚض ٚ ٛس ٍَّّٛايٛقع ايطبٝع ٞعٓدِٖ
اىل ايٛقع ا٭ؾً ٞؼت غسط (سذاب ايػفً )١ايرٜ ٫ ٟعسف املػازن ٕٛف ٘ٝعٔ َهاْتِٗ ٚاَتٝاشاتِٗ يف ايٛقع ايعاد ٟايرٜ ٟسفع
ف ٘ٝذيو اؿذاب ٜٚعٛد ا٭فساد اىل َٛاقعِٗ ٚأَانِٓٗ يف اجملتُعٚ ,يهٓٓا ْكٝف ٖٓا بإٔ َا ٜبد ٚعادٜا ٚيٝظ ف ٘ٝددٜد ٜ ٫هٕٛ
نريو عٓدَا تدخٌ يف تفؿٖٚ ً٘ٝرا َا ضشس د ٕٛزاٚيص ب٘ قسا ٘٥بٌ أبٗسِٖ ,٭ٕ آزا ٤د ٕٛزاٚيص يف ٖرا ايهتاب  ٫تكتؿس عً٢
عدْ ٠كا ط ٚيٝطت َباد ٤٣ايعداي ١عٓدَ ٙبد٥ني ميهٔ تك ِٝٝاجملتُعات بُٗا نُا ٜبد ٚ٭ ١ًٖٚ ٍٚبٌ إٔ د ٕٛزاٚيص ْطر بني املفاِٖٝ
ٚايٓكاط ٚسبو بٗا غبه ١ؾٝد ٚإ ٕ مل ْكٌ أْ٘ بَٓٗٓ ٢ا َدْ ١ٜٓعس ١ٜست ٢اْتكد ْعسٜت٘ َٔ ٖرا اؾاْب بأْٗا أنجس اْتصاع ١ٝمما تتؿٛز ٚ
فعٌ نٌ ٖرا با٫ضتفاد ٠مما ٜكاٍ شلا ب(يعب ١ا٫ستُا٫ت) يف املٓطل ايسٜاق. 5ٞ
_____________________________________________________________________________________________

- 1دإ زاٚيص ,عدايت مبجاب٘ اْؿافَ ,ؿدز ضابل ,ف.12

. v, p, cit, op,john rawls, the law of peoples -2
-3أمحد ٚاععَ ,ٞؿدز ضابل ,ف.14

1971) 1999.p67., (first published,4-Rawls John “A Theories of justice” oxford university press
- 5إًٜٝا سسٜل ,ايدميٛقساط ٚ ١ٝؼدٜات اؿداث ,١داز ايطاق ,ٞايطبع ١ا٭ٚىل  ,2001ف.86
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ثاْٝا:أْ٘ متهٔ إٔ ٜبشح ٚباملٓٗر ايتشً ًٞٝاملتبع عٓد ايف٬ضف ١ا٭ْهًٛضهطْٝٛني عٔ املطا ٌ٥اٱْطاْ ١ٝايعع ١ُٝنُط١ً٦
ايعدايٚ ١اييت ناْت قٌ اٖتُاّ ايف٬ضف ١ايكازٜني 1فكط ٖٚرا َا دعٌ أسد ايف٬ضف ١إٔ ٜك( :ٍٛأْ٘ ٜٛ٫دد فًٝطٛف عع ِٝيف ايكسٕ
ايعػس ٜٔا ٫د ٕٛزاٚيص ٚبٗرا ا٭ضًٛب أعاد يفًطف ١ايطٝاضٚ ١ايكاْ ٕٛزٚس٘ اييت افتكدٖا ٚأدخٌ يف ايفهس ايًدلايَ ٞا ٜعد
َطتش ٬ٝفَ ٖٛٚ ٘ٝفٗ ّٛايعداي.)١

2

ثايجا:أْ٘ أثبت ايٛدٛد اـازد ٞايعٝين يًكٛاعد ا٭خ٬قٚ ١ٝنريو ايكٛاعد ايكاْٚ ١ْٝٛبٗرا ابتعد عٔ ايٓطب ١ٝاملطًك ١عٓد
املابعداؿداثٝني ٚايٓطب ١ٝاملكَّٝد ٠عٓد اؾُاعٝني 3.نُا أْ٘ ٚبأخر ٙبايٛظٝف ١ٝايهاْت ١ٝأْٗ ٢ايطٝطس ٠املطًك ١يًُرٖب ايٓفع ٞعً ٢ايفهس
ايػسب ٞاييت مل ٜتُهٔ َٓتكد ٙٚا ٫إبساش اْتكادات يبعض ْٛاقؿ٘ َٔ غرل إٔ ٜتُهٓٛا ا٫تٝإ ببد ٌٜشلا ٖٚرا ٖ ٛأسد أضباب نتاب١
د ٕٛزاٚيص يًٓعسٚ ١ٜيهٓ٘ َع أْ٘ أثبت ذيو فإْ٘ أبدع َؿطًشات خاؾ ١يٛؾف ايعٚ ١ٝٓٝايٛاقع اـازدٚ ٞابتعد بريو عٔ
ا٭ضًٛب ايتكًٝد ٟيهػف سكاْ ١ٝايكاعد ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝايكاْ ,١ْٝٛفهاْت ايكاعد ٠قبٌ د ٕٛزاٚيص إٕ ناْت ٚاقع ١ٝفهاْت تطَُّ ٢ب
(ايكاعد ٠ايؿادق )١٭ْٗا تطابل ايٛاقع اـازدٚ ٞتطُ ٢بايهاذب ١إٔ مل تهٔ نريوَ ٚ ,ع إٔ ايعدٍ َفٗ ّٛأخ٬ق ٞفإْ٘ نإ ٜٛؾف
بايؿدم َع إٔ ٖرا ٜعٗس غرل َٓطك , ٞا ٫إٔ د ٕٛزاٚيص أسدخ َفٗ ّٛاملعكٛي 4)reasonality( ١ٝبدٍ ايؿدق ١ٝيٛؾف ايعدٍ
ٚايكٛاعد ا٭خ٬ق ١ٝا٭خسٚ ٣بإبداع٘ ٖرا متهٔ إٔ ٜتػًب عً ٢اؾدٍ ايكدٚ ِٜاملٛدٛد َٓر شَٔ ٖ ٖٛٚ( .ّٛٝعدّ إَهإ ايٛؾ ٍٛاىل
قاعد ٠أَس ١ٜإْػا(١ٝ٥مجً ١إْػا )١ٝ٥با٫عتُاد عً ٢قاعد ٠خازد( ١ٝمجً ١خدلٚ))١ٜبٓا٤ا عًٖ ٢را ايسأ ٟتٛيدت اؾطًشات أخس٣
خاؾ ١مبٓع ١َٛد ٕٛزاٚيص ايفهس ٚ ١ٜبٓ ٢بٗا قؿس ْعسٜت٘ ايػاَذ أَجاٍ (املٛاشْ ١ايـتأًَ(ٚ )١ٝاٱمجاع املتداخٌ) ٚأؾبشت ٖٞ
بدٚزٖا أضاضا يهجرل َٔ املطا ٌ٥ايطٝاضٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛاييت ْك ّٛببشجٗاٚ ,مبا أْٓا ضٓك ّٛبايبٝإ ايتفؿ ًٞٝيًٓعس ١ٜيف املبشح ايتايٞ
فإْٓا ْكتؿس ٖٓا عً ٢إيكا ٤ايك ٤ٛعً ٢قتٜٛات ايهتاب فكط  ,فإٕ ايهتاب ٜتهَ َٔ ٕٛكدََ ١سادعات ١ٝملا دا ٤يف ايهتاب
ٚاي تػٝرلات اييت أدساٖا د ٕٛزاٚيص عً ٢أفهازَٚ ٙكدَ ١أؾًٚ ١ٝث٬ث ١أبٛاب ٜ ٚته ٕٛنٌ باب َٔ ث٬ث ١فؿ 5ٍٛأٜكاًٜ :تشدخ
ايباب ا٭ ٍٚعٔ ايٓعسَ ٖٛٚ ١ٜه َٔ َّٕٛث٬ث ١فؿ ,ٍٛأَا ايفؿٌ ا٭ٖ َٔ ٍٚرا ايباب عٓٛاْ٘( :ايعداي ١ناٱْؿاف)  ٖٛ ٚبدٚزٙ
تفسَّع َٓ٘ عد ٠عٓا ٜٔٚفسع ١ٝأ خس ,٣أَا ايفؿٌ ايجاْ ٞفٗ ٛؼت عٓٛإ (َباد ٤٣ايعدايٜ ٚ ,)١تشدخ ايفؿٌ ايجايح عٔ ايٛقع
ا٭ؾً 6,ٞأَا ايباب ايجاْ ٞفدؿِّـ يًبشح عٔ َ٪ضَّطات ايعدايٚ ١أُيك ٞايك ٤ٛيف ايفؿٌ ا٭ َٔ ٍٚذيو ايباب عً ٢املطاٚا ٠يف
يف اؿسٜات ا٭ضاضٚ ١ٝيف ايفؿٌ ايجاْ ٞس ٍٛاَ٫تٝاشات ايتٛشٜع ١ٝأَا ايفؿٌ ايجايح فٜٗ ٛبشح عٔ اؿكٛم ٚايٛادباتٚ 7,ايباب
_____________________________________________________________________________________________

 ( -1ايف٬ضف٘ ايفسْطٝني ٚا٭ملاْٝني) ,عًَ ٢ععَُ ,ٞؿدز ضابل ف.4
ْ- 2فظ املؿدز ,ف.4

 - 3بٗساّ اخٛإ ناظَُ ,ٞؿدز ضابل ,ف.154

- 4دإ زاٚيص ,عدايت ب٘ َجاب٘ اْؿاف ,ف.124

. vii, p, cit,op ,Atheory of justice ,john rawls -5

p3-170.,Ipid -6

p171-345.,Ipid -7
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ٚايباب ايجايح اختـ بدزاض ١ا٭ٖداف فف ٞايفؿٌ ا٭ َ٘ٓ ٍٚغسح َفٗ( ّٛاـرل نايعك ,)١ْٝ٬أَا ايفؿٌ ايجاْ ٞفُداز ايبشح ف٘ٝ
ٖ ٛاٱسطاع بايعدايٚ ١ايفؿٌ ايجايح خاف بفك ١ًٝايعداي.١

1

اشلدف ا٭ضاض ٞيهتابٖ ١را ايهتاب _نُا ٜك ٍٛد ٕٛزاٚيص _ اٱداب ١عٔ ض٪اٍ َفاد ٌٖ :ٙبإَهإ ته ٜٔٛفتُع َتهاٌَ
َٚتٓاضب ٚفعاٍ َٚتهَٛ َٔ َّٕٛاطٓني عكْٝ٬ني َٚتطاٜٚني ٚأسساز بٛاضطَ ١فٗ ّٛنُفٗ ّٛايعدايٚ ١نٝف جيب إٔ ٜه ٕٛايعداي١
يهٜ ٞتشكل ذيو اشلدف؟!.2
 ٚحيؿٌ د ٕٛزاٚيص عًْ ٢تٝذ ١يف ٖرا ايهتاب َفادٖا :يهٜ ٞتشكل اشلدف املرنٛز جيب إٔ ْ ٫تعاٌَ َع ايعداي ١نفك١ًٝ
أخ٬ق ١ٝفسد ١ٜبٌ نعٌُ مجاعٜ ٞتعًل بايػهٌ املباغس بامل٪ضَّطات ا٭ضاض١ٝايعاَ ١داخٌ اجملتُع قا ٬٥إٔ ايعداي ١املٛقٛع ا٭ضاضٚ ٞ
ٚسد ٠تك ِٝٝامل٪ضَّطات نُا ٖ ٛساٍ اؿكٝك ١يف ايفًطف ٚ ,3١جيب إٔ ته ٕٛايعداي( ١ا٭ضًٛب ١ٝاحملك ٖٛٚ( )١اؾط٬ح أبدع٘ دٕٛ
زاٚيص ٜٚعين ب٘ د٫ي ١تػب٘ د٫ي ١اؾط٬ح ايعداي ١ايتٛشٜعٚ ١ٝيهٔ أٚضع َٓ٘) ٚ ,خيتاز د ٕٛزاٚيص ٖٓا أسد ا٫ختٝازات ايج٬ث ١يف
ايعداي ١ايتٛشٜع ١ٝ٭ٕ طسم ايتٛشٜع أَا تذلنَّص عً ٢ا٭فساد أ ٚعً ٢املٛاد اييت ٜساد تٛشٜعٗا أ ٚعً ٢أضًٛب ايتٛشٜع ,4فعداي ١دٕٛ
زاٚيص تذلنَّص عً ٢ايطسٜك ١ايجايجٚ ١يهٔ أٚضع َٓٗاٚ ,إٔ اغذلط غسٚطا تتعًل بايطسٜكتني ا٭خسٜني ,أ ٟغسٚطا جيب إٔ تتٛفس يف
ا٭غداف ٚغسٚطا تتعًل باملٛاد ٚميهٓٓا تًدٝـ ذيو :بإٔ أغداؾا أسسازا ٚعكْٝ٬ني َٛدٛد ٜٔيف ٚقعٜ ١ٝطُِّٗٝا بايٛقع ١ٝا٭ؾً١ٝ
ٚزا ٤سذاب ايػفًٜ٫ :١عًُ ٕٛغ٦ٝا عٔ َٛاقعِٗ يف اجملتُع  ٫ٚعٔ طبكاتِٗ  ٫ٚعٔ قابًٝاتِٗ  ٫ٚعٔ ذنا ِٗ٥أ ٚقٛتِٗ  ٫ٚست ٢عٔ
ْعساتِٗ سَ ٍٛفٗ ّٛاـرل ,يهِٓٗ ٜعًُ ٕٛبكسٚز ٠تٛشٜع املٛاد املادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛاملػذلن ١بٚ ِٗٓٝأِْٗ ضٝتفك ٕٛعًَ ٢بدأ_ ٜٔنُا
خيدل د ٕٛزاٚيص_ ُٖ ٚاَ :بدأ ايتطا ٟٚيف اؿسٜات ا٭ضاضَ ٚ ١ٝبدأ عدّ ايتطا ٟٚيف املػذلنات ا٭خسٚ ٣املبدأ ايجاَْ ٞكَّٝد
بػسطني ُٖٚا:ايػسط ا٭ ٖٛ ٍٚإٔ ٜعٛد عدّ ايتطا ٟٚباـرل ٚايٓفع يًذُٝع أ ٚأنجس املٛاطٓني قس ١َٝٚيف اجملتُع  ٚ ,ايػسط ايجاْٞ
فٗ ٛتطا ٟٚايفسف يًذُٝعٚ 5ضٓأت ٞعً ٢تفؿ ٌٝذيو .
أَا نتاب٘ ايجاْ ٞنتاب ( ايًدلاي ١ٝايطٝاض 6)١ٝفٜٗ ٛعتدل ْكط ١ؼ ٍٛبايٓطب ١يفهس د ٕٛزاٚيص ,بٌ ٜعتدل ٙايبعض إْك٬با عًَ ٢ا
َا دا ٤يف ْعسٜت٘ ,بُٓٝا ٜعتدل ٙآخس ٕٚتٛضٝعا ٚتطٜٛسا ٯزا ٘٥اييت تهَّْٛت َٔ خ ٍ٬اْ٫تكادات اي٬شع ١املٛدَّٗ ١اىل ايٓعس ٚ ١ٜاييت
أددلت د ٕٛزاٚيص مبسادع ١أفهاز ٙفٗٝا ٚإدسا ٤تػٝرلات نبرل ,٠ا ٫إٔ ْكط ١ايتش ٍٛعٓد د ٕٛزاٚيص ظٗست يف احملاقسات اييت
أيكٝت يف ضٓٚ ّ 1982 ١املعسٚف ١مبشاقسات (د )ٟٜٛسا ٍٚفٗٝا إٔ ٜػِّٝس دفاع٘ عٔ ايًدلاي ١ٝنُرٖب سلٛيٚ ٞاير ٟتهْ ٕٛتٝذت٘
ٚدٛد ق ٠ٛقاٖس ٠إيصاَ ١ٝنايك ٠ٛاييت تٛدد يًدٚيٖٚ ,١را غرل قكّل يف ايعداي ,١٭ٕ اٱسطاع بايعدايٜ ١عٛد ٭فساد اجملتُع أٚ ٫ٚإٔ
_____________________________________________________________________________________________

p347-445.,Ipid -1
xi.,p,Ipid - 2
3.,p,Ipid -3

- 4زابست اٍ ٖٛ .ملصَ ,باْ ٞفًطف ٣١أخ٬م ,تسمجَ٘ :طعٛد عًٝا ,اْتػازات قكٓٛع ,قاخ أ ,ٍٚتٗسإ ٖ1382ـ.ؽ ,ف.25

- 5املؿدز ْفط ,١ف .27

1999,p,23., 1993), (first publication, “political liberalism” Columbia university press,Rawls John -6
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ايتٓٛع اؿاؾٌ فهسا ٚأخ٬قا ٚدٜاْ ١ساؾٌ داخٌ اجملتُع بطبب اْتػاز املعًَٛات ٚظاٖس ٠ايعٛمل ١أٚ ٫ٚبطبب اشلذس ٠ثاْٝا ٚايرٟ
ًٜصّ تبين ايتعددٚ ١ٜايتطاَح َع٘ٚ ,شلرا ٫ميهٔ ٭َ ٟهتب سلٛي ٞضٛا ٤نإ دٜٝٓا أ ٚفًطفٝا أ ٚأخ٬قٝا ايتػط ١ٝناَٚ ٬تسق١ٝ
املٛاطٓني ,يرا جيب إٔ ٜ ٫عتُد عً ٢أَ ٟرٖب يف ذيو ٚي ٛنإ ٖرا املرٖب ٖ ٛايًدلايٚ ١ٝشلرا زفع د ٕٛزاٚيص غعازا٫تفام ايرٟ
ٜسفع بٓفط٘ ٜ ٫ٚعتُد عً ٢أ ١ٜفهسَ ٠فذلق ١قبً.1١ٝ
إٕ نإ اشلدف َٔ تأيٝف نتاب٘ ايكبً( ٞنتاب ْعس ١ٜايعداي ) ١إْػا ٤بد ٌٜيًٓفعاْ ١ٝيف ا٭خ٬م ٚايطٝاضٚ ١إظٗاز عدّ قابً١ٝ
املراٖب املكابً ١نايػٗٛدٚ ١ٜايهُاي ١ٝايػا ١ٝ٥يسدٖا ٚإدخاٍ َفٗ ّٛععٚ ٚ ِٝدٛد ٟنايعداي ١يف املهتب ايًدلايٚ ٞقاٚي( ١بٌ لح يف
ذيو) ػاٚش ايتكطُٝات ايتكًٝد ١ٜ٭دٓش ١ايًدلاي ١ٝنايتكط ِٝاىل احملافعني ٚايًدلايٝني يف ايٜ٫ٛات املتشد: ٠احملافع ِٖ ٕٛايرٜٔ
ٜعتُد ٕٚعً ٢ايفسداْٚ ١ٝاؿس ١ٜاملطًكٚ ١ايًدلاي ِٖ ٕٛٝايرٜ ٜٔدافع ٕٛعٔ املطاٚا ٚ ٠أَا ايتكط ِٝاٚ٫زٚب ٞفٗ ٛايتكط ِٝاىل ايُٝني
ٚايٝطاز :فاي ِٖ ُٕٛٝٓٝٝناحملافعني يف ايتكط ِٝا٭َسٜه ٞأَا ايٝطاز ٕٜٛفِٗ َٔ َٜ٪د ٟاملطاٚاٚ ,2٠ذيو ظُع٘ غا ١ٜنٌ َُٓٗا يف
ْعسٜت٘ .فايط٪اٍ ٖٓا :أْ٘ نٝف ميهٔ يًدٚي ١ايًدلاي ١ٝاؿدٜج ١بهافَ ١هِّْٛات٘ املتِّٓٛع ١بٌ املتعازق( ١ايدٚي ١اييت ٫ت َٔ٪مبرٖب سلٛيٞ
ٚاسد_ نُا نإ ايٛقع يف ايكس ٕٚايكبً ) _١ٝإٔ تأت ٞبطٝاض ١ته ٕٛا٭ضاع يٓعاَٗا ٜ ٚسق ٢اؾُٝع بٗا بٌ ٜػازن ٕٛفٗٝا
ٚتتؿف بؿفيت ا٫ضتكساز ٚايجبات؟ ٖ ٚرا ٜعين إذا ناْت ايٓعس ١ٜتعتُد عً ٢أع َٚرٖب يه ٞتك ٖٛٚ ّٛاملرٖب ايًدلاي ٞفإٕ
ايًدلاي ١ٝايطٝاض ١ٝتعتُد عًْ ٢فطٗا يًشؿ ٍٛعًَ ٢ػسٚعٝتٗا ٖٚرا ٜعين إٔ َفٗ ّٛايعداي ١ؼَ َٔ ٍَّٛفٗ ّٛسلٛيٚ ٞعك ْٞ٬عاّ اىل
َفٗ ّٛضٝاضَ ٞعك ٍٛغرل َعتُد عًَ ٢فَٗ ّٛفذلض قبً ٞيًدرلٚ ٚ 3ضٓٛقِّح ايفسم بني املعكٛيٚ ١ٝايعك٫ ١ْٝ٬سكا ٚظاٖس إٔ
د ٕٛزاٚيص مل ٜعٔ بايًدلاي ١ٝايطٝاض ١ٝاملرٖب ايًدلاي ٞبٌ اجملتُعات ايًدلاي ١ٝايدميٛقساط ١ٝايػسب,4١ٝفٛظَّف د ٕٛزاٚيص شلر ٙاملسسًَٔ ١
َٔ سٝات٘ ايفهس ١ٜاؾط٬سات َٓٗا (اٱمجاع املتداخٌ) (ٚايعكٌ ايعاّ) نُا عدٍَّ يف َباد ٨ايعدايٚ ١غسٚطٗا ٚإٔ أبك ٢عً ٢ا٭فهاز
ا٭ضاض ١ٝفٗٝاٚ,نُا قاٍ ْٖ ٛفط٘ :أْ٘

٪ٜ ٫يف نتابا آخس عٔ ايعداي ١نُا دا ٤يف ايدٜباد ١اؾدٜد ٠ٯخس طبع ١أْطًٝص١ٜ

يهتاب٘ ,5فهتاب ايًدلي ١ٝايطٝاض ١ٝنإ يف ا٭ؾٌ َكا٫ت دا ٤فٗٝا َا ذنسْا  ٚطبع َٔ قبٌ داَعٖ ١ازٚازد  ٚيف َطبع ١انطفٛزد
عذِ (  )500ؾفش. 6١
ا ٫إٔ َا أبٗس اؾُٝع ٖ  ٛايجٓا ١ٝ٥املٛدٛد ٠بني ايعداي ١ايػُٛيْ (١ٝعس ١ٜايعدايٚ ١ايعداي ١ايطٝاض ١ٝايعًُ(١ٝايًدلاي ١ٝايطٝاض,)١ٝ
فإٕ د ٕٛزاٚيص ْفط٘ قد أْػأ زَٛشا يتػرل اىل نٌ َسسًَٗٓ ١ا فإْ٘ نإ ٜطتعٌُ زَص ( )Tباؿسف ايهبرل يًد٫ي ١عً ٢ايٓعس١ٜ
ٜٚطتعٌُ ( (TSيًد٫ي ١عً ٢ايًدلا ١ٜايطٝاضَٚ ١ٝسسًتٗا ,فإٕ عٛد ٠د ٕٛزاٚيص اىل أعُاي٘ نًٗا فإْ٘ إٕ دٍ عً ٢غ ٤ٞفإْ٘ ٜدٍ
_____________________________________________________________________________________________

 -1أمحد ٚاععَ ,٢ؿدز ضابل ,ف.204
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- 3أمحد ٚاععَ ,٢ؿدز ضابل ,ف.204
 -4املؿدز ْفط٘ ,ف.207
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عً ٢تطٛز يف أفهاز ٚيٝظ إجياد تػٝرل درز ٟفٗٝا ,فإٕ نتب د ٕٛزاٚيص َٔ ددٜد فإْ٘ ئ ٜهتب نتبا غرل َا نتب نُا قاٍ ذيو
بٓفط٘.!1

املطًب ايجايح :ايبٓ ١ٝا٫ضاض ١ٝيًعداي ١عٓد د ٕٛزاٚيص
ٜبد ٚإٔ تًو ا٫ؾطًشات اييت تػهٌ ا٭ضاع اجملسد يٓعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ٚته ِّْ٘ٛتتعني باملؿطًشات اـُط ١ايتاي: ١ٝ
( -1ا٫تفام)يف ايٛقع ا٭ؾً َٔ ٞقبٌ املٛاطٓني ا٭سساز ٚاملتطا. ٜٔٚ
( -2سذاب ايػفً ٖٛٚ )١إٔ حيدخ ٖرا ا٫تفام َٔ قبٌ املػازنني ؼت سذاب ايػفً. ١
-3

(املعكٛي ) ١ٝإٔ ٜهٖ ٕٛرا ا٫تفام َعك(,٫ٛداَعا يًكٛاعد ايعكًٚ ١ٝا٭خ٬قَ ١ٝعا)

-4

(َبدأ املطاٚا ) ٠جيب إٔ ٜكُٔ املبدأ ا٭ ٍٚؾ ٕٛزاٚيص َ ٖٛٚبدأ املطاٚا ٠يف اؿكٛم ٚاؿسٜات ا٭ضاض.١ٝ

-5

َبدأ عدّ املطاٚا ٠به ٬غك:٘ٝ

ا-ايتطا ٟٚيف ايفسف
ب-ا٫ضتد ٍ٫املعك ٍٛيعدّ املطاٚا :٠إٔ ٜه ٕٛعدّ ايتطآَ َٔ ٟٚفع ١ذ ٟٚايدخ ٍٛاحملدٚد ٠داُ٥ا.
ٖٚر ٖٞ ٙا٭عُد ٠اييت محًت ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص عً ٢زأضٗا ٚاملؿطًشات ايسٝ٥ط ١ٝاييت تػهٌ ايبٓا ٤اجملسد شلاٚ,ذيو
بعد متٝٝص تًو ااملؿطًشات َٔ املؿطًشات ايفسع ١ٝأْػ٦ت يتٛقٝح ٚبني اؾٛاْب املدف َٔ ١ٝتًو املؿطًشات!
ٖٓٚا يٝظ عًٓٝا بٝإ املساد يتًو املؿطًشات  ٚا٫ضتد ٍ٫شلا ٭ْٓا قُٓا بريو يف َٛاقٝع أخسٖ َٔ ٣را ايبشح ,بٌ
عًٓٝا ا٫ضتد ٍ٫يهػف ضبب تػه ٌٝتًو املؿطًشات يٮضاع اجملسد يًٓعسٚ ,١ٜتبٝني ا٭ضاع املتهاٌَ ٚايبٓ ١ٝايعُٝك ١اييت
تهِّْٗٛا تًو املؿطًشات ٚ,نػف ايع٬ق ١اييت تسبط بني تًو املؿطًشات عٓدَا ْعٔ بإٔ تًو املؿطًشات ٖ ٞاملؿطًشات
ا٭ضاض ١ٝد ٕٚغرلٖا َٔ املؿطًشات ايهجرل ٠املٛدٛد ٠يف َٓع ١َٛد ٕٛزاٚيص ايفهس:١ٜ
يهْ ٞتُهَّٔ َٔ تٛقٝح خسٜط ١د ٕٛزاٚيص يف ْعسٜت٘ عًٓٝا إٔ ْسنِّص عً ٢ايعكد ا٫دتُاع ٞعٓد د ٕٛزاٚيص ,فإٕ دٕٛ
زاٚيص حيا ٍٚإٔ حيؿٌ ٖرا ا٫تفام يف أعًٚ ٢د٘ َٔ ا٫ختٝاز يٮطساف ٚحيكل عدّ ايتشٝص يف أعًٚ ٢د,ٖ٘ٛإٔ د ٕٛزاٚيص َع
ٖابسَاع ٜعتدلإ آخس ايعكْٝ٬ني اير ٜٔأزادا إٔ ٜجبتا إٔ ٖٓاى ثٛابت عكً ١ٝميهٔ ا٫عتُاد عًٗٝا يف َطأي ١ايعداي َٔٚ 2١ثِ
ٜه ٕٛا٭سهاّ ٚاؿكٛم املبٓ ١ٝعً ٢تًو ايكٛاعد عاَٚ ١ثابت ١يف اجملتُع نُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓطب ١يًشكٛم ايطبٝع ١ٝيف ايفهس ايًدلايٞ
ايتكًٝد ٟاحملافغٚ ,3يهٔ بعد إٔ اعتُد د ٕٛزاٚيص عً ٢ايعكد بني املٛاطٓني يف اؿكٝكٜ ١عط ٞدٚزا شل ٤٫٪املٛاطٓني ٫ٚختٝازِٖ
يف ؼدٜد تًو املباد ٨بٌ ايدٚز ا٭ضاع يريو ا٫ختٝاز بعد إٔ حيدّد غسٚطا يهٜ ٞبعد نٌ َا ٜٓهدز ذيو اا٫ختٝاز  ٚحيكِّل
_____________________________________________________________________________________________

.p xi,Ipid -1

َ 2رلامحدَٓ ,ٟؿٛز ,إض ٚ ّ٬دَٛنساضَ ٢ػٛزتْ ,٢ػس ْ ,٢تٗسإ ٖ1384ـ.ؽ ,.ف.204,227
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اؿٝاد ايهاٌَ َٔٚ ,ثِ ٜتِٗ َٔ قبٌ ايًدلايٝني بأْ٘ َٔ املع تكد ٜٔبايٓطب ١ٝاملعسفٚ ,١ٝيهٔ عٓدَا ٜعط ٞايدٚز ا٭ ٍٚ٭طساف ايعكد
ٚاختٝازِٖٖ,را َعٓا ٙإٔ شل ٤٫٪سكٛم ثابت ١قبً ١ٝػعًِٗ ٭ٕ ٜتُهَّٓٛا َٔ إبساّ عكد َِٗ نايعكد ا٫دتُاع ٞايرٜ ٟه ٕٛأضاع
ته ٜٔٛامل٪ضَّطات ايعاَ ١يف اجملتُعٜ ,بد ٚإٔ ٖر ٙاؿكٛم املفذلقٚ ١ايكبً ١ٝتتػهٌ َكُ ٕٛاملبدأ ٜٔايعاَني يًعدايٚ ,١شلرا ٪ٜنِّد
د ٕٛزاٚيص ٚجيصّ بإٔ ٖ ٤٫٪املػازنني يف ايٛقع ا٭ؾً ٞضٝدتازٖ ٕٚر ٜٔاملبدأ ,ٜٔ٭ْ٘ بد ٕٚاملبدأ٫ ٜٔميهٔ إٔ ٜهٕٛ
ا٭طساف َػازنني سكٝكٝني يف ايعكد,٭ٕ املبدأ ا٭٪ٜ ٍٚنِّد عً ٢املطاٚا ٠يف اؿسٜات ٚاؿكٛم ا٭ضاض ,١ٝفإٕ ٖرا يف اؿكٝك١
َكتك ٢اْعكاد أ َٔ ٟايعكٛد ,٭ْ٘ ٫ميهٔ اعتباز أ ٟعكد عكدا سكٝكٝا إٔ مل ٜهٔ أطساف٘ أسسازا ٚشلِ اؿل ايهاٌَ يف َٛقٛع
ايعكد ,أَا بايٓطب ١ملبدأ عدّ ايتطا ٟٚفإٕ د ٕٛزاٚيص ٜعًِ ٪ٜٚنِّد إٔ إثبات ايتطا ٟٚايهاٌَ عكًٝا ٚتأزخيٝا غرل ممهٔ يف
اجملتُعات ايبػس ,١ٜشلرا ٪ٜنِّد عٌ غك ٞاملبدأ ايجاْ:ٞ

فإٕ نإ ٫بد َٔ عدّ ايتطا ٟٚسطٓا فًٝصّ إٔ ته ٕٛايفسف َتطا١ٜٚ

أَاّ اؾُٝعٚ,إٔ ٜه ٕٛعدّ ايتطآَ َٔ ٟٚفع ١ايفكساٚ ٤ذ ٟٚايدخ ٍٛاحملدٚدٖ ,٠را أٜكاً ستٜ٫ ٢طتػٌ بعض اطسف ايعكد
ساد ١بعض ا٭طساف ا٭خسٜ ٚ ٣فسقٛا إزادتِٗ عً ِٗٝأثٓا ٤ايعكد بطبب عدّ تٛفس املاٍ ٚايجس ٠ٚيد , ِٜٗفُٔ امل٪ند إٔ قؿد
د ٕٛزاٚيص مل ٜهٔ قُإ تطا ٟٚا٭فساد َٔ ايجسٚ ٠ٚاملاٍ ,بٌ إٔ َٔ نتابات٘ َا ٜػرل اىل إٔ سؿ ٍٛغ ٤ٞنٗرا ٜه ٕٛظًُا,1
ٚإمنا قؿد ٙإٔ ٜتُهَّٔ ٖ ٤٫٪املٛاطٓ َٔ ٕٛا٫ضتفاد َٔ ٠سٝاتِٗ نُا ٜػاَ ٚ ٕٚ٩عً ّٛإٔ عدّ ا٫ضتػ َٔ ٍ٬ايػسٚط اي٬شَ١
يف ايعكٛد .
نُا إٔ د ٕٛزاٚيص  َٔ٪ٜبايكٛاعد ايعكً ١ٝايبد ١ٜٝٗايػٗٛد ١ٜايجابت ١يف ايٓفظ ايبػس ١ٜعً ٢خ٬ف زأ ٟايٓطبٝني املابعد
اؿداثٝني ٚغرلِٖٚ ,يهٓ٘  َٔ٪ٜبعدّ نفا ١ٜتًو ايكٛاعد فًٗرا ميهٔ إٔ ٜعتُد عًٗٝا عً ٢اؿد اير ٟميهٓٗا إٔ تطاعدْا يف
تهًُ ١ايعٌُ با٫عتُاد عً ٢إزادٚ ٠اختٝاز ا٭فساد ,أٜكاً إٔ املٓٗر ايعكً ٞعٓد د ٕٛزاٚيص ٚاملطتعٌُ يف آزا ٘٥يٝظ َٓٗذا
عكًٝا ناغفا بٌ َٖٗٓ ٛر اغتكاق ٞزٜاق َٔٚ ,2ٞاملعً ّٛإٔ ايٓتا٥ر يف ايعًُٝات ايسٜاق٫ ١ٝتهػف َٔ ذاتٗا بٌ تهَ ٕٛأخٛذ٠
َٔ املعًَٛات ايجابت ١يف املكدَِّ ١أ ٚاملكدَِّات املعاؾ ١ؿؿ ٍٛايٓتٝذ ,١فإٕ ناْت املكدَ ١قٛاعد عكً ١ٝفايٓتٝذ ١ته ٕٛعكًٚ ١ٝا٫
ف ,٬فإٕ ناْت ايٓتا٥ر ٚاملباد ٨املتفل عًٗٝا ٖ ٞعكً ١ٝفاملكدَِّات ته ٕٛعكً ١ٝنريو,إٔ د ٕٛزاٚيص متهَّٔ إٔ جيُع بني ايكٛاعد
ايعكًٚ ١ٝايكٛاعد ا٭خ٬قٚ ١ٝإٔ جيعًٗا ا٭ضاع يه ٞؼكّل اٱزادٚ ,٠اعتُد عً ٢ايعكٌ َس ٠أخس ٣سُٓٝا أيصّ إٔ ته ٕٛاملباد٨
املتفل عًٗٝا َعكٛيٚ ١يٝطت عكٚ , 3١ْٝ٬ايفسم بُٗٓٝا إٔ ايعك ١ْٝ٬تعتُد عً ٢ايعكٌ فكط أَا املعكٛي ١ٝفٗ ٞتعتُد عً ٢ايكٛاعد
ايعكً ١ٝايبد ٚ ١ٜٝٗتعتُد عً ٢ايكٛاعد ا٭خ٬ق ١ٝايػٗٛدٚ ,١ٜشلرا فإٕ د ٕٛزاٚيص جيُع بني ا٭خ٬م ٚايعكٌ (ايعًِ  ٚاٱزاد٠
أٜكاً) نُا ٖٜ ٛعتُد عًَ ٢عسف ١عُٝك ١بايطًٛى ايبػس ٟاقتبطٗا َٔ َعسفت٘ يًٓفظ ايبػسٚ ١ٜاجملتُعات اٱْطاْ ١ٝناعتُاد ٙإٔ
_____________________________________________________________________________________________
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اٱْطإ ٜسدِّح داُ٥ا ا٭قُٔ عً ٢ا٭نجس ٜٛ ٖٛٚظِّف ٖر ٙايكاعد ٠يف ن ٬املبدأٚ ,ٜٔنكاعد ٠ايؿف ١اـرل ١ٜيٲْطإ ٚأْ٘ ٜسٜد
اـرل يٰخسٚ ٜٔؼكٝل ايعداي ١يف اجملتُع بٌ يهٌ اجملتُعات.1
ٚمما ٜدٍ عٌ عكْ ١ْٝ٬عس ١ٜايعداي ١اجملسد ٠عدّ اقتؿاز ْتا٥ذٗا باملػازنني يف ايعكد ,بٌ اَتدادٖا اىل غرل املػازنني ٚ
ا٭دٝاٍ ايكادَٚ ,2١إٔ باب ايعكَ ١ٜٛفتٛح ملٔ مل ٜهٔ ساقسا يف ايٛقع ا٭ؾًٖٚ ,ٞرا ٜدٍ إٔ املباد ٨يٝطت َباد ٨إزاد١ٜ
بد ٕٚقٛابط بٌ ٖ ٞقٛاعد عكً ١ٝميهٔ تكُٗٝٝا َٔ قبٌ اٯخسٚ ٜٔايدخ ٍٛفٗٝا مبشض إزادتِٗ ,ميهٔ تًدٝـ َا ذنسْا إٔ
ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ْعس ١ٜعكد ١ٜػعٌ أضاع ايعداي ٖٛ ١ايعكد ٚيهٔ َع اعتباز سكٛم أضاض ١ٝيٮطساف مما ٜتشكل شلِ اؿس١ٜ
ايهاًَ ١يف اضتعُاٍ اختٝازِٖ َٓٚع اضتػ٬شلِ ٚإذ٫شلِ مبطاَ ٌ٥جٌ ايجسٚ ٠ٚاملاٍ ُٖٚا املطأيتإ ايًتإ ُٖا َٛقٛعا املبد٥ني
ا٭ضاضني (َٓح اؿكٛم َٓٚع ا٫ضتػٚ ) ٍ٬ظاٖس إٔ ايكا ِ٥بُٗا ٖ ٛغدـ آخس غرل ايفسد ْفط٘,اذ أْ٘ َعً ّٛإٔ ايفسد ٜ٫كّٛ
مبٓع ْفط٘ َٔ سكٛق٘ ٜ ٫ٚطتػٌ ْفط٘ٚ ,يهٓ٘ قد ٜك ّٛبريو َع اٯخسٚ ٜٔيف ضب ٌٝذيو فإْ٘ أَا ٜطتػٌ اختٝاز(ٙاٱزاد) ٠أٚ
ٜٛظَّف عكً٘(ايعًِ)ٚ ,يريو جيب إٔ ٜفسض عًَ ٘ٝا ميٓع اضتعُاٍ (اٱزاد(ٚ )٠ايعكٌ) يعًِ اٯخس ,ٜٔفاملاْع َٔ ا٭( ٍٚاٟ
اضتػ ٍ٬اٱزاد ٖٛ ) ٠عدّ َعسف ١ايفسد مبتعًكات٘ اـاؾٖٚ ١را َٖ ٛا زلَّا ٙد ٕٛزاٚيص عذاب ايػفًٚ ,١أَا املاْع َٔ اضتعُاٍ
ايعكٌ أَ ٟاٜعًُ٘ َٚا ٫ميهٔ إٔ ٜفسغ ْفط٘ َٓٗا نايكٛاعد ايعكً ١ٝايجابت ١فاؿٌ ٖ ٛدفٗا َع ايكٛاعد ا٭خ٬ق ١ٝايػٗٛدٖٚ ١ٜرا
َٖ ٛعٓ ٢املعكٛيٚ ١ٝاخت٬فٗا عٔ ايعك ١ْٝ٬اييت ٖ ٞقٛاعد عك ١ْٝ٬فكط ٚيٝظ شلا ع٬قَ ١ع ايكٛاعد ا٭خ٬ق.3١ٝ
ٖهرا تعٗس يٓا ابعاد ايٓعس ١ٜايتذسٜد ١ٜؾ ٕٛزاٚيص فإٕ دعًٓا ايعكد يف قًب َٚسنص تًو ايٓعسٚ ١ٜإٕ نإ نٌ عكد ي٘
أطساف فٝذب إٔ ٜه ٕٛا٭طساف أؾشاب اؿكٛم ٚاؿسٜات ٚجيب إٔ ٜ٫ه ٕٛف ِٗٝقعف ميهٔ إٔ ٜطتػٌ َٔ قبٌ اٯخسٜٔ
ست ٢ميهِٓٗ ايكٝاّ بإبساّ ايعكد ٜٚه ٕٛايعكد َٓتذا ٯثاز, ٙنُا جيب إٔ ٜ٫ك ّٛا٭فساد املػازن ِٖ ٕٛأْفطِٗ بريو
فٜ٬طتعًُٛا عًُِٗ  ٫ٚإزادتِٗ يعًِ ا٭طساف ا٭خس َٔٚ ,٣ثِ ته ٕٛيٓا َٓع ١َٛناًََٚ ١ؿطًشات زٝ٥ط ٖٞٚ ١ٝايعكد
ٚاملبدأ ا٭ ٍٚاملتعًل بإعطا ٤اؿكٛم ٚاؿسٜات ٚاملطاٚا ٠ف ٘ٝيًذُٝع ٚاملبدأ ايجاْ ٞاملتعًل بعدّ ا٫ضتػ ٍ٬اضتػ ٍ٬عدّ املطاٚا٠
اير٫ ٟميهٔ زفع٘ ٖٚ ,رإ ٜك ّٛبُٗا اٯخسَ ٕٚع ايفسدٚ,سذاب ايػفً ١اير ٟميٓع ايفسد عٔ َعسف ١تعًكات٘ اييت تطتٛظف
إزادت٘ٚ,املعكٛي ١ٝاييت متتصز ايعكٌ َع ا٭خ٬م يهٜٛ٫ ٞظف يهعِ سكٛم اٯخس,ٜٔفإٕ نإ املبد٤إ ملٓع اٯخس َٔ ٜٔظًِ
ايفسد ,فشذاب ايػفًٚ ١املعكٛيُٖ ١ٝا ملٓع ايفسد َٔ إٔ ٜعًِ اٯخسٚ ٜٔميهٓٓا ٚقع ذيو يف زضِ تٛقٝش ٞنايسضِ ايتاي:ٞ

_____________________________________________________________________________________________
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املبدأ ا٭ : ٍٚايتطا ٟٚيف اؿكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ١
سذاب ايػفً_______١

ايعكد ا٫دتُاع ٞيف ايٛقع ا٭ؾً_________________ٞاملعكٛي١ٝ

املبدأايجاْ : ٞعدّ اضتػ ٍ٬اْعداّ املطاٚا ٠غرل ممهٔ ايسفع
فاملتبع يٓعس ١ٜايعدايٜ ١تٓب٘ اىل إٔ ايعكد ي٘ افذلاقات قبً ٖٞٚ ١ٝتتُجٌ عذاب ايػفًٚ ١افذلاقات ته ٕٛبعد ايعكد
ٚتتُجٌ باملعكٛي ١ٝيف املباد ٨املدتازٜٚ ,٠بد ٚإٔ ا٭َس  ٚاقح بإٔ ايٓعسَٗٓ ٖٞ ١ٜر ٚطسٜك ١يًٛؾ ٍٛاىل ْتا٥ح ٚاؿؿ ٍٛعً٢
َباد ٨يًعدايٚ,١يٝطت ٖ ٞمتاّ ايٓتا٥ر ٭ْٓا ذنسْا بإٔ بعض املباد ٨تػهٌ بعض دٛاْب َٔ أضاع ايٓعسٚ ١ٜا٫تفامٚ ,يٝظ
نٌ َاٜتفل عً ٘ٝاملػازنٜٚ ,ٕٛس ٣ايباسح إٔ ايطس يف اْتكاد بعض ايٓاقد ٜٔيًٓعس ١ٜبأْٗا اعتُدت عً ٢اؿكٛم ٚاملاٍ ٚايجس٠ٚ
فْٗ ٞعس ١ٜيدلاي ١ٝقافعٚ 1١يهٔ ٜبد ٚإٔ ٖ ٤٫٪املٓتكد ٜٔمل ٜهػفٛا إٔ ٖر ٙايٓعس ١ٜمبجابَٗٓ ١ر َطتعٌُ يف فا٫ت كتًف١
ٚيٝطت ْتا٥ر كتؿ ١مبذاٍ ٚفتُع ٚاسدٚ,شلرا ميهٔ إٔ حيؿٌ بٗا عًَ ٢باد ٨غرل املبدأ ٜٔاملرنٛز ٜٔنايعداي ١يف ا٭َٔ َج,ً٬
أَا املبد٤إ فرنسُٖا د ٕٛزاٚيص يدٚزُٖا يف ايٓعسٚ ١ٜيٝظ يهُْٗٛا املبد٤إ ايٛسٝدإ ايًرإ ضٝتفل عًُٗٝاٚ ,شلرا ؾسَّح دٕٛ
زاٚيص بإٔ املػازنني ضٝتفك ٕٛعً ٢غرلُٖا ٚيهٔ اتفاقِٗ عًُٗٝا ستُ ,ٞفايٓعسَٗٓ ٖٞ ١ٜر يهػف ايعدايٚ ١يٝطت ْتا٥ر
نػف ١ٝيف ايعدايٚ ,١شلرا متهَّٔ د ٕٛزاٚيص َٔ اضتعُاشلا يف فا٫ت كتًف ١شلا ع٬ق ١بايعداي,١نُا قاّ بتػٝرل ْعس ١ٜايعداي ١ملؿًش١
ايعداي ١ايًدلاي(١ٝايعداي ١ايطٝاض)١ٝ؟ ٭ْ٘ نإ ٜك ٍٛإٔ ٚظٝفت٘ نفًٝطٛف ضٝاض ٖٛ ٞسٌ املػانٌ ايعًُٚ 2١ٝشلرا زلَّْ ٢عسٜت٘
بايٓعس ١ٜايٛاقع ١ٝاملجايٚ ,١ٝنإ تٛاقع٘ جيعً٘ إٔ ٜطتُع اىل اْ٫تكادات املٛدَّٗ ١ايٚ ٘ٝتػٝرل آزا ٘٥عً ٢أضاع َاٜسا ٙسكا َٔ تًو
اْ٫تكادات  ,فإْ٘ قاّ بتػٝرلات يف أعُاي٘ ايكبً ١ٝتػٝرلات إْك٬ب ١ٝفادأت ايباسجني ٯزا ٘٥نًِٗ املٜ٪دٚ ٜٔاملٓتكد ٜٔمجٝعا ,ا٭َس
اير ٟجيعٌ دزاض ١اْ٫تكادات ٚدزاض ١ايٓعسٚ َٔ ١ٜظٝف ١ايباسجني ايرٜ ٜٔأت َٔ ٕٛبعد.ٙ

_____________________________________________________________________________________________

 1بٗساّ اخٛإ ناظَُ ,:ٞؿدز ضابل ف.167

 2دإ زاٚيص ,عدايت ب٘ َجاب٘ اْؿافَ ,ؿدز ضابل,ف. 25-24
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املبشح ايجاْْ :ٞعس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضَٞ٬
املطًب ا :ٍٚ٫ايتعسف باؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضَٞ٬
ٖٓاى خ٬ف بني عًُا ٤اؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض َٞ٬يف تعسٜف عًِ اؾ ٍٛايفك٘ ٜك ٍٛايطبه ٞيف َ٪يف٘ ايكدِ س ٍٛا٫ؾـٍٛ
نتاب٘ (اؾُع اؾٛاَع) ٖ ( ٛقٛاعد ايفك٘ اٱمجايٚ ١ٝطسم اضتفاد ٠دصٝ٥ات٘  ٚساٍ َطتفٝد )ٙثِ ب ّٔٝاملساد َٔ نٌ َٔ (ايكٛاعد ايفك٘
ا٫مجايَ ٖٞ )١ٝؿادز ايفك٘ املباغس َٔ ٠نتاب اهلل  ٚضٓ ١زضٛي٘ ٚامجاع ا ١ُ٥املطًُني ٚاملؿادز غرل املباغس ٠اييت ٜأت ٞبٗـا ٖـ ٛؼـت
اؾط٬ح(ا٫ضتدٚ )ٍ٫اييت ٜتذاٚش عددٖا اىل َا ٜكازب َٔ ََ ١٦ؿدز تبدأ بايكٝاع ٚتـدخٌ فٗٝـا ا٫ضتشطـإ ٚا٫ضتؿـشاب ٚ
ايعسف  ٚضد ايرزا٥ع اخل...

1

(ٚطسم اضتفاد ٠دصٝ٥ات٘) ٖ ٞطسم اضتباط ا٫سهاّ ايػسع ١ٝايعًُ َٔ ١ٝتًو املؿادز  ٚتًو ايطـسم تتعًـل بعًـِ ايد٫يـ١
َٚعسف ١اْٛاع َكاؾد ايػسٜعٚ ١قٛاعد ايذلدٝح.
(ٚساٍ َطتفٝدٖا) ٚاملطتفٝد ٖٓا ٖ ٛاجملتٗد ايرٜ ٟعتُد عً ٢طسم ا٫ضتٓباط َٔ ايـد٫٫ت ٚاملكاؾـد ٫ضـتٓباط ا٫سهـاّ
اؾص ١ٝ٥ايعًُٖٓ َٔٚ ,١ٝا ٜعٗس اْ٘ امجع مجٝع َٛاقٝع ا٫ؾ ٍٛيف تعسٜف٘ ٫ٚ .عذب يف دق ٚ ١سلـ ٍٛتعسٜـف ايطـبه ٞ٭ٕ نتابـ٘
ػُٝع ٚتًدٝـ َٔ ْٝف َٚا ١٥نتب اخس.2 ٣
غرل إٔ َٔ املعاؾس ٜٔسا ٍٚإ ٜعسف ا٫ؾ ٍٛبػهٌ انجس اْطذاَا َع اضًٛب تايٝف ايهتب يف ايعؿس اؿدٜح ,بـٌ اْتكـد
ايتعازٜف ايكدمي ١نايع ١َ ٬ايدنتٛز املسسـَ( ّٛؿـطف ٢ايصملـ )ٞفذـا ٤بتعسٜـف ي٬ؾـ ٍٛعٓـد ايكـداَٜ ٢ـساٜ ٙـدٚز سـ ٍٛقـٛز
ٚاسد(اؾ ٍٛايفك٘ عباز ٠عٔ قٛاعد عاَٜ ١تٛؾٌ بٗا اىل اضتٓباط ا٫سهاّ ايػسع ١ٝايعًُ ١ٝيف اديتٗا ايتفؿ , )١ًٝٝنُا اْتكـد بعـض
ايتعسٜفات ايكدمي ١اْٗا خًطت بني ايكٛاعد ايهً ١ٝاملٛدٛد ٠يف ايٛاقع اييت ٖ ٞاؾ ٍٛايفك٘ ٚبني ايؿٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيد ٣اجملتٗد اييت ٖٞ
ايعًِ بٗا ,فعسفت اؾ ٍٛايفك٘ بايعًِ بايكٛاعد َع إ ْفظ ايكٛاعد ٖ ٞاؾ ٍٛايفك٘ اَا ايعًِ بٗا فٗـ ٛقـسٚز٫ ٟضـتدداَٗا سـني
ا٫دتٗاد ,نُا إ ايتعسٜف املدتاز عٓد ( ٙقاْ ٕٛا٫دتٗاد ٚقٛاعد ا٫ضتٓباط اييت ٜطتعني بٗا اجملتٗد _ا ٚايكاق _ٞعًـ ٢اضـتدساز
ا٫سهاّ ايػسع َٔ ١ٝاديتٗا ايتفؿ(١ًٝٝاؾص.3)١ٝ٥
نُا إ ايع ١َ٬ايدنتٛز عبدايهس ِٜشٜدإ ٜك ٍٛعٔ ايتعسٜف ا٫ؾط٬س ٞي٬ؾ( ٍٛاَا ايتعسٜف ايًكـيب) ا ٟباعتبـاز ٙيكبـا
عً ٢عًِ كؿٛف  :فٗ ٛايعًِ بايكٛاعد ٚا٭دي ١ا٫مجاي ,١ٝاييت ٜتٛؾٌ بٗا اىل اضتٓباط ايفك٘ ,نُا ٜطًل عًٖ ٢ر ٙايكٛاعد ٚا٭ديـ١
ا٫مجاي .١ٝثِ حيدد ايكٛاعد بككاٜا نًٜٓ ١ٝطبل سهُٗا عً ٢اؾصٝ٥ات اييت تٓدزز ؼتٗا فتعسف بٗا سهِ ٖـر ٙاؾصٝ٥ـات ٚميجـٌ شلـا

_____________________________________________________________________________________________

 1ايبٓاْ,ٞايع ١َ٬ساغ ١ٝايع ١َ٬ايبٓاْ ٞعًَ ٢نت مجع اؾٛاَعْ ,اغس نتابفسٚغ ٞقُدَ ,ٟد ١ٜٓضكص ,بد ٕٚذنس تأزٜذ ايٓػس ,ف.345
 2املؿدز ْفط٘ ,ف.23

3

ايصمل ,ٞايدنتٛز َؿطف ٢أبساٖ ,ِٝأؾ ٍٛايفك٘ يف ْطٝذ٘ اؾدٜد ,اؾص ٤ا٭ ,ٍٚغسن ١اـٓطا ٤يًطباع ١احملدٚد ,٠بػداد ,طبع ١تاضع ,2002 ,١ف.7
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بكاعد (٠اَ٫س ٜفٝد ايٛدٛب ,ا ٫اذا ؾسفت٘ قس ١ٜٓعٔ ذيوٜٚ .ػسح ا٫دي ١ا٫مجاي ١ٝب( فَٗ ٞؿادز ا٫سهاّ ايػسع , ١ٝنايهتـاب
ٚايطٓٚ ١ا٫مجاع ٚايكٝاع.1
ٖٓ َٔٚا ٜعٗس إ تعسٜف ايدنتٛز ايصٜدإ ٖ ٛأقسب اىل تعسٜف ايكداَ َٔ ٢تعسٜف ايصمل ٞسٝح ٜسنّـص ا ٍٚ٫عًـ ٢املؿـادز
ٚيهٔ ايجاْٜ ٞسنّص عً ٢قاْ ٕٛا٫دتٗاد ٚقٛاعد ا٫ضتٓباط .
اَا فُٝا ٜتعًل بتشً ٌٝايتعسٜف َٓٚاٖر ا٫ؾٛيٝني يف ايتأيٝف :
فشٖ ٍٛرا اؾاْب َٔ املٛقٛع ٜك ٍٛايدنتٛز ايصٜدإ( ٜتكح مما قًٓا ضابكا :إ ايػسض َٔ ٚقع أؾ ٍٛايفك٘ ٖٛ ,ايٛؾٍٛ
اىل ا٫سهاّ ايػسع ١ٝايعًُ ,١ٝبٛقع ايكٛاعد ٚاملٓاٖر املٛؾً ١ايٗٝا عًٚ ٢د٘ ٜطًِ ب٘ اجملتٗد َٔ اـطأ ٚايعجاز.2
(فايفك٘ ٚا٫ؾٜ :ٍٛتفكإ عً ٢إٔ غسقُٗا ايتٛؾٌ اىل ا٭سهاّ ايػـسع ١ٝا ٫إٔ ا٭ؾـ :ٍٛتبـَٓ ّٔٝـاٖر ايٛؾـٚ ٍٛطـسم
ا٫ضتٓباطٚ ,ايفك٘ ٜطتٓبط ا٫سهاّ فع ٬عً ٢ق ٤ٛاملٓاٖر اييت ززلٗا عًِ ا٭ؾٚ ,ٍٛبتطبٝل ايكٛاعد اييت قسٳزٖا
اَا َٓاٖر ا٭ؾٛيٝني فٗٓاى َٓٗذإ زٝ٥طٝإ ُٖا َٓٗذا ايهَٝ٬ني ٚا٫سٓاف:
اَا طسٜك ١ايهَٝ٬ني فٗ ٞطسٜك ١عك ١ْٝ٬انجسْ ,عس ١ٜسانُ ١عً ٢ايفسٚع ايفكٗ ٫ ١ٝتطتكَٗٓ ٞـا ٚشلـرا إ املطـا ٌ٥ايفكٗٝـ١
قً ١ًٝيف تايٝفاتِٗ  َٔٚ ,اَتٝاشات طسٜكتِٗ اْٗا بعٝد ٠عٔ ايتعؿب يًُراٖب.
اَا َٓٗر اؿٓف ١ٝفٝطتدًـ اؾٛي ِٖٛٝايكٛاعد ٚايكٛاْني ٚايكٛابط ا٫ؾٛي َٔ ١ٝاٯزا ٤ايفكٗ ١ٝاملٓكٛي ١عـٔ أُ٥ـ ١املـرٖب
فٗ ٞطسٜك ١عًُ ١ٝتطبٝك ١ٝيًفسٚع ايفكٜٗ( ١ٝسدع تعً ٌٝاملطا ٌ٥ايفكٗ ١ٝيف َرٖب أب ٞسٓٝف ١ؼًًٗٝا ؼً ٬ٝعًُٝا اىل ٖر ٙايطسٜك) ١
آٖ ٫اى َٓٗر املتأخس ٜٔا ير ٜٔمجعٛا بني ايطسٜكتني ايطابكتني سٝح ٜعتُد ٕٚعً ٢ايعكٌ ٚاملٓطل يف ؼً ٌٝقٛاعد ا٭ؾَٔ ٍٛ
دٜٗٚ ١طبّكْٗٛا عً ٢املطا ٌ٥اؾص َٔ ١ٝ٥دٗ ١اخسٚ ,٣بايتاي ٞفإ ٖر ٙايطسٜك ١مجعت بني َصاٜا ن ٬ايطسٜكتني.3

_____________________________________________________________________________________________

 1شٜدإ ,عبدايهسْ ,ِٜعسات يف ايػسٜع ١اٱض٪َ ,١َٝ٬ضط ١ايسضايْ(١اغس,)ٕٚبرلٚت  ,ايطبع ١ا٭ٚىل  ,ّ2000-ٙ1421,ف.12

 2شٜدإ ,املؿدز ْفط٘ ,ف.13

 3املؿدز ْفط٘ ,ف.17
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املطًب ايجاْ :ٞاؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض َٞ٬نٓعس ١ٜيًعداي١
تكطِ ايعداي َٔ ١ايٓاس ١ٝا٭ضًٛب ١ٝبػهٌ عاّ اىل ث٬ث ١اقطاّ زٝ٥طٖٞ ٚ ١ٝ
تكطِ ايعداي ١ايتٛشٜع :١ٝاىل ايتٛشٜع عً ٢أضاع َٛقٛع ايتٛشٜع أ ٚعً ٢أضاع ا٭فساد املساد ايتٛشٜع عً ِٗٝأ ٚعً ٢أضاع
املٓٗر ايرٜ ٟساد ايتٛشٜع عً ٢أضاض٘ ٜٚه ٕٛتٛقٝح ذيو بايػهٌ ايتاي:ٞ
أ :٫ٚايتٛشٜع عً ٢أضاع املٛقٛع ,ته ٕٛايعداي ١عً ٢أضاع املٛاقٝع بٓا٤ا عً ٢ا٫ضتشكام أ ٚساد ١ا٭فساد ,فا٫ضتشكام
ٖ ٛإعطا ٤نٌ فسد َٔ ا٭فساد َا ٜطتشك ْ٘ٛد ٕٚا٭خر بٓعس ا٫عتباز سادات ٖ ٤٫٪ا٭فساد ,بُٓٝا ٜه ٕٛا٫عتُاد عً ٢ساد ١ا٭فساد
يف ايٓٛع اير ٟجيعٌ ساد ١ا٭فس اد ٖ ٛأضاع ايتٛشٜع ٚيٝظ إعطاَ ِٗ٥ا ٜطتشكَ ,ٕٛع َ٬سع ١إٔ َعٝاز ا٫ضتشكام خيتًف َٔ
َرٖب فهس ٟاىل آخس.1
ثاْٝا:ايتٛشٜع عً ٢أضاع ا٭فسادٜ ,ه ٕٛايتٛشٜع يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايعداي ١با٫عتُادعً ٢ا٭فساد أٜ ٟه ٕٛايتٛشٜع عٌ أضاع
ا٭فساد د ٕٚا٫يتفات اىل سادات أ ٚاضتشكاقات ٖ ٤٫٪ا٭فساد.2
ثايجا:ايعداي ١ا٭ضًٛب( ١ٝايتٛدّٗ ١ٝاحملك :)١املِٗ يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايعداي ٖٛ ١إٔ ٜه ٕٛاملٓٗر أ ٚا٭ضًٛب ٖ ٛايعادٍِٜٗ٫ٚ ,
بعد ٙايٓتا٥ر أ ١ٜناْت د ٕٚسطاب اؿادات أ ٚاضتشكاقات ا٭فساد يف ايبداٚ ١ٜد ٕٚإٔ ٜه ٕٛايتٛشٜع بايتطا ٟٚبني مجٝع ا٭فساد,
ففٖ ٞرا ايٓٛع حيا ٍٚضًٛى طسٜل ٚإْػاَٗٓ ٤ر ٚافذلاض سا٫ت أ ٚاغذلاط غسٚط َع ا٫زتكا ٤بايٓتا٥ر ,3نُا ٖ ٛاؿاٍ يف
ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص فاملِٗ ٖٓا ٖ ٛا٭ضًٛب ٚيٝطت ايٓتا٥ر! .
ٜبد ٚإ ْعس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘ اذا أَهٔ إ ْعتدلٖا ْعس ١ٜيف ايعداي ١فاْٗا  ٫تعتدل ْعس ١ٜتتعًل بتٛشٜع ا٭غٝا ٤٭ْٗا َٓٗر
يطتٓباط ا٭سهاّ ,نُا أْٗا  ٫تتعًل با٭غداف ٭ٕ ا٭سهاّ يف ا٫ؾ ٍٛتبٓ ٢عً ٢ايعًٌ( اؿهِ ٜدٚز َع ايعًٚ )١يٝظ ا٭غداف
فًِ ٜبك ٢ا ٫ايكط ِٝايجايح  ٖٛٚايعداي ١املٓٗذ ١ٝسٝح إٔ ايعداي ١تتعًل باملٓٗر ٚا٭ضًٛب فًٝظ َُٗا َا َٖٛ ٛقٛعٜ٘ٚ ,بد ٚإٔ
ٖرا ٖٖٛ ٛامل ِ٥٬ستْ ٢عتدل ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ اٱضْ َٞ٬عس ١ٜيف ايعداي ١٭ْٗا تعتدل َٓٗذا ٚقاْْٛا ٫ضتٓباط ا٫سهاّ ايػسع١ٝ
ايعادي َٔ ١املؿادز ايػسع , ١ٝفإٕ املؿدز اٱشل ٞملؿادزٚ ٚ ٙدق ١تهٖ ٜٔٛرا ايعًِ جيعٌ اؿؿ ٍٛعً ٢ا٫سهاّ ايعاديْ ١تٝذَ ١تشكك,١
 ٚنُا إٔ ايتطً ِٝبعداي ١إٔ أؾ ٍٛايفك٘ ٜعتدل َٓٗذا يًعداي ١ميهٓٓا َٔ َكازْْ ١عس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘ َع ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص سٝح إ
ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص تعتدل ْعسَٗٓ ١ٜذ ١ٝيًعداي.!١

1

_____________________________________________________________________________________________

زابست اٍ ٖٛ .ملصَ ,باْ ٞفًطف٘ أخ٬مَ ,ؿدز ضابل ,ف.294

ْ 2فظ املؿدز ,ف299-297

ْ 3فظ املؿدز ,ف305-302
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املطًب ايجايح :بٓ ١ٝايعداي ١يف ْعس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘:
ست ٢ميهٓٓا َكازْ ١قُإ ايعداي ١يف نٌ َٔ ْعسٜيت ا٭ؾ ٍٛايفك٘ اٱضْٚ َٞ٬عس ١ٜد ٕٛزاٚيص عًٓٝا نػف بٓ ١ٝايعداي ١يف
ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض َٞ٬نُا قُٓا ب٘ يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص  .فاذا دقّكٓا يف املطأيٚ ١ددْا إ يٓعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ بٓ ١ٝعُٝك ١تتػاب٘
ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف أضاض٘ٚ .يهْٛ ٞقح ذيو عًٓٝا بٝإ املفٗ ّٛا٫ضاض ٞيف أؾ ٍٛايفك٘ ٚيف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيصٜ ,س ٣ايباسح إ
املفٗ ّٛا٭ضاض ٞيف ا٫ؾَ ٖٛ ٍٛفٗ( ّٛا٫ضتٓباط ) 1املفٗ ّٛايرٜ ٟكابً٘ َفٗ( ّٛا٫تفـام ا ٚايعكـد) عٓـد دـ ٕٛزاٚيـص  ,فايعدايـ١
املٓٗذ ١ٝيف تٛشٜع ايطًع ٚاـرلات ايعاَ ١تته ٕٛعٓدَا ٜتفل ا٭طساف املتطا ٕٚٚعً ٢تٛشٜع تًو ايطًع  ٚقُٔ َـا ٜتفكـ ٕٛعًٝـ٘
املبدأ ٜٔا٫ضاضٝني طبعا ؼت ضتاز ايػفً ١نُا ذنسْاٚ .عٓدْا ايتدقٝل إ ا٫تفام ا ٚايعكد ٖـ ٛاملفٗـ ّٛا٫ضاضـٚ ٞإ شلـرا ا٫تفـام
غسٚط قبٌ ا٫تفام ٚغسٚط َا بعد:ٙ
اَا غسٚط َاقبٌ ايعكد فٗٚ ٞدٛد ا٫طساف ا٭سساز املتطا ٜٔٚايرٜ ٜٔتفكٚ .ٕٛيهٔ ا٫تفام يٛسدٜ ٫ ٙهفـ ٞيهـٜ ٞكـُٔ
ايعدايٚ ١شلرا جيب إ ٜػٗد يعداي ١ا٫تفام َٔ قبٌ َٔ مل ٜػازنٛا يف ايعكد ضٛا ٤ناْٛا َٔ ا٭دٝاٍ ايكادَ ١ا ٚا٭داْب اير ٜٔيـٝظ
شلِ سل املػازن ١يف ا٫تفام ٚاملعٝاز ايرٜ ٟعتُد عً ٘ٝيف َعسفٚ ١قُإ ايعداي ١بعد ا٫تفـام ٖـ ٛاملعكٛيٝـ ١أ ٟإٔ غـرل املػـازنني
ٜػٗد ٕٚمبعكٛي ١ٝا٫تفامْٚ ,عين باملعكٛي ٖٛ ١ٝنُا ذنسْا اؾُع بني ايعكٚ ١ْٝ٬ا٭خ٬م ٖٚرا ٖ ٛغسط َا بعد ايعكد.
فٓس ٣إ تًو ايبْٓ ١ٝفطٗا َٛدٛد ٠يف ا٫ؾَ ٍٛع خؿٛؾٝت٘:
فُج ٬عٓدَا لعٌ ا٫ضتٓباط ا٭ضاع فٗٓاى غسٚط قبً ١ٝي٬ضتٓباط  ٖٛٚجيب إٔ ٜه ٕٛا٫ضتٓباط َـٔ املؿـادز احملـدد ٠يف
اؾ ٍٛايفك٘ َٔ نتاب  ٚضٓ ٚ ١امجاع املؿادز ا٭خس ٣املرنٛز ٠ؼت اضِ ا٫ضتدٚ 2ٍ٫ميهـٔ إ ْعتـدل ٖـرا ايتشدٜـد بػـسٚط
َاقبٌ ا٫ضتٓباط  ,نُا إ عًُ ١ٝا٫ضتٓباط يًشهِ ٜعتُد عً ٢عًِ ايد٫يٚ ١ميهٔ إ ْكازٕ ا٫عتُاد عً ٢ايد٫يـٚ ١ايذلدـٝح مبجابـ١
ٚدٛد سذاب ايػفً ١يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص .اَا غسط َابعد ا٫ضتٓباط ٚيكُإ عداي ١اضتٓباط اؿهِ ايػسع ٞفٗ ٛيف َكازْ ١اؿهِ
املطتٓبط َع َكاؾد ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬املعسٚف َٔ ١سفغ (ايدٚ ٚ ٜٔايٓفظ ٚايعكٌ ٚاملـاٍ ٚايٓطـٌ)ٖٓ ٚ 3ـا ايتشهـ ِٝاىل املكاؾـد
ٜكابٌ املعكٛي ١ٝعٓد د ٕٛزاٚيص َٔٚ ,ثِ تهٌُ ايبٓٚ ١ٝس٦ٓٝر ميهٓٓا إ ْعدل عٓٗا بايتدطٝط ايتاي:ٞ

_____________________________________________________________________________________________

 1ايصملَ ,ٞؿدز ضابل ,ف.297

2

ايطبه , ٞساغ ١ٝايبٓاَْ ,ٞؿدز ضابل  ,ف.342

 3شٜدإَ ,ؿدزضابل ,ف.379
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ا٫عتُاد عً ٢عًِ ايد٫ي١
املؿادز ايػسع١ٝ

ا٫ضتٓباط

َكاؾد ايػسٜع١

ٚقٛاعد ايذلدٝح
ٜس ٣ا٭ؾٛي ٕٛٝإ َٛقع املكاؾد ٖ ٛعٓد ا٫ضتٓباط ٜٚبد ٚاِْٗ أخطٛ٦ا يف ذيو ٭ٕ َٛقعٗا ٖـَ ٛـا بعـد ا٫ضـتٓاط ٚيـٝظ
أثٓا ٘٥نُا ٖ ٛاؿاٍ يًُعكٛي ١ٝيف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص.
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املبشح ايجايح :قُإ ايعداي ١يف ْعسٜيت اؾ ٍٛايفك٘  ٚد ٕٛزاٚيص
املطًب ا :ٍٚ٫قُإ ايعداي ١يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص
زغِ اْ٫تكادات ايهجرل ٠املٛدٗ ١اىل ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص َٔ َجايٝت٘  ٚامٝاش ٙيًفًطف ١ايًدلاي ١ٝؼهُ٘ يف إٔ ا٭طساف ٜتفكـٕٛ
عً ٢املبدأ ٚ ٜٔفسق٘ سذاب ايػفً ١اير ٟجيب اعتباز ٚ ,ٙغرلٖا َٔ اْ٫تكادات .ا ٫إ ٖٓاى ْكاط ق ٠ٛفٗٝـا دعًـت ْعسٜـ ١دـٕٛ
زاٚيص اِٖ ْعس ١ٜيًعداي ١يف ايعؿس اؿدٜح ,اؾبشت َٓٗا َعٝازا يًُٛافل ٚاملدـايفَٗٓ ,ـا إٔ ايٓعسٜـَ ١تهاًَـ ٫ ١ؼتـاز اىل غـ٧ٝ
خازدٗا يتهًُتٗا ٚأْٗا ْعسَٗٓ ١ٜذ ١ٝميهٔ اضتعُاشلا يف َٛاقع َٛ ٚاقـٝع كتًفـ .١نُـا اْٗـا مجعـت بـني َفٗـَٛني ناْـا ٜعتـدلإ
َفَٗٛني غرل قابًني يًذُع قبٌ ابداعٗاُٖٚ ,ا َفَٗٛا اؿسٚ ١ٜاملطاٚا ,٠فٗ ٞناملٝصإ ,فهُا َعً ّٛإ املٝصإ ْفط٘ ٖٜ ٛبٚ ّٔٝدٛد
ايتعادٍ ف َٔ ٘ٝعدَ٘ٚ .شلرا مي هٓٓا ايك ٍٛبإٔ أقْ ٣ٛكط ١شلا اْٗا تعتدل َعٝازا ٚاقشا يهػف ٚدٛد ايعداي ١ست ٢يف ايٓعسٜـْ ١فطـٗا,
ْٗ٫ا اغذلطت يف ايٛقع ا٫ؾًَ ٞا ٜكُٔ ؼكٝل ايعداي َٔ ١غسٚط قبٌ ايعكد ٚغسٚط بعـد .ٙاذ إ افـساد اجملتُـع ٖـِ اْفطـِٗ
ٜتفكٚ ٕٛبايتايٜ ٫ ٞكسّز أ ٟغدـ آخس َهاِْٗ ٖٚرا ٜه ٕٛأنجس قُاْا يًعداي , ١نُا إ عدّ عًُِٗ مبؿاؿِٗ ٚست ٢مبٛقعِٗ
ا٫دتُاع ٞحيعًِٗ ٜفهّس ٕٚمبؿًش ١نٌ اجملتُع ٚيٝظ مبؿاؿِٗ اـاؾ ,١نُا إ د ٕٛزاٚيص ٚبافذلاق٘ َطـاٚاٚ ٠سسٜـ ١املػـازنني
جيعًِٗ غرل فدل ٜٔيٝؿّٛتٛا اٜ ٚتفكٛا ملؿًش ١افساد َعٓٝني ٜٚعتدل ٖرا قُاْا آخس .نُا إ زاٚيص ٚبافذلاق٘ املبدأ ا٭ٚ ٖٛ ٚ ٍٚدٛد
اؿسٜات ايعاَ ١دعٌ اـاؾ ١ٝاٱْطاْ ٖٞٚ ١ٝاؿس ١ٜشلا ا٭ٚيٚ ١ٜٛاييت ٜرٖب بٓا اىل قُإ ايتفهرل اؿس سَ ٍٛطاَي ١ايعدايٚ ١اعتباز
ٖرا قُاْا آخس َٔ قُاْاتٗا .نُا إ ايتطا ٟٚيف ايفسف تعتدل قُاْ ١اخس ٣يًعداي ,١نُا إ عدّ املطاٚا ٠جيب إ ٜه ٕٛملؿًش١
احملسَٚني ست ٫ ٢خيسدٛا يف ايطاسٜٚ ١ػازنٛا يف ا٫تفام ٜعتدل ٖرا قُاْ ١اخس ٣يًعداي ,١زمبا إ ا٫عتُاد عً ٢اتفام املعٓٝني ٚإ مل
جيُعٛا ٜعتدل قُاْ ١اخس ٣يًعدايٚ , ١أخرلا ٜبد ٚإٔ ا٫تفام َٔ قبٌ ا٭غداف اْفطِٗ ٜعتدل قُاْ ١أخـس ,٣اذا َـا نػـفٛا إ َـا
قاَٛا با٫تفام عً ٘ٝمل ٜهٔ بايػهٌ املطًٛب فٝك َٕٛٛبادسا ٤تعد٬ٜت قسٚز ١ٜفٗٝا ٜعتدل ٖرا قُاْ ١يًعداي ١يف ايٓعس ١ٜاملرنٛز.1٠
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املطًب ايجاْ : ٞقُإ ايعداي ١يف ْعس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضَٞ٬
إٕ ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ اٱضٚ َٞ٬إ ناْت ت عتُد عً ٢ايٛس٫ ٞضتٓباطٗا ا٭سهاّ ايعاديٜ ١عطٗٝا ْكط ١ق٫ ١ٜٛتٛدـد يف أٜـ١
ْعس ١ٜأخس ٣يًعداي ٚ ,١نْٗٛا س ٍٛايٛسٚ ٞايػسٜع ١ايػساٜ ٤بعدٖا َٔ ايٓكـ املٛدٛد يف ايٓعسٜات اٱْطاْ ١ٝيًعدايٚ ,١يهٓٓا جيـب
إ ْٓ ٫ط ٢إٔ ٖر ٙايٓعسْ ١ٜعس ١ٜنػف َٔ ١ٝابداع املطًُنيٚ 1إ ناْت َٔ أسطٔ َا أبدع٘ املطًُٚ ٕٛيهٓٗا يٝطـت ٖـ ٞذاتٗـا
دص٤ا َٔ ايٛس ٞبٌ ميهٔ إ ٜٛدد فٗٝا َٔ ايٓكـ َا ميهٔ إ ٜٛدد يف أ ٟعٌُ اْطاْ ٞآخسٚ ,شلرا إٕ اْتكدْا ْعس ١ٜاؾ ٍٛايفكـ٘
فآْا مل ْٓتكد ايد ٜٔا ٚايٛس ٞا٫شل ٞبٌ اْتكدْا آي ١ٝاْطاْ٫ ١ٝضتٓباط ا٭سهاّ يف ايػس ٜعٚ ١يٝظ ايػسٜع ١ايػسا ٤ذاتٗاٚ ,إ نإ ٖرا
ٜ ٫عين إ تًو ايٓعس ١ٜيٝظ فٗٝا َٔ ْكاط ايك ,٠ٛبٌ إ تًو ايٓعس َٔ ١ٜأزٚع َا ٚؾً٘ ايفهس اْ٫طاْ ٞيف ايتازٜذ ايبػـسٖٚ ,ٟـٞ
َٔ أِٖ اْتادات اؿكاز ٠اٱض ١َٝ٬قدَت٘ يًبػسٖٓ َٔٚ , ١ٜا إٔ فٗٝا قـُاْات مل ٜؿـٌ ايٗٝـا ف٬ضـف ١ايكـاْٚ ٕٛايطـٝا ٠ا ٫يف
ااٯ ١ْٚا٫خرل , ٠بٌ إٔ فٗٝا َا مل ٜؿًٛا ايٗٝا ست ٢اٯٕ .فُٔ قُاْات تًو ايٓعسَ ١ٜا:ًٜٞ
أْٗا ْعس ١ٜؼا ٍٚنػف ا٭سهاّ ا٫شل ١ٝيًبػس املداطبني ٯخس ايسضٌ ٚخامتِٗ  ,فّْٗٛ ٞزت بايه ّ٬ايٛسٝاْٚ ٞانتطبت َٓ٘
ايعُل ا٫خ٬قٚ ٞاملعٜٓٛ ٫ ٟٛدد يف ا٭عُاٍ احملض اْطاْٚ ,١ٝشلرا اَتاشت ايػسٜع ١ا٭ض ١َٝ٬بأْٗا غـسٜع ١أنجـس اخ٬قٝـَ ١ـٔ بـني
ايػسا٥ع ايكاْ ١ْٝٛاملعسٚف.١نُا اْٗا ايٓعس ١ٜؼا ٍٚاضتٓباط فُٝا َٖٛ ٛدٛد ٚيٝظ اْػاَ ٤ا ٖ ٛغرل َٛدٛد.
ا ٫أْٓا اذا أَعٓٓا ايٓعس يف ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ا٭ضٚ َٞ٬ددْا أْٗا تدخٌ قُٔ ايٓعسٜات ايعداي ١اييت تعتـدل ْعسٜـَٗٓ ١ذٝـ١
أضًٛبٚ ١ٝيٝطت َٔ ايٓعسٜات اييت تعتُد عً ٢تٛشٜع ا٭غٝا ٫ ٚ٤اييت ايٓعسٜات ايتٛشٜع ١ٝاييت تعتدل اي٥٬كَ ١ٝفَٗٗٛا ا٫ضاضَٔ ٚ ,ٞ
ثِ مؿٌ عًْ ٢كطتني َُٗتني ُٖٚا:
ا :٫ٚإ زأ ٟايرٜ ٜٔعتدلْ ٕٚعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ٖ ٞاييت أضّطت املٓٗر ا٫ضًٛب ( ٞاملٓٗذ )ٞغرل ؾشٝح .٭ٕ ْعسٜـ ١اؾـٍٛ
ايفك٘ اعتُدت عً ٢ا٫ضًٛب قبٌ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص نْٗٛا ٚددت قبًٗا تأزخيٝا.
ثاْٝا :إ اعتُاد ايٓعس ١ٜعً ٢ا٭ضًٛب جيعًٗا قآَ ١يًعداي ١أنجس َٔ َٔ ايٓعسٜات اييت تعتُد عً ٢ايػٚ ١ٝ٦ٝاي٥٬ك.١ٝ

املطًب ايجايحَ :كازْ ١قُإ ايعداي ١يف نٌ َٔ ايٓعسٜتني:
اذا دقّكٓا يف ن ٬ايٓعسٜتني ٚددْا إٔ فُٗٝا ْكاط اتفام ٚاخت٬فٜٚ ,بد ٚإٔ َا ٜٛقف ايٓاظس فُٗٝاأنجس ٖـ ٛا٫تفـام .فـإ
ا٫تفام َٔ سٝح ايبٓ_ ١ٝبٌ إ ايتطابل  ٚايتػاب٘ بُٗٓٝا_ ٚؾٌ اىل سد نػف يٓا خطأ ا٫ؾٛيٝني ايـرٚ ٜٔقـعٛا املكاؾـد َـع
ايد٫ي ١يف ا٫ضتٓباط .سٝح أْٓا ٚددْا إ َٛقع املكاؾد ٖ ٛبعد ا٫ضتٓباط  ٚيٝظ اثٓا ٘٥نُا عجٓاٖٚ .ـرا غـ ٧ٝعذٝـب سكٝكـ ١إ
تهْ ٕٛعس ١ٜتازخي ١ٝنٓعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ تٛافل آخس إبداع ٚؾٌ اي ٘ٝايفهس اْ٫طإ اْ ٖٛ ٚ ٫عس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف ايعدايـ .١ا ٫إ
_____________________________________________________________________________________________
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ايتػاب٘ بني ايٓعسٜتني يف ايبٓ ١ٝايعُٝك ١يٝظ َعٓا ٙأْ٘ ٜٛ ٫دد اخت٬ف بني ايٓعس .ٜٔفإٕ ا٫خت٬ف َٛدٛد بُٗٓٝا  ٚ ,إ ا٫خـت٬ف
ٜهَ َٔ ٕٛؿًشْ ١عس ١ٜا٭ؾ ٍٛسٝح ٜبد ٚاْٗا اق َٔ ٣ٛبعض اؾٛاْب َ َٔ ٚؿـًشْ ١عسٜـ ١دـ ٕٛزاٚيـص يف بعـض اؾٛاْـب
ا٭خس َٔٚ ,٣ثِ ٖٓاى ْكاط اخت٬ف بني نٌ َٔ ايٓعسٜتني:
ا:٫ٚإٔ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص تعتُد عً ٢اتفام بني املعٓٝني يف ايٛقع ايطبٝع ٞؼت سذاب ايػفًَ ١ع ٚدـٛد ايػـسٚط ايكبًٝـ١
ٚايبعد ١ٜيًعكد ا٫دتُاعٖٚ ,ٞرا ٜعين أْٗا ْعس ١ٜإْػا . ١ٝ٥بُٓٝا تٓػأ ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ْتٝذ ١اضتٓباط اؿهِ َٔ املؿادز ايػسع١ٝ
َٔ ايهتاب ٚايطٓٚ ١املؿادز ا٭خس , ٣اذا إ ايٓعس ١ٜا٭ؾٛي ١ٝشلا طبٝع ١نػفٚ ١ٝيٝطت اْػا١ٝ٥
ثاْٝا:باعتُادٖا عً ٢ايٛس ٞميهٔ إ ْعتدل بٓا٤ا عً ٢إ َؿدزٖا َؿدز زلا ٟٚاشل ٞجيعًٗا أبعـد َـٔ ا٫خطـا ٤املٛدـٛد ٠يف
املؿادز ايبػس ١ٜاملساد شلا إ ؼكل َؿاحل ٚاقعٗٝا.
ثايجا :إٔ ايٓعس ١ٜا٫ؾٛي ١ٝتعتُد عً ٢ادتٗاد اجملتٗد  ٖٛٚست ٢اٯٕ ادتٗاد فسدٜ ٟسنّص عً ٢اْػـا ٤املًهٝـ ١ا٫دتٗـاد يـد٣
ايفسد اجملتٗد . 1بُٓٝا تعتُد ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص عً ٢ااتفام ٚادتٗاد اؾُاع ١املعٓ ١ٝبتٛشٜع اـرلات ٚايطًع ايعاَـ ١بػـسط إٔ ٜهـٕٛ
ا٫تفام ٚا٫دتٗاد يف ايتٛشٜع َعك (٫ٛايعكٌ +ا٫خ٬م) يد َٔ ٣مل ٜهٔ َػازنا يف ا٫تفام.2
زابعا :إٔ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ْعس ١ٜضٝاض ١ٝيف ا٭ضاع ؼا ٍٚاؾُع بني َفَٗٛني ضٝاضٝني ,يف سني إ ايٓعس ١ٜا٫ؾـٛيٖ ١ٝـٞ
ْعس ١ٜفكٗ ١ٝقاْٜ ١ْٝٛطتٓبط بٗا ا٭سهاّ ايتفؿ َٔ ١ًٝٝا٭دي ١ايػسع. ١ٝ
خاَطا :إ ايعداي ١يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ٜه ٕٛبني أفساد اجملتُع ايٛاسد  ٫ٚتٛدد قـُإ يف ايٓعسٜـ ١ملـٓعِٗ اذا سـاٚيٛا إ
ٜعًُٛا غرلِٖ َٔ اجملتُعات ا٫خس ,٣٭ٕ يًٓعس ١ٜطبٝع ١داخً ١ٝذات ٫ ١ٝتٛدـد َعٝـاز خـازد (ٞخـازز ا٫تفـام) ٜعتُـد عًٗٝـا يف
تؿشٝح ا٫خطا .٤بُٓٝا إ ايٓعس ١ٜا٭ؾٛي ١ٝشلا َعاٜرل خازدْ ١ٝؿ ١ٝميهٔ ايسدٛع ايٗٝا يهػف ايؿشٚ ١اـطأ سني ا٫ضتٓباط.3
ضادضا :إٔ ايٓعس ١ٜا٫ؾٛيٚ ١ٝمبا أْٗا تعتُدعً ٢املنت املكدع(َٔ ايكسإٓ اجملٝد ٚايطٓ ١ايػسٜف )١جيعًٗا أنجس عسق٫ ١ضتػ٬شلا
َٔ قبٌ ذ ٟٚاملؿاحل ستٜ ٢عٗسٚا إ ا٫سهاّ املطتٓبط َٔ ١قبٌ ايبػس أسهاّ اشل ٫ ١ٝميهٔ ست ٢ايتفهرل يف خطٗ٦ا ,بُٓٝا ٖ ٞيٝطت
اسهاَا اشل ١ٝبػهٌ قطع ,ٞبٌ اسهاَٗا َطتٓبط ١ظٗٛد بػس ١ٜفتٗد فٗٝا ميهٔ إ ٜتطسم ايٗٝا اـطـأ ,نُـا ٖـ ٛاؿـاٍ يف ا٫عُـاٍ
اْ٫طاْ ١ٝا٫خس َٔٚ ,٣ثِ باٱَهإ اضتػ٬شلا يتشكٝل َؿاحل بعض ا٫فسادٚ .إ نإ ٖرا املعٗس غرل اْ٫طـاْ (ٞفـٛم اْطـاْ )ٞيف
ا٫سهاّ ا٭ؾٛيٜ ١ٝعطٗٝا ايك ٠ٛيف إ ٜٓفّر اسهاَٗا ا٫فساد باختٝازِٖ د ٕٚا٫عتُاد عً ٢ايكٗس ٚاؾصا ٤املاد َٔ ٟقبٌ ايطًط.4١
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ضابعا :إ ايٓعس ١ٜا٭ؾٛيْ ١ٝعس ١ٜبػس ١ٜتأزخي ١ٝقاّ املطًُ ٕٛبإْػاٗ٥ا َٔٚ ,ثِ يٝطت ْعس ١ٜناًَ َٔ ١غرل املُهـٔ نػـف
ْكؿٗا ٚعدّ تطٜٛسٖا ,بٌ ميهٔ نػف ْكؿٗا مبكازْتٗا باٱبداعات اٱْطاْ ١ٝيف فاٍ عًُٗا ,نُا ٖ ٛاؿاٍ يف املٛقٛع ايـر ٟنٓـا
بؿدد ايبشح سٛي٘ ,سٝح ميهٔ إ تهتٌُ ايٓعس ١ٜمبا ٜكابًٗا يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ,سٝح بٗا متهٓٓا ْس ٣تػـٝرل َٛقـع املكاؾـد َـٔ
ا٫ضتٓباط اىل َا بعد ا٫ضتٓباط نُا عجٓا .نُا إ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ميهٓٗا إ ٜطتفٝد َٔ اجيابٝات ايٓعس ١ٜا٫ؾـٛيٚ ١ٝخاؾـَ ١ـٔ
ثباتٗا  ٚاعتُادٖا عًَ ٢ؿادز د ١ٜٝٓأخ٬قٜ ١ٝعطٗٝا انجس عُكا.

اـامت١
َٔ خَ ٍ٬ا ضًف َٔ املباسح ٚاملطايب تٛؾٌ ايبشح اىل فُٛع َٔ ١ا٫ضتٓتادات ميهٔ تًدٝؿٗا فُٝا :ًٜٞ
ا :٫ٚإ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف ايعداي ١تعتدل آخس َا ٚؾٌ اي ٘ٝايفهس اٱْطاْ ٞيف فاٍ ايعدايٚ ١قُاْٗا .غرل أْ٘ َـٔ املُهـٔ
اعتباز عًِ اؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضْ َٞ٬عس ١ٜيف ايعداي ١ميهٔ تطبٝكٗا يف اجملا٫ت اييت تطبل فٗٝا ْعس ١ٜايعداي ١ؾ ٕٛزاٚيص اٜكا.
ثاْٝا :أْ٘ ٜٛدد تػاب٘ نبرل بني ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يًعدايْٚ ١عس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض َٞ٬يف َط ١ً٦ايعدايٚ ١قُاْٗا َٔ سٝح
ايبٓ.١ٝ
ثايجا :بإَعإ ايٓعس يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يًعداي ١ميهٔ نػف بعض ْكا٥ـ ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض َٞ٬عٓد َكازْتٗا بٓعسٜـ١
د ٕٛزاٚيص نُا ٖ ٛاؿاٍ يف َٛقٛع َكاؾد ايػسٜع ١ا٫ض ,١َٝ٬سٝح إ أنجس ا٫ؾٛيٝني املتأخسٜٛ ٜٔقعَ ( ْ٘ٛع عًـِ ايد٫يـ)١
يف َسسً ١اضتٓباط اؿهَِ .ع أْ٘ َٔ ا٫سطٔ إ تأتٖ ٞر ٙاملطأي ١يف َسسًَ ١ا بعد ا٫ضتٓباط ستٜ ٢هػف ٌٖ إ ا٫ضتبط َٛافـل
َع َكاؾد ايػسٚ ١ٜزٚسٗا؟ .نُا إ بإَهإ تابعْ ٞعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يًعداي ١ا٫ضتفادْ َٔ ٠عس ١ٜاؾـ ٍٛايفكـ٘ ا٫ضـ َٞ٬يهػـف
ْكا٥ؿٗاٚ ,خاؾ ١إ ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ْعس ١ٜتعتُد عً ٢ايٛسٚ ٞايه ّ٬ا٫شل ٞبايتفؿ ٌٝاير ٟدا ٤يف ثٓاٜا ايبشح.
زابعا :إ املفٗ ّٛا٭ضاض َٔ ٞا ملفاٖ ِٝاـُط ١يٓعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ٖ ٛا٫تفام يف ايٛقع ايطبٝعـَ ٞـع ٚدـٛد غـسٚط َعٓٝـ١
تكُٔ ايعداي , ١فاضتٓباط اؿهِ َٔ قبٌ اجملتٗد ٖ ٛاملفٗ ّٛا٭ِٖ يف ْعس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘ َع ٚدـٛد غـسٚط قـددَٗٓ ٠ـا إ ٜهـٕٛ
ا٫ضتٓباط َٔ املؿادز ايػسع.١ٝ
خاَطا :إ ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ َٔ إب داعات ايعًُا ٤املطًُنيٚ ,بايتاي َٔ ٞعٌُ ايبػس  َٔٚثِ ميهٔ إٔ ٜٛدد فٗٝـا ايٓكـا٥ـ
اييت ميهٔ إٔ ٜٛدد يف أ ٟعٌُ اْطاْٚ ,ٞاْ٘ َٔ املُهٔ تطٜٛسٖا با٫ضتفاد َٔ ٠ا٭عُاٍ اْ٫طاْ ١ٝايـيت تػـازنٗا يف فـاٍ عًُـٗا
نٓعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ٚإٕ ناْت فاٍ تطبٝل ْعس ١ٜا٫ؾ ٍٛاٚضع  ٖٞٚأعسم تازخيٝا َٔ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص.
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اٜسإ -قِ.2003 ,
210

 تحسیه حمه سعید شمس الدیه.م.م

....ضمان العدالة

-ٙ1421, ىلٚ ا٭١ ايطبع, تٚبرل,)ٕٚ(ْاغس١ ايسضاي١ضط٪َ ,١َٝ٬ اٱض١عٜ ْعسات يف ايػس,ِٜ عبدايهس,ٕداٜ ش.20
. ّ2000
.ذ ْػسٜٕ تأزٚ بد,ٕ تٗسا,ىلٚ ا٭١ ايطبع,ٕ ْػس إسطا,ٍ٘ ايفكٛص يف أؾٝدٛ اي,ِٜز عبدأيهسٛ ايدنت,ٕداٜ ش.21
.ّ1994-ٙ1414, بػداد,ٞ ايعساقًُٞعات اجملُع ايعٛ َطب,ْٕٛ ايكا١ فًطف,ز َٓرزٛ ايدنت,ٟٚ ايػا.22
.ّ1986 , بػداد,ٍ ايعد٠شازٚ ,١ْْٝٛخ ايكاٛ َسنص ايبش,ْٕٛ َراٖب ايكا,ز َٓرزٛ ايدنت,ٟٚ ايػا.23
١ ايطبع,٠ ايكاٖس,١ٖبٚ ١ َهتب,)َكاؾدٖاٚ ١عٜف ايػسٛ ْؿ٤ٛ (يف ق١ٝ ايػسع١اضٝ ايط,ضفٜٛ زٛنتٚ د,ٟٚ ايكسقا.24
.ّ1998-ٖـ1419 ,ىلٚا٭
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ايتٓع ِٝايسغتٛض ٟيكالسٝات األقاي ِٝيف ايسٚي ١ايفٝسضاي١ٝ
(زضاغَ ١كاضْ)١
ّ ّ.ناضٚإ أٚضمحإ إزلاعٌٝ
نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايػٝاغ/ ١داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ
املكسَ١
ٜته ٕٛاالؼاز ايفٝسضاي ٞمبفٗ َ٘ٛايعاّ َٔ ،اتفام زٚيتني أ ٚعس ٠ز ٍٚأ ٚعسٚ ٠سسات إزاض ،١ٜجيُعِٗ زغتٛض َتفل عً،٘ٝ
ًٜعّ اؾُٝع باقاَ ١اؼاز زا ِ٥فُٝا بٚ ،ِٗٓٝمتجٌ اؾُٝع سه ١َٛفٝسضاي ١ٝتباؾط غًطاتٗا يف سسٚز اختكاقاتٗا.
ٜٚتُٝع ايسغتٛض ايفٝسضاي ٞبتٛظٜع االختكاقات فُٝا بني ايػًط ١االؼازٚ ١ٜايػًطات االقً ،١ُٝٝاش ٜفذلض عً ٢ايسٚي١
االؼاز ١ٜمماضغ ١غًطاتٗا ايسغتٛض ١ٜبؿهٌ غًَٓٚ ِٝح اؿل يألقاي ِٝملُاضغات غًطاتٗا املكطض ٠زغتٛضٜاًٚ ،شيو ػٓباً يٓؿ ٤ٛاـالفات
ٚاملٓاظعات احملتًُ ١بني ايططفنيٚ ،تعتدل قه ١ٝايتٓع ِٝايسغتٛض ٟيكالس ١ٝاألقاي َٔ ِٝأِٖ املٛانٝع اييت زضغت باَعإ يف ايٓعِ
ايفٝسضاي ١ٝالغُٝا تًو املتعًك ١بايتذاضب ايفٝسضاي ١ٝاؿسٜج ،١سٝح ٜسٚض اؾسٍ زاُ٥اً س ٍٛسسٚز قالسٝات األقاي ِٝأ ٚاألدعا٤
امله ١ْٛيًسٚي ١ايفٝسضايٚ ١ٝسسٚز قالسٝات اؿهَٛات ايفٝسضايٚ ١ٝاييت ْطًل عًٗٝا يف ايعطام (سه ١َٛاملطنع)ٚ ،غٓشا ٍٚيف ٖصٙ
ايسضاغ ١إٔ ْتبني عدل َكاضْ ١عسز َٔ األْعُ ١ايفٝسضاي ١ٝسسٚز ٚقالسٝات اؿهَٛات احملً ( ١ٝيف األقً ِٝأ ٚايهاْت ٕٛأ ٚاؾُٗٛض١ٜ
أ ٚأٜاً ناْت ايتػُ َٔ )١ٝايٓاس ١ٝايٓعطٚ ١ٜايعًُ ،١ٝآًَني إٔ ٜطنع ٖصا ايبشح االٖتُاّ ايهايف سٖ ٍٛصا املٛنٛع.

أُٖ ١ٝايبشح:
إٕ أُٖٖ ١ٝص ٙايسضاغ ١تهُٔ يف تٛنٝح املفاٖٚ ِٝاؾٛاْب املتعًك ١بايسٚي ١االؼازٚ ،١ٜبٝإ مماضغات االختكاقات يف زاخٌ
األقايٚ ِٝتٛنٝح املؿاضن ١بني ايسٚي ١االؼازٚ ١ٜاألقايٚ ،ِٝنصيو ؼسٜس سكٛم األقايَٓٚ ِٝشٗا سكٛم مماضغ ١االختكاقات
ايسغتٛضٚ ،١ٜعً ٢األخل فُٝا ٜتعًل بتٓع ِٝتكػ ِٝايجطٚات ايطبٝعَٚ ١ٝعطفَ ١س ٣زغتٛض ١ٜاؿكٛم يألقاي ِٝبٗصا اـكٛم.
 َٔٚاؾسٜط بايصنط إٔ ايعطام بؿهٌ خام ميط مبطسً ١ؾا٥ه ١يف تطبٝل ايسغتٛض ،سٝح ْؿب ْعاع س ٍٛاألسك ١ٝايسغتٛض١ٜ
يف اغتدطاز ايجطٚات ايطبٝع ١ٝنايٓفط ٚايػاظ َٔ ٖٞ ٌٖٚ ،ايكالسٝات اؿكط ١ٜيالؼاز أّ ال...؟ ٚنصيو ٚدٛز االؾهاي ١ٝيف
َػأي ١ايسفاع ٚسطؽ األقايٚ ِٝتهٝفٗٝا ايكاْ.١ْٝٛ
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أٖساف ايبشح:
ٜٗسف ٖصا ايبشح اىل االطالع عً ٢االختكاقات ٚؼسٜسٖا فُٝا بني اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜبني سهَٛات األقاي ِٝعً ٢أغاؽ
االيتعاّ ايتاّ بٓكٛم ايسغتٛض ٚٚفكاً يفكطات٘ٚ ،نصيو َعطفَٛ ١اقف ايسغاترل املكاضْ ١يف ٖصا اجملاٍ.

َؿهً ١ايبشح:
ملا نإ ايٓعاّ ايفٝسضايٜ ٞك ّٛيف األغاؽ عً ٢ايتعسز ١ٜيف ايػًطات ٚيف َػتٜٛات اؿهِ ف ،٘ٝالبس َٔ ايبشح س ٍٛنٝف١ٝ
َٓع ايتٓاظع ٚاـكَٛات احملتًُ ١بني نال َٔ ايػًطات ايفٝسضايٚ ١ٝاالقًٚ ،١ُٝٝشيو عكط االختكاقات ٚتٛنٝح ايبٓٛز ٚايٓكٛم
ايسغتٛض ،١ٜعٝح ٜه ٕٛهلا زالي ١قاطع ١الميهٔ كايفتٗا ٚػاٚظٖا ست ٢الؼسخ أظَات َٓٚاظعات غرل َتٛقع ١زاخٌ االؼاز ٚأقاي،ُ٘ٝ
ٚػٓباً يٓؿٛب اـالف ٚايتعاضض.

َٓٗذ ١ٝايبشح:
تػتٓس ٖص ٙايسضاغ ١بكٛض ٠خاق ١عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝاملكاضٕٚ ،شيو بتشً ٌٝايٓكٛم ايسغتٛض ١ٜايفٝسضاي ١ٝاملتعسز،٠
الغُٝا زغاترل (ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه(ٚ )١ٝغٜٛػطا) (ٚأملاْٝا) (ٚاهلٓس) (ٚنٓسا) (ٚاالَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٚ ،)٠ختاَاً زغتٛض
ايعطام ايفٝسضاي ٞيػٓ.2005 ١

ٖٝهً ١ٝايبشح:
غٓتططم يف ٖص ٙايسضاغ ١اىل َٛنٛع ايبشح ( ٖٛٚايتٓع ِٝايسغتٛض ٟيكالسٝات األقاي ِٝيف ايسٚي ١ايفٝسضاي َٔ )١ٝخالٍ
تكػ ِٝايسضاغ ١اىل ثالخ َباسح .خككٓا املبشح ايتُٗٝس ٟيالطاض ايٓعط ٟيًفٝسضاي َٔ ١ٝسٝح َفٗٚ َ٘ٛتعطٜف٘ ٚخكا٥ك٘.
ٚغٓتٓا ٍٚيف املبشح األ ٍٚطبٝع ١االختكاقات زاخٌ األقاي ِٝايفٝسضايْٚ ١ٝعين بٗا االغتكالٍ ايصاتْٚ ،ٞبشح فَٛ ٘ٝانٝع
االختكاقات ايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓفٝصٚ ١ٜايكها ١ٝ٥يألقً.ِٝ
ٚغٓتٓا ٍٚيف املبشح ايجاْٚ ٞاـتاََٛ ٞنٛع االختكاقات ايسغتٛض ١ٜيألقاي ِٝيف ايسٚي ١ايفٝسضاي ١ٝأَ ٟؿاضنتٗا يف
إختكاقات ايسٚي ١ايفٝسضاي ،١ٝنُا غٓتٓا َٔ ٍٚخالٍ ايبشح دٛاْب ايؿؤ ٕٚاـاضدٚ ١ٝايتُج ٌٝايسبًَٛاغٚ ٞقهاٜا األَٔ ٚايسفاع
ايٛطين ٚنصيو ايؿؤ ٕٚاملاي.١ٝ
ٚأخرلاً غٓتططم يف اـامت ١اىل أِٖ االغتٓتادات ٚاملكذلسات ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ تسعِ ايٓعاّ ايفٝسضايٚ ٞتهُٔ تطبٝكٗا ْادشاً
ٚسافعاً يًٓعاّ ايػٝاغٚ ٞيٛسس ٠ايبًس املعني.
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املبشح ايتُٗٝسٟ
َفٗ ّٛايفٝسضايٚ ١ٝتعطٜفٗا ٚخكا٥كٗا
َ )1فٗ ّٛايفٝسضاي١ٝ
ايفٝسضاي ٖٞ ١ٝؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايتٓع ِٝاالدتُاعٚ ٞايجكايف ٚاالقتكازٚ ٟايػٝاغ ٞيًس ٖٞٚ ،ٍٚتٓع ِٝزغتٛضٚ ٟإزاضٟ

اختٝاضٚ ٟهلا تطبٝكات عًَُ ١ٝتعسز 1،٠فتٓؿأ إَا عً ٢املػت ٣ٛايساخً ٞعدل ؼ ٌٜٛزٚيَٛ ١سس ٠بػٝط ١باألغاؽ اىل زٚيَ ١طنب١

اؼاز ١ٜبايفعٌ ،نُا سسخ يف ايعطام سٝح ؼٛيت َٔ زٚيَٛ ١سس ٠اىل زٚيَ ١طنبَ ١ه ١ْٛسايٝاً َٔ إقًَٚ ِٝطنع ٚسػب ايسغتٛض

جيٛظ إسساخ أقاي ِٝأخط( ٣سٝح تطايب بعض احملافعات نايبكط ٠سايٝاً بٗصا اؿل)ٚ ،ايعطام ٜعس َٔ أسسخ ايس ٍٚايفٝسضاي ١ٝيف

ايعامل بعس ايتش ٍٛايسميكطاط ،ٞايص ٟسكٌ فٚ ٘ٝتبٓ ٢ايسغتٛض ايسا ِ٥يعاّ  2005يًفٝسضايٚ ١ٝايالَطنع ١ٜاالزاض ١ٜنأغًٛب يٓعاّ

اسهِ ف ،٘ٝنُا ٚضز يف ايسغتٛض يف املاز:117 ٠

أٚالًٜ :كط ٖصا ايسغتٛض عٓس ْفاش ،ٙاقً ِٝنٛضزغتإ ٚغًطات٘ ايكا ،١ُ٥اقًُٝٝاً اؼازٜاُ.
ثاْٝاًٜ :كط ٖصا ايسغتٛض األقاي ِٝاؾسٜس ٠اييت تؤغؼ ٚفكًا ألسهاَ٘.

2

ٚإَا عًَ ٢ػت ٣ٛايس ٍٚعدل إْؿا ٤عالقات اؼاز ١ٜبني فُٛع َٔ ١ايس ٍٚاملػتكً ١شات غٝاز ٠ناًَ ١يػبب َا ،فٓتٝذ ١شيو
تفكس نٌ ٚاسس َٔ ٠تًو ايس ٍٚاغتكالهلا ٚغٝازتٗا ٚعهٜٛتٗا يف اجملتُع ايسٚي ٞطٛعٝاًٚ ،يهٔ ٜهُٔ يهٌ زٚيَٗٓ ١ا زاخٌ االؼاز
َا خيكٗا َٔ االغتكالٍ ايصاتٚ ٞمحا ١ٜنٝاْٗا ايساخً ٞزغتٛضٜاً ،يف سني تٓشكط ايػٝاز ٠يف ايسٚي ١االؼاز ١ٜايٓاؾ ١٦عٔ ٖصا االؼاز
االختٝاض.ٟ

3

ٚقس أداز بعض ايباسجني يف ايتعبرل عٔ َفٗ ّٛايسٚي ١ايفٝسضاي ١ٝبكٛهلِ إٔ ايسٚي ١ايفٝسضاي ٖٞ ١ٝؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايسٚي١
ايٓادش ١اييت تفػح اجملاٍ يًتٓٛع االدتُاعٚ ٞايجكايف يف ايس ٍٚبايتعبرل عٔ اـكٛقٝات ايصات ١ٝملهْٛاتٗا َع االبكا ٤عً ٢ضابط١
ايٛسس ٠يف ظٌ االؼاز ايفٝسضايٚ ٖٞٚ ،ٞاسس َٔ ٠أِٖ ايٛغا ٌ٥ايسميكطاطٚ ١ٝاؿً ٍٛايعازيٚ ١ايٓادع ١يًُذتُعات املتعسز ٠األطٝاف،
تتعاٜس أُٖ ١ٝايفٝسضاي ١ٝيف ايعامل َٜٛاً بعس  ّٜٛنأمنٛشز أفهٌ يٓعاّ اؿهِ ،سٝح ٜبًؼ عسز ايس ٍٚايفٝسضاي ١ٝيف ايعامل  28زٚيٜ ١كِٝ
فٗٝا  َٔ %40غهإ ايعامل.

4

ٜٚالسغ إ ايفٝسضاي ١ٝنٓعاّ زغتٛض ٟيًػًط ١ايػٝاغ ١ٝي٘ أغػ٘ ٚقٛاعس ،ٙألٕ تٛظٜع االختكاقات ايسغتٛضٜ ١ٜتِ بني
سه ١َٛاالؼازٚ ١ٜسهَٛات األقايٖٚ ،ِٝصا ايتٛظٜع ٖ ٛدٖٛط ٖصا ايٓعآّٜٚ .تر عٔ شيو سك ٍٛثٓا ١ٝ٥يف ايػًط ١ايػٝاغ١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

 1ز .عكاّ غًُٝإ ،ايفٝسضايٚ ١ٝاجملتُعات ايتعسزٚ ١ٜيبٓإ ،زاض ايعًِ يًُالٜني ،برلٚت ،1991 ،م .37

 2املاز َٔ 117 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ.2005 ١

 3باٚض أمحس ساد ٞايػًٝفاْ ،ٞايفٝسضاي ١ٝيف ايعطام بعس  ،2003زاض غٝرلٜع يًطباعٚ ١ايٓؿط ،زٖٛى ،2012 ،م .17

 4مجاٍ ْاقط دباض ايعٜسا ،ٟٚاختكاقات األقايٚ ِٝاحملافعات يف ايعطام ،عح َٓؿٛض
http://www.hamoudi.org/dialogue-of-intellenct/18/04.htm

عً٢

َٛقع ؾبه ١اْذلْٝت.
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ٚاالزاض ١ٜعًَ ٢ػت ٣ٛايسٚي ١املٛسس ،٠سٝح تتِ املُاضغ ١يًػًط ١ايػٝاغٚ ١ٝاالزاض َٔ ١ٜقبٌ نٌ َٔ اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜسهَٛات
األقاي ِٝسػب اختكاقاتٗا ايسغتٛض.١ٜ

1

ٜٚكح ايك ٍٛإٕ اغاؽ ته ٜٔٛايسٚي ١ايفٝسضايٜ ١ٝطدع اىل ٚدٛز َكاحل َؿذلن ١بني ايٛالٜات امله ١ْٛهلا ،فكس ته ٕٛتًو
املكاحل اقتكاز ١ٜأ ٚادتُاع ١ٝأ ٚغٝاغ ١ٝأ ٚنًٗا فتُع .١فاملكًش ١االقتكاز ٖٞ ١ٜاييت أزت اىل اؼاز ظٚيفطا،)Zollverein( ٜٔ
فهاْت ايبسا ١ٜايٓادش ١يتٛسٝس أملاْٝا يف عٗس ايعع ِٝبػُاضى السكاً ،نُا ناْت املكاحل ايػٝاغٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝعٓكطاً باضظاً يف تهٜٔٛ
ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜهٚ ١ٝغٜٛػطا ٚاؼاز األَاضات ايعطبٚ ١ٝغط لاسٗا ست ٢اي.ّٛٝ

2

ٚاملِٗ َٔ نٌ شيو إ لاح ايسٚي ١ايفٝسضاي ١ٝاييت تعتدل -نُا ْٖٓٛا  -سالً دصضٜاً جملُٛع َٔ ١املؿانٌ َتٛقف عً ٢ايتطبٝل
ايػً ِٝملا دا ٤يف زغتٛض ايسٚي ١االؼازٚ ١ٜاالّ فػتكبح ايفٝسضاي- ١ٝنُا ٖ ٛاؿاٍ يف بعض ايس - ٍٚسدلًا عًٚ ٢ضم.

 )2تعطٜف ايفٝسضاي١ٝ
ايفٝسضايَ ١ٝكطًح التٝين َؿتل َٔ ايهًُ ١ايالتَٚ )Feodvc( ١ٝٓٝعٓاٖا املعاٖس ٠أ ٚاالتفامٚ .يف قاَٛؽ يٜٛؼ التٝين تعطف
ايفٝسضاي ١ٝبأْٗا عكب )Legve( ١أ ٚاتفام بني ططفني أ ٚأنجط ( )Treatyأَٝ ٚجام ( )Compactأ ٚؼايف (ٚ )Allianceعكس
(ٚ )Contractايهًُ ١ايالت َٔ )Feodvc( ١ٝٓٝأقٌ َؿذلى يهًُ )Fides( ١أ ٟايجكٚ ١نًُ )Bind( ١أ ٟاالضتباط.

3

ٚقس ٚاد٘ تعطٜف ايفٝسضاي ١ٝايهجرل اـالفات ٚايتكٛضات يس ٣ايباسجني ٚايهتاب ٚقٌ اىل سس تؿهٝو بعهِٗ يف اَهإ
ٚدٛز ايتعطٜف ايتاّ ملكطًح ايفٝسضاي ١ٝسٝح قايٛا إ ٖصا املكطًح ٜتكف بايػُٛض ٚعسّ ايٛنٛح خاق ١يف ايسضاغات ايسغتٛض١ٜ
ٚايػٝاغ ،١ٝنُا إ تعطٜف ايس ٚي ١ايفٝسضاي ١ٝقس أثرل سٛي٘ اؾسٍ ايهجرل ٚاـالف بني فكٗا ٤ايكاْ ،ٕٛمما ٜتطًب ؼًَ ٌٝكطًح
ايفٝسضايٚ ١ٝؼسٜس املعٓ ٢املككٛز َٓٗا.
ٚميهٔ ايك ٍٛبإٔ ايفٝسضاي ٖٞ ١ٝيف األغاؽ َكطًح َعٝاضٚ ٟيٝؼ ٚقفٜٚ ٞؿرل اىل ايتؿذٝع قٝاّ ْعاّ سهَ َٞٛتعسز
املػتٜٛات عٝح ٜهِ عٓاقط َٔ اؿهِ املؿذلى ٚاؿهِ ايصات ٞيف األقاي.ِٝ

4

ٚميهٔ تٓا ٍٚبعض ايتعاضٜف فُٝا خيل ايفٝسضايٚ َٔٚ ١ٝدٗات كتًفَٗٓ ١ا :عطف ايفكٜٚ ٘ٝرل ( (Wheareيًفٝسضاي ١ٝبأْٗا:
ططٜك ١فكٌ ايػًطات بؿهٌ تتػا ٣ٚف ٘ٝاؿه ١َٛاملطنعَ ١ٜع اؿهَٛات االقً ١ُٝٝنٌ يف فاهلا؛ سٝح تتٓاظٍ نٌ َٔ ايسٍٚ

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ 1عط آضٜإ قُس عً ،ٞايسغتٛض ايفٝسضايَ ،ٞطنع نطزغتإ يًسضاغات االغذلاتٝذ ،١ٝايػًُٝاْ ،2009 ،١ٝم .18

ٜٓ 2عط ناٚغني بابهط ،س ٍٛفسضاي ١ٝايٓعاَإ ايػٜٛػطٚ ٟايعطاقَ ،ٞهتب ايفهط ٚايٛع ،ٞايػًُٝاْ ،2009 ،١ٝم .17

3

ٜٓعط باغِ سػني ايعٜسَ ،ٟفاٖ ِٝايفٝسضايٚ ١ٝاالقايٚ ِٝايالَطنعٚ ١ٜتؿهَ ٌٝػتكبٌ ايعطامَ ،كاٍ َٓؿٛض عً ٢املٛقع االيهذلَ ْٞٚطنع املػتكبٌ

يًسضاغات ٚايبشٛخ االغذلاتٝذٜٓٚ http://mcsr.net/news22 ١ٝعط مجاٍ ْاقط دباض ايعٜساَ ،ٟٚكسض غابل.
ٜٓ 4عط ضْٚايس ٍٚ .اتؼ ،األْعُ ١ايفسضايَٓ ،١ٝتس ٣االؼازات ايفسضاي ،١ٝأٚتاٚا ،نٓسا ،2006 ،م .9 - 8
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ايساخً ١يف االؼاز عٔ غٝازتٗا اـاضدٚ ١ٝعٔ بعض غٝازتٗا ايساخً ١ٝاىل ٖ ١٦ٝأ ٚسهَ ١َٛطنعٜٓ ١ٜؿٗ٦ا زغتٛض االؼاز ٚحيسز
قالسٝاتٗا.

1

ٚنصيو عطفٗا (زافٝس َاى نا )ٟبأْٗاَ( :بسأ تكػ ِٝايػًطات بني املطنع ٚاألقاي ،ِٝنُا أْٗا متجٌ ٖ ١ٜٛاملٛاطٓني يف نال
املػتٜٛني).

2

نُا ٚعطفٗا ايفك ٘ٝااللًٝع ٟزاٜػ ) Dicey( ٞبأْٗا :ايتسبرل ايػٝاغ ٞايصٜ ٟككس ب٘ ايتٛفٝل بني ايٛسس ٠ايٛطٓٚ ١ٝاحملافع١
عً ٢سكٛم ايٛالٜات.

3

ٜٚط ٣إبطاٖ ِٝعبسايععٜع ؾٝشا بإٔ االؼاز ايفٝسضايٜ ٞبسأ عاز َٔ ٠خالٍ اْكٗاض ايس ٍٚايساخً ١فٚ ٘ٝاْسَادٗا يف زٚي١
ٚاسس ،٠عٝح تفكس ايس ٍٚاألعها ٤ؾدكٝتٗا ايسٚيٚ ١ٝتكبح ٖص ٙايس ٍٚبعس قٝاّ االؼاز زٜٚالت أٚ ٚالٜاتٚ ،تٓؿأ فٗٝا ؾدك١ٝ
زٚي ١ٝدسٜس ٖٞ ٠ؾدك ١ٝزٚي ١االؼاز ،اييت تتُتع ٚسسٖا بهافَ ١عاٖط ايػٝاز ٠اـاضدٚ ١ٝظع َٔ ٤ايػٝاز ٠ايساخً ١ٝبهٌ ٚال١ٜ
ٚؽهع ايسٚي ١بأمجعٗا يطٝ٥ؼ ٚاسس  ٖٛٚضٝ٥ؼ ايسٚي ١االؼاز.١ٜ

4

ْٚط ٣إٔ ٖصا ايتعطٜف األخرل ٜؿٌُ اؼاز ايس ٍٚاييت ناْت َػتكً ١اغتكالالً تاَاً ،ثِ تٓكٗط يف زٚيَٛ ١سس ٠سػب ايتعطٜف
املصنٛض ٚال ٜؿٌُ ٖصا ايتعطٜف َفٗ ّٛايفٝسضايٚ ١ٝاييت تته َٔ ٕٛؼ ٍٛزٚيَٛ ١سس ٠بػٝط ١باألغاؽ اىل زٚيَ ١طنب ١اؼاز.١ٜ
ٚقس عطف ؾٛضف سػٔ عُط ايفٝسضاي ١ٝبأْٗا :اؼاز زغتٛض ٟبني ايس ٍٚأ ٚاألقايٜ ِٝك ّٛعًٚ ٢سس ٠ايسٚيٚ ١تكػِٝ
ايػًطات ٚايكالسٝات ٚفل زغتٛض قسز.

5

نُا ٜك ّٛمحٝس سٓ ٕٛخايس بتعطٜف ايفٝسضاي ١ٝعً ٢أْٗا :اؼاز قاْ ْٞٛزغتٛضٜٓ ،ٟؿأ اغتٓازاً اىل عٌُ قاْ ْٞٛزاخً ٞغٓسٙ
ايٛثٝك ١ايسغتٛض ١ٜاالؼاز ،١ٜسٝح ؽهع ايسٜٚالت امله ١ْٛي٘ ألسهاّ ايسغتٛض ايصٜٓ ٟعِ ايعالق ١بٗٓٝا ٚبني غًط ١االؼازٚ ،حيسز
اختكاقات نٌ َٓٗا.

6

ٚعً ٢ايطغِ َٔ تعسز ايتعطٜفات اييت تٓاٚيٓاٖا ملكطًح ايفٝسضايٚ ،١ٝضغِ اختالف اآلضا ٤ايص ٟاعذل ٣ضأ ٟبعض ايباسجني
سَ ٍٛاٖ ١ٝايفٝسضاي َٔ ١ٝسٝح ايؿهٌ ٚاملهُٚ .ٕٛاال آْا ْط ٣إٔ بعض اآلضا ٤تعتدل ايفٝسضاي ١ٝغبٝالً يتفهو ايسٚيٚ ١فكسإ
ايٛسس ٠فٗٝا ،اال أْ٘ بايطغِ َ ٔ نٌ شيو تعتدل ايفٝسضاي َٔ ١ٝأسػٔ ايػبٌ ؿٌ املؿانٌ ايٓامج ١بني َهْٛات ايسٚي ١ايٛاسس ٠أ ٚقكك١
_____________________________________________________________________________________________

ْ 1كال عٔ :ز .عازٍ ظغبٛب ،ايسٚي ١االؼازَ ١ٜفَٗٗٛا – ؼًًٗٝا – َػتكبًٗا  ،زاض املػرل ،٠يبٓإ ،1979 ،م .33

ْ 2كال عٔ :أفس عً ٞسػني ،ايٓعاّ ايفسضاي ٞنشٌ يًٓعاعات يف اجملتُعات ايتعسز( ١ٜايعطام منٛشداً) ،ضغايَ ١ادػترل ،داَع ١زٖٛى ،2010 ،م.53
ْ 3كالً عٔ :عابس خايس ضغ ،ٍٛاجملًؼ ايتؿطٜع ٞايجاْ ٞيف ايسٚي ١ايفٝسضايَ ،١ٝطنع نٛضزغتإ يًسضاغات االغذلاتٝذ ،١ٝايػًُٝاْ ،2013 ،١ٝم.18

 4إبطاٖ ِٝعبسايععٜع ؾٝشا ،ايٓعِ ايػٝاغ ١ٝيًسٚ ٍٚاؿهَٛات ،زاض ايٓٗه ١ايعطب ،١ٝايكاٖط ،2006 ،٠م .61

 5ؾٛضف سػٔ عُط ،خكا٥ل ايٓعاّ ايفسضاي ٞيف ايعطامَ ،طنع نٛضزغتإ يًسضاغات االغذلاتٝذ ،١ٝايػًُٝاْ ،2009 ،١ٝم .24
 6محٝس سٓ ٕٛخايسَ ،بازئ ايكاْ ٕٛايسغتٛضٚ ٟتطٛض ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيف ايعطامَ ،هتب ١ايػٓٗٛض ،ٟبػساز ،2012 ،م .80
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يًُكًش ١ايعًٝا عٓس اؼاز زٚيتني َػتكًتني أ ٚزَ ٍٚػتكًٚ ،١مٔ ْط ٣بإٔ ايفٝسضايْ ٖٞ ١ٝعاّ غٝاغ ٞتتكاغِ ف ٘ٝاؿه ١َٛايفٝسضاي١ٝ
َع سهَٛات األقاي ِٝقالسٝاتٗا ايسغتٛضٚٚ ١ٜادباتٗا االزاض ١ٜنأقً ِٝنٛضزغتإ يف ايعطام ،ايص ٟميتًو قالسٝات ٚاَهاْٝات
ٚاغع ١عً ٢أقعس ٠كتًف ١قاًْْٝٛا ٚزغتٛضٜاً.
ٚمما غبل ٜتهح إ ايفٝسضاي ١ٝيف سس شاتٗا يٝػت غاٚ ،١ٜامنا ٖٚ ٞغ ١ًٝيتشكٝل املكاحل املؿذلن ،١ايػطض َٓٗا يف األقٌ
تٓع ِٝتكاغِ ايػًطات املطنع ١ٜاالزاضٚ ١ٜايكاَْ ١ْٝٛع ايػًطات احملً ١ٝأ ٚاالقً ،١ُٝٝبػ ١ٝايٛق ٍٛيتٛاظٕ عازٍ يف تٛظٜع اؿكٛم
ٚايٛادبات ٚاملػؤٚيٝات ا يٛطٓ ١ٝبني املهْٛات يالؼاز ايفٝسضايٚ .ٞعً ٘ٝفإ قاعس ٠تٛظٜع االختكاقات ايسغتٛضٚ ١ٜايكاْ١ْٝٛ
ٚاالزاض ١ٜبني اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜبني األقاي ٖٞ ،ِٝدٖٛط ايٓعاّ ايفٝسضاي.ٞ

1

 )3خكا٥ل ايفٝسضاي١ٝ
تتػِ ايسٚي ١ايفٝسضاي ١ٝغكا٥ل متٝعٖا عٔ غرلٖا َٔ بك ١ٝأْٛاع ايس ،ٍٚملا هلصا ايٓٛع َٔ زغتٛض فٝسضايٜ ٞتِ مبٛدب٘ تٛظٜع
االختكاقات بني ايػًطات ايفٝسضايٚ ١ٝغًطات ايٛالٜات أ ٚاألقايٚ ،ِٝميهٔ شنط ٖص ٙاـكا٥ل عً ٢ايٓش ٛايتاي-:ٞ
أٚ /دٛز زغتٛض فسضايَٛ ٞسس
يتٛثٝل عط ٣ايعالقات بني َهْٛات ايسٚي ١ايفٝسضايٚ ١ٝنُإ عسّ تفههٗاًٜ ،عّ اْؿا ٤زغتٛض ٜٛسس ايسٚيٜٓٚ ١ػل ايعالقات
بني أعها ٤ايسٚي ١االؼازٜٚ ١ٜهُٔ اؿكٛم ٚايٛادبات يًذُٝع ٜٚه ٕٛشيو ايسغتٛض االؼازَ ٟطدعاً يهٌ األَٛض ايػٝاغ١ٝ
ٚاالزاضٚ ١ٜايكاْٚ ١ْٝٛايكها ١ٝ٥يف ايسٚي ١االؼاز ،١ٜعٝح ال ميهٔ خطق٘ َٔ داْب أ ٟططف َٔ أططاف ايسٚي ١ايفٝسضايٚ ،١ٝيصا ال
جيٛظ إٔ ته ٕٛقٛاْني ٚزغاترل األقايَ ِٝػاٜط ٠يًسغتٛض ايفٝسضاي ٞنُا ٖ ٛاؿاٍ يف ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه ،2١ٝبٌ جيب إٔ تهٕٛ
قٛاْني ٚزغاترل ايٛالٜات أ ٚاألقاي ِٝايساخً ١يف االؼاز َتػكَ ١ع طبٝعْٚ ١كٛم زغتٛض ايسٚي ١ايفٝسضايٚ ١ٝإٔ ال ؽايفٗا ٚاال تعتدل
تًو ايكٛاْني باطً.١

3

ٚقس أنس مجٝع فكٗا ٤ايسغتٛض بإٔ ٜه ٕٛزغتٛض ايسٚي ١ايفٝسضاي ٖٛ ١ٝايكاْ ٕٛاألزل ٢يف ايبالز.

4

_____________________________________________________________________________________________

1

ٜٓعط ٜاغط خايس عبس بطنات ،ايفٝسضاي ١ٝيف ايعطام ،أغًٛب يهُإ ايٛسس ٠ايٛطَٓ ،١ٝكاٍ َٓؿٛض عً ٢املٛقع االيهذلَ ْٞٚطنع املػتكبٌ يًسضاغات

2

تٓل املاز ٠ايػازغ َٔ ١زغتٛض ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه ١ٝيػٓ 1789 ١عً ٢إٔ (ٖصا ايسغتٛضٚ ،قٛاْني ايٛالٜات املتشس ٠اييت تكسض تبعاً ي٘ٚ ،مجٝع

ٚايبشٛخhttp://mcsr.net/articals/008.html .

املعاٖسات املعكٛز ٠أ ٚاييت تعكس ؼت غًط ١ايٛالٜات املتشس ٖٛ ،٠ايكاْ ٕٛاألعً ٢يًبالز ٜٚ.ه ٕٛايكها ٠يف مجٝع ايٛالٜات ًَعَني ب٘ٚ ،ال ٜعتس بأْ ٟل
يف زغتٛض أ ٚقٛاْني أٚ ١ٜالٜ ١ٜه ٕٛكايفاً يصيو).
ٜٓ 3عط أفس عً ٞسػنيَ ،كسض غابل ،م .63

 4قُس عُط َٛيٛز ،ايفٝسضايٚ ١ٝاَهاْ ١ٝتطبٝكٗا نٓعاّ غٝاغ( ٞايعطام منٛشداً) ،املؤغػ ١اؾاَع ١ٝيًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ،برلٚت ،2009 ،م .37
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ٖ َٔٚصا املػاض تٓؿأ ايسٚي ١ايفٝسضاي ١ٝعً ٢زغتٛض َٛسس ٚيٝؼ عً ٢أغاؽ عكس أ ٚاتفام أَٝ ٚجام بني زٚ ،ٍٚضمبا ٜهٕٛ
يًٓل ايسغتٛض ٟؾهٌ ايعكس املٛقع َٔ ايس ٍٚأ ٚاملهْٛات املؤغػ ١يًفٝسضايٜٚ ،١ٝه ٕٛؼطٜط ايسغتٛض ايفٝسضايٚ ٞتعسٚ ًٜ٘ادطا٤
ايتػرلات عً ٘ٝبطنا اؾُٝعٚ ،شيو بٛاغط ١تؿه ١٦ٖٝ ٌٝعًٝا َؿذلن ١بني أعها ٤ايس ٍٚامله ١ْٛيًسٚي ١ايفٝسضاي.١ٝ

1

ٚغكٛم ٚدٛز زغتٛض َطنعَٛ ٟسس أنس بعض ايباسجني عً ٢نطٚضٚ ٠دٛز ايسغتٛض ايفٝسضاي ٞبكٛضَ ٠هتٛب ١أ ٟقطض.٠
فآْا لس إٔ االؼازات ايفٝسضاي ١ٝاييت ظٗطت يف عاملٓا املعاقط َٓٚص اْبجام أ ٍٚفٝسضاي ١ٝيف ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه ١ٝيف عاّ
 1787ناْت تًو ايفٝسضايٝات ٚيٝس ٠زغاترل َهتٛبٚ ،١ال لس أ ١ٜفٝسضايَ ١ٝعاقط ٠بس ٕٚزغتٛض َهتٛبَٗٓٚ ،ا ايفٝسضاي ١ٝاؿسٜج١
اييت مت تطبٝكٗا يف ايعطام يف زغتٛض َهتٛب عاّ .2005

2

ب /ثٓا ١ٝ٥ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝايفٝسضاي١ٝ
ٚيتٛنٝس نُاْ ١سكٛم األقايٚ ِٝتٛنٝس املػاٚا ٠بٗٓٝا اقبح َٔ خكا٥ل ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝايفٝسضاي ،١ٝإٔ تتؿهٌ ايػًط١
ايتؿطٜع ١ٝايفٝسضاي َٔ ١ٝفًػنيٜٚ ،ه ٕ ٛايدلملإ االؼاز ٟعً ٢ؾهٌ فًػنيٚ ،ايص َٔ ٖٛ ٟأِٖ خكا٥ل ايٓعاّ ايفٝسضاي،ٞ
باالناف ١اىل ن ْ٘ٛاسس ٣ايهُاْات اييت تؤَٔ فعاي ١ٝايٓعاّ ايفٝسضاي ،ٞعً ٢إٔ اغًٛب اجملًػني ٜتٛافل َع طبٝع ١ايته ٜٔٛايكاْْٞٛ
ٚايته ٜٔٛايػٝاغ ٞيًسٚي ١االؼازٜٚ ،١ٜػُ ٢أٚهلُا اجملًؼ األعً ٖٛٚ ،)Upper House( ٢ميجٌ ايهاْتْٛات أ ٚايٛالٜات أٚ
املكاطعات أ ٚاألقاي ِٝاألعها ٤يف االؼازٜٚ .هٖٓ ٕٛاى متجَ ٌٝتػا ٟٚعسزٜاً يهٌ األدعا ٤ايساخً ١ف ٘ٝبػض ايٓعط عٔ عسز غهاْٗا.
بُٓٝا ٜػُ ٢األخط اجملًؼ األزْ )Lower House( ٢أ ٚفًؼ ايؿعب أ ٚفًؼ ايٓٛابَٝ َٔٚ .عات ٖصا األخرل أْ٘ ميجٌ أبٓا٤
ايبالز عَُٛاً ٜٚه ٕٛأعهاٚ ٘٥فكاً يٓػب ١عسز ايػهإ.

3

ٚقس ٚضز يف املاز َٔ 48 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيعاّ  ، 2005إٔ ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝتته َٔ ٕٛفًػني  ،فًؼ ايٓٛاب ٚفًؼ
االؼازٖٚ 4،صا األخرل ايصٜ ٟتٛدب اْؿاٚ ٙ٤فكاً يًُازٜٚ 65 ٠هِ ممجًني عٔ األقايٚ ِٝاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف األقً.ِٝ

5

ٚيف ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜهٜ ١ٝته ٕٛايهٛلطؽ ايصٜ ٟعتدل ايدلملإ االؼاز َٔ ٟفًػنيُٖ :1ا فًؼ ايؿٛٝر (االعً)٢
ٜٚته 100 َٔ ٕٛعه ٛميجً ٕٛايٛالٜات اي ساخً ١يف االؼاز األَطٜه ،ٞعً ٢أغاؽ ؾٝدني يهٌ ٚالَُٗ( ،١ٜا نإ عسز ايػهإ
ٚسذُِٗ)ٜٚ ،ه ٕٛيهٌ عه َٔ ٛعه ٟٛايٛال ١ٜقٛت ٚاسسٚ ،بعباض ٠أخط ٣يهٌ ٚال ١ٜيف اجملًؼ األعً ٢قٛتإ فكط.

2

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ 1عط عكاّ غًُٝإَ ،كسض غابل ،م .40

ٜٓ 2عط قُس عُط َٛيٛزَ ،كسض غابل ،م 37

ٖ 3هاض عبسايهط ِٜفٓس ،ٟايفسضايَ ...١ٝفَٗٛاً ٚتطبٝكاًَ ،طبع ١خاْ ،ٞزٖٛى ،2009 ،م  ٚ .77قُس عُط َٛيٛزْ ،فؼ املكسض ،م .47-46

 4املاز َٔ 47 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ( :2005 ١تته ٕٛايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝاالؼاز َٔ ١ٜفًؼ ايٓٛاب ٚفًؼ االؼاز).

 5املاز َٔ 65 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٜٓ( :2005 ١تِ اْؿا ٤فًؼ تؿطٜعٜ ٞسع ٞمبذًؼ االؼاز ٜهِ ممجًني عٔ األقايٚ ِٝاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً،ِٝ

ٜٓٚعِ تهٚ ،ٜ٘ٓٛؾطٚط ايعه ١ٜٛفٚ ،٘ٝاختكاقات٘ٚ ،نٌ َا ٜتعًل ب٘ ،بكاْٜ ٕٛػٔ بأغًب ١ٝثًج ٞأعها ٤فًؼ ايٓٛاب).
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ٜٚتٛنح ٖصا يسَ ٣عطفتٓا ،إٔ ٚال ١ٜضٚز آٜالْس ( ٖٞٚ )Rhode Islandأقػط ايٛالٜات األَطٜهَ ١ٝػاس( .١تبًؼ
َػاستٗا  4005نًَٛٝذل َطبع) ،3تتُجٌ يف فًؼ ايؿٛٝر بعهَ ٜٔٛجًٗا يف شيو َجٌ ٚال ١ٜآالغها ( )Alaskaاييت ٖ ٞأندل
ايٛالٜات َػاس( ،١اش تبًؼ َػاس ١األخرل 1518776 ٠نَ ًٛٝذل َطبع).

4

ٚنصيو اؿاٍ بايٓػب ١يٛالٚ ١ٜآَٜٛؼ ( )Wyomingاييت ٜبًؼ عسز غهاْٗا ْ 584,153ػُ ١عاّ  5،2014اش تتػا٣ٚ
يف متجًٗٝا َع ٚال ١ٜنايٝفٛضْٝا ( )Californiaاييت ٜبًؼ عسز غهاْٗا ْ 3,800,000ػُ ١عاّ .2014

6

أَا اجملًؼ ايجاْ ٞيف ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜهٜٚ ١ٝػُ ٢مبذًؼ ايٓٛاب (األزْ )٢ايصٜٓ ٟتدب َباؾط َٔ ٠قبٌ مجٝع أفطاز
ايؿعب ٚميجٌ ايؿ عب األَطٜه ،ٞعً ٢أغاؽ ايٓػب ١ايعسز ١ٜيػهإ ايٛالٜات ،يصيو ٜه ٕٛعسز ايٓٛاب ايص ٜٔميجً ٕٛنٌ ٚال١ٜ
َتفاٚتًا ٚفكاً يعسز غهاْٗا.

7

ٖٓٚاى تباًَ ٜٔشٛظ بني ايس ٍٚايفٝسضاي ١ٝفُٝا ٜتعًل بتؿه ٌٝاجملًػنيٚ ،قس اختًفت ايسغاترل ايفٝسضاي ١ٝيف تهٜٗٓٛا بؿهٌ
ًَفت يًٓعط ،فف ٞنٓسا ٜتِ اختٝاض أعها ٤فًؼ ايٛالٜات عٔ ططٜل ايتعٝني ٚملس ٣اؿٝا.٠

8

أَا ايسغاترل اييت تأخص بٓعاّ االْتداب اغاغاً الختٝاض أعها ٤فًؼ ايٛالٜات ،فٗ ٞأٜهاً عً ٢قسض نبرل َٔ االختالف،
فبعهٗا ٜتبع أغًٛب االْتداب املباؾط عٔ ططٜل االقذلاع ايعاّ ٖٚصا َاحيسخ عً ٢غب ٌٝاملجاٍ يف ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜهٚ ١ٝاالؼاز
ايػٛفٝيت (اْصاى) ٚأغذلايٝاٚ .بعهٗا األخط ٜتِ اْتدابِٗ َٔ بني اجملايؼ ايتؿطٜع ١ٝيًٛالٜات َجٌ فٓعٜٚال .أَا زغتٛض ايفٝسضاي ٞألملاْٝا
االؼاز ١ٜيػٓ ،1949 ١فكس ْل عً ٢إٔ اجملًؼ األعًٜ ٢ته َٔ ٕٛأعها ٤ميجً ٕٛسه ١َٛايٛالٜات ،سٝح إٔ نٌ ٚال ١ٜميجًٗا عسز
َٔ ٚظضاٖ٤ا.

1

9

ايفكط ٠األٚىل َٔ املاز ٠األٚىل يسغتٛض ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه ١ٝايكازض عاّ ٚ 1789تعسٜالت٘ يػا ١ٜعاّ ( :1992تٓاط مجٝع ايػًطات ايتؿطٜع١ٝ

املُٓٛسٖٓ ١ا بهْٛػطؽ يًٛالٜات املتشس ٠ايصٜ ٟتأيف َٔ فًؼ ايؿٛٝر ٚفًؼ يًٓٛاب).
2

ايفكط ٠ايجايج َٔ ١املاز ٠األٚىل يسغتٛض ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜهٜ -1 :١ٝتأيف فًؼ ايؿٛٝر َٔ ؾٝدني عٔ نٌ ٚال( ١ٜؽتاضٖا اهل ١٦ٝايتؿطٜع ١ٝيف تًو

ايٛال )١ٜملس ٠غت غٓٛاتٜٚ .ه ٕٛيهٌ ؾٝذ قٛت ٚاسس .ملعٜس َٔ ايتفكٜٓ ٌٝعط إسػإ محٝس املفطدٚ ٞآخط ،ٕٚايٓعط ١ٜايعاَ ١يف ايكاْ ٕٛايسغتٛضٟ

ٚايٓعاّ ايسغتٛض ٟيف ايعطام ،املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػساز ،1990 ،م .106

 3املٛقع األيهذلٜٚ ْٞٚه ٞبٝسٜا ضٚز آٜالْس https://ar.wikipedia.org/wiki/
 4املٛقع األيهذلٜٚ ْٞٚه ٞبٝسٜا آالغها https://ar.wikipedia.org/wiki/

 5املٛقع األيهذلٚ ،google ْٞٚآَٜٛؼ https://www.google.iq/search?q

 6املٛقع األيهذل ،google ْٞٚنايٝفٛضْٝا https://www.google.iq/search?biw

7

امحس ابطاٖ ِٝعً ٞايٛضت ،ٞايٓعاّ ايفسضاي ٞبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل (زضاغَ ١كاضَْ ،)١هتب ايتفػرل يًٓؿط ٚاالعالٕ ،أضب ،2008 ،ٌٝم .74

 8ايفكط ٠األٚىل َٔ املاز َٔ 29 ٠ايسغتٛض ايهٓس ٟاملعسٍ  /2011فذل ٠اـسَ ١يف فًؼ ايؿٛٝر( ،حيتفغ عه ٛفًؼ ايؿٛٝر ،مبٛدب أسهاّ ٖص ٙاملاز،٠
مبهاْ٘ يف فًؼ ايؿٛٝر َس ٣اؿٝا.)٠
9

ٜٓعط قُس ُٖاْٚس ،ايفسضايٚ ١ٝاؿهِ ايصاتٚ ٞايالَطنع ١ٜاالزاض ١ٜاالقًَ ،١ُٝٝؤغػَٛ ١نطٜاْ ٞيًطباعٚ ١ايٓؿط ،أضب ،2001 ،ٌٝم .191
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ز) ٚدٛز احملهُ ١ايفٝسضاي ١ٝايعًٝا
 َٔٚاـكا٥ل املُٝع ٠يالؼاز ايفٝسضايٚ ٞدٛز احملهُ ١ايفٝسضاي ١ٝايعًٝاٚ ،املككٛز َٓٗا تٓع ِٝغًط ١قها ١ٝ٥اؼاز ١ٜيًشفاظ
عًٚ ٢سس ٠ايكاْ ٕٛيف ايسٚي ١االؼازٚ ١ٜنُإ زلٚ ٛعً ١ٜٛايسغتٛض ايفٝسضايٚ ٞقٝاْت٘ َٔ االمطافات ايػًطٚ ،١ٜٛشيو َٔ خالٍ
تٓع ِٝضقاب ١زغتٛض ١ٜعً ٢ايكٛاْني االقًٚ ١ُٝٝاالؼاز َٔ ١ٜخالٍ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝاٚ ،تػُٖ ٢ص ٙاملؤغػ ١يف ايٛالٜات املتشس٠
األَطٜه ١ٝب(احملهُ ١ايعًٝا) ٚيف أملاْٝا االؼاز ١ٜتػُ( ٢احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜاالؼازٚ )١ٜيف غٜٛػطا تػُ( ٢احملهُ ١ايفٝسضايٚ ،)١ٝيف
ايعطام تػُ( ٢احملهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا).

1

سٝح ته ٕٛيًُشهُ ١ايسغتٛض ١ٜايكالس ١ٝايهاًَ ١يف تفػرل ايسغتٛض ايفٝسضاي ٞخاق ١تفػرل ايكٛاعس ايسغتٛض ١ٜاملتعًك١
بتٛظٜع االختكاقات ٚايكالسٝات ايسغتٛضَ ١ٜا بني االقايٚ ِٝاؿه ١َٛاملطنع ١ٜاالؼازٚ .١ٜايصٜ ٟعتدل َٔ املػا ٌ٥ايؿا٥ه ١اييت
نجرلاً َا تؤز ٟاىل ايٓعاعات ٚاالختالفات يف ايسٚي ١االؼاز ١ٜبػبب االختالف يف تفػرل ايٓكٛم ايسغتٛضٚ ١ٜته ٕٛاحملهُ١
ايسغتٛض ١ٜاملطدع االعً ٢ؿٌ ايٓعاعات عً ٢اختالف اْٛاعٗا َا بني اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜاؿهَٛات األقاي.١ُٝٝ

2

ٜ ٖٛٚعٓ ٢بايٓعاعات اييت ٜػتٛدب سًٗا َٔ خالٍ ٖ ١٦ٝقهاٖٚ ،١ٝ٥صا األَط ْابع َٔ طبٝع ١ايعالق ١بني اؿه ١َٛاالؼاز١ٜ
ٚاألقاي .ِٝؾطٜط ١إٔ ٜه ٕٛيتًو ايٓعاعات طابع زغتٛضٚ ٟتسخٌ نُٔ إطاض قٛاعس ايكاْ ٕٛايسغتٛض ٟاييت تػتٛدب تٓعُٝاً
زغتٛضٜاً يػًط ١قها ١ٝ٥ته ٕٛإسسَٗ ٣اَٗا سٌ اـالفات ٚايٓعاعات ايٓاؾَ ١٦ابني اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜاألقايٜٚ ِٝتأنس ٚدٛز احملهُ١
ايسغتٛض ١ٜسػُاً ؾُٝع اـالفات ٚايٓعاعات املطتكب ١بني اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜاألقاي.ِٝ

3

ٚقس ضأ ٣املؿطع ٕٛيف أغًب ايس ٍٚايفٝسضاي ١ٝنطٚض ٠اْؿا ٤قهُ ١زغتٛض ١ٜاؼاز ،١ٜفأغًب ايسغاترل ايفٝسضايْ ١ٝكت عً٢
تٓع ِٝايكها ٤ايفٝسضايٚ ٞتفع ً٘ٝيف سػِ اـالفات.
ٜٚتِ تٛظٜع االختكاقات ايفعً ١ٝبني اهل٦ٝات ايفٝسضاي ١ٝاملتعسز٦ٖٝٚ ٠ات ايٛالٜات املتعسزٚ ٠فل ْكٛم زغتٛض ١ٜقطحي١
يتشكٝل ايتعاٚ ٕٚاالْػذاّ بني االططاف املعٓٚ .١ٝبػبب اختالف ٚتهاضب االضاٚ ٤املكاحل ٜٛدس استُاٍ نبرل ؿسٚخ َٓاظعات
ٚاختالفات بني مجٝع أططاف ايسٚي ١االؼازٚ ،١ٜبني بعهٗا ايبعضٚ ،قس ؼسخ االختالفات ٚايٓعاعات بني أفطاز ٜٓتػب ٕٛاىل ٚالٜات
كتًفٚ .١سٝح إٕ ٖص ٙاملٓاظعات اؿازث ١بني تًو األططاف ٚاألفطاز ،ال ميهٔ اعتباضٖا قًٝاً أ ٚؾدكٝاً .اْؿأت احملانِ ايسغتٛض١ٜ
االؼاز ١ٜيته ٕٛاملطدع األعًٚ ٢األزل ٢ؿٌ مجٝع املٓاظعات احملتًُ ١املصنٛض.٠
1

4

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓعط بًٓس ابطاٖ ِٝسػني ؾاي ،ٞايعالق ١بني اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜاؿهَٛات احملً ١ٝيف ايٓعِ ايفٝسضايَ ،١ٝطنع نٛضزغتإ يًسضاغات االغذلاتٝذ،١ٝ

ايػًُٝاْ ،2014 ،١ٝم .38

ٜٓ 2عط ٖهاض عبسايهط ِٜفٓسَ ،ٟكسض غابل ،م .58

 3ؾٛضف سػٔ عُطَ ،كسض غابل ،م .224 -223
 4قُس ُٖاْٚسَ ،كسض غابل ،م .196
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املبشح األٍٚ
طبٝع ١االختكاقات زاخٌ أقاي ِٝايسٚي ١االؼاز( ١ٜاالغتكالٍ ايصات)ٞ
ٜعتُس االؼاز ايفٝسضاي ٞيف بٓٝت٘ األقً ١ٝعً ٢ضنا٥ع َع ١ٓٝمتٝع ٙعٔ األْعُ ١األخط ٣نايسٚي ١ايبػٝطٚ ١األؾهاٍ ايتعاٖس١ٜ
األخط َٔٚ ،٣ايطنا٥ع األغاغ ١ٝاييت قاّ عًٗٝا ايٓعاّ ايفٝسضايَ( ٖٛ ٞبسأ االغتكالٍ ايصاتٚ ،)ٞايص ٟتتُتع ب٘ األقاي ِٝاألعها ٤يف
ايسٚي ١االؼازٚ ،١ٜشيو مبُاضغ ١ايؿؤ ٕٚايساخً ١ٝفٗٝا ٚمماضغ ١االختكاقات احملسز ٠يهٌ اقً ِٝمبٛدب ايسغتٛض االؼاز.ٟ

1

ٚيف االؼاز ايفٝسضايٜٛ ٞدس يهٌ ٚال ١ٜأ ٚاقًَ ِٝكاحل خاق ١ب٘ٚ ،تًو املكاحل قس تهَ ٕٛتفك ١أَ ٚتعاضنَ ١ع َكاحل ايسٚي١
االؼاز ١ٜأ ٚاالقاي ِٝأخطٚ ٣غعٝاً الظاي ١تًو ايفٛاضم ٚاالختالفاتٚ ،بػ ١ٝعسّ ْؿ ٤ٛايٓعاعات ،فإ يهٌ ٚسسٚ َٔ ٠سسات االؼاز
ايفٝسضاي ٞإٔ تتٓاظٍ عٔ دع َٔ ٤سكٛقٗا ٚاَتٝاظاتٗا يكاحل ايسٚي ١االؼازٚ ١ٜاغتُطاض قٝاَٗا ،بٝس إ ايسغتٛض االؼاز ٖٛ ٟايٛعا٤
ايػاَ ٞايص ٟتتذػس ٚتتشسز ف ٘ٝتًو ايتٓاظالت ٚايتٛافكات اييت تتِ بني ٚسسات االؼاز املطنع ٟاعتُازاً عًْ ٢كٛم ٚانش ١يف
زغتٛض َطنعٚ .ٟملطاعاٖ ٠ص ٙاالعتباضات ٚقٝاْتٗا ،فإ ايسغتٛض االؼازٜ ٟتهُٔ يف ايعاز ٠تٛظٜعاً زقٝكاً يالختكاقات املدتك١
عه ١َٛاالؼاز أ ٚاالختكاقات املدتك ١باؿهَٛات احملً ١ٝأ ٚاالختكاقات املؿذلن ١بني اؾُٝع.

2

ٚمياضؽ االقً ِ ٝبعض االختكاقات َٓفطزًا سٝح ٜه ٕٛي٘ سط ١ٜايعٌُ يف تعس ٌٜايٓعِ ٚايكٛاعس ٚايكٛاْني اـاق ١بصيو
االقً ،ِٝز ٕٚضقاب ١أ ٚاؾطاف أ ٚتٛد َٔ ٘ٝسه ١َٛاالؼاز أ َٔ ٚأ ٟاقً ِٝآخطٚ ،ته ٕٛايطقابٚ ١االؾطاف ٚايتٛد ٘ٝخاق ١باجملًؼ
ايتؿطٜع ٞيالقً ِٝسكطاً ألٕ ٚدٛز ايطقاب ١أ ٚاالؾطاف أ ٚايتٛد َٔ ٘ٝقبٌ اؿه ١َٛاالؼاز ١ٜعً ٢االقً ِٝتٓف ٞايكٛض ٠ايكشٝش١
يًسٚي ١االؼازٚ ،١ٜتعهؼ قٛض ٠يًسٚي ١ايبػٝط ،١سٝح تذلنع ايػًط ١يف املطنع فكط ،يص تتُتع سهَٛات األقاي ِٝبػًط ١سهِ ازاض٠
ؾؤْٗٚا زاخٌ اقًُٗٝا عطْ ١ٜػبٚ ،١ٝهلا سل تؿطٜع زغاترل أَٛ ٚاثٝل يتٓع ِٝؾؤْٗٚا ،بؿطط إٔ ال تتعاضض َع ايسغتٛض االؼاز.ٟ

3

ٚبتعبرل آخط تتُتع األقايٚ ِٝايٛالٜات أ ٚايس ٍٚتتُتع باختكاقات قسز ٠يف مماضغ ١ايؿؤ ٕٚايساخً ١ٝمبٛدب ايسغتٛض
االؼاز.ٟ

4

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ 1عط قُس عُط َٛيٛزَ ،كسض غابل ،م .60

ٜٓ 2عط أمحس أمحس امل ٛايف ،ضؤ ١ٜس ٍٛايفٝسضاي ١ٝيف ايعطام يف ن ٤ٛايسغتٛض اؾسٜس ،زاض ايٓٗه ١ايعطب ،١ٝايكاٖط ،2008 ،٠م .22

3

ٜٓعط قشطإ أمحس غًُٝإ اؿُساْ ،ٞايفسضاي ١ٝيف ايعطام بني ايسغتٛض ٚايتطبٝل ايعًُ ،ٞفً ١املػتكبٌ ايعطبَ ،ٞطنع زضاغات ايٛسس ٠ايعطب ،١ٝايعسز

4

ساظّ ايٛٝغف ،ٞايفٝسضايٚ ١ٝايٓعِ االؼاز ،١ٜفً ١ايكهاٜا ،املطنع ايسٚي ٞيًسضاغات املػتكبًٚ ١ٝاالغذلاتٝذ ،١ٝايػٓ ١األٚىل ،ايعسز  10أنتٛبط ،2005
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ٚلس إٔ َٔ أِٖ ضنا٥ع االغتكالٍ ايصاتٚ ٞؼسٜس ْفٛش غًط ١االقايٜ ِٝتِ َٔ خالٍ ؼسٜس اؿسٚز اؾػطاف ١ٝاالزاض ١ٜيهٌ
اقً ،ِٝعٝح ٜهِ مجٝع َٛاطين االقً ،ِٝفته ٕٛايكالسٝات ٚاالختكاقات يًسٚي ١االقًَٓ ١ُٝٝشكط ٠يف االضان ٞاحملسز ٠يالقًِٝ
دػطافٝاً يف ايسغتٛض.

1

ٚتتذػس االختكاقات اـاق ١باالقً ِٝيف األَٛض ايتاي:١ٝ

 )1االختكاقات ايتؿطٜع١ٝ
متتع ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝاملؤغػ ١يف االقً ِٝباختكام أق ٌٝاال  ٖٛٚاقساض ٚغٔ ايتؿطٜعات اييت َٔ ؾأْٗا تٓع ِٝاسٛاٍ
االقًٚ ِٝتٝػرل ؾؤ ْ٘ٚمبا ٜتٓاغب َع تطًعات اؾُاعات اييت تػهٔ شيو االقً ،ِٝنُا ٜٛفط يتًو اؾُاعات ْٛعا َٔ ايهُاْ ،١بإ
ايكٛاْني ايكازض َٔ ٠بطملاِْٗ االؼاز ٟئ ت ٓاقض عازاتِٗ ٚتكايٝسِٖ ايعاَ ١ايػا٥س ٠يف فتُعِٗٚ ،باالناف ١اىل نٌ شيو تكسض
ايكٛاْني ٚاالْعُ َٔ ١ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝاالقً ١ُٝٝبًػَٛ ١اطين االقً( ِٝإ ٚدست).

2

إ ايسٚض األِٖ ملععِ اجملايؼ ايتؿطٜع ١ٝاـاق ١باألقاي ِٝيف االؼازات ايفٝسضايٜ ،١ٝتُجٌ يف تؿطٜع ايكٛاْني اـاق ١باالقًِٝ
ٜٚتُجٌ نصيو يف َطادع ١ايتؿطٜعات ايفٝسضاي ،١ٝبٗسف دعًٗا َتٛاَ ١ُ٥ع َكاحل األقايٚ ِٝاألقًٝات.

3

ٜٚكتكط زٚض ٙعًٚ ٢نع ايكٛاْني ٚايٓعِ ٚايؿطٚح اييت ؽل االقً ِٝؼسٜساًٚ ،قس ته ٕٛتًو ايكٛاْني ٚايٓعِ اـاق ١باالقًِٝ
كتًف ١عٔ قٛاْني ْٚعِ بك ١ٝاالقاي ِٝاألخطٚ ،٣شيو طبكاً الختالف ايطبٝعٚ ١ايعطٚف اـاق ١بهٌ اقًٜٛٚ ،ِٝدس عاز ٠يف نٌ ٚال١ٜ
أ ٚاقً ِٝفٝسضاي ٞبطملإ اقً ُٞٝاىل داْب ايدلملإ االؼازٜٚ ،ٟتِ اختٝاض أعها ٘٥عٔ ططٜل االقذلاع ايعاّ زاخٌ االقًٚ .ِٝقس ؽتًف
ايدلملاْات االقً ١ُٝٝبعهٗا عٔ بعض زاخٌ اؿه ١َٛاالؼاز َٔ ١ٜسٝح اؿذِ أ ٚططٜك ١االقذلاع.

4

 َٔٚاؾسٜط بايصنط فُٝا ٜتعًل بػًط ١فايؼ ايػًطات ايتؿطٜع ١ٝاالقً ،١ُٝٝفاْٗا قس ؽتًف َٔ ْعاّ اىل آخطٚ ،قس ٜطتبط
شيو مبس ٣ضغٛر ايٓعاّ ايفٝسضايٚ ٞعُل تطبٝك٘ ،اش ٜالسغ يف ايس ٍٚشات األْعُ ١ايفٝسضاي ١ٝاييت تعتدل عطٜك( ١نايٛالٜات املتشس٠
األَطٜه ،)١ٝلس إ اهل٦ٝات ايتؿطٜع ١ٝاالقً ١ُٝٝؾأْٗا يف شيو ؾإٔ ايػًطات االقً ١ُٝٝاألخط ٣يف ايٛال ١ٜته ٕٛعاز ٠شات غًط١
ٚاغع.١

5

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ 1عط عكاّ غًُٝإَ ،كسض غابل ،م  ٚ .45 ٚ 44امحس ابطاٖ ِٝعً ٢ايٛضتَ ،ٞكسض غابل ،م .191
ٜٓ 2عط أفس عً ٞسػنيَ ،كسض غابل ،م .88 - 87
ٜٓ 3عط ضْٚايس ٍ ٚاتؼَ ،كسض غابل ،م .121

 4امحس ابطاٖ ِٝعً ٞايٛضتَ ،ٞكسض غابل ،م .79 – 78
ٜٓ 5عط ساظّ ايٛٝغفَ ،ٞكسض غابل ،م .27

224

م.م كارواى أورحواى إسواعیل

التنظین الدستوري لصالحیات األقالین في الدولة الفیدرالیة

يكس أقط ايسغتٛض ايعطاق ٞيعاّ  2005يف َازت٘ ( )120بإٔ (ٜك ّٛاالقً ِٝبٛنع زغتٛض ي٘ حيسز ٖٝهٌ غًطات االقًِٝ
ٚقالسٝات٘ ٚآيٝات مماضغ ١تًو ايكالسٝات عً ٢إٔ الٜتعاضض َع ٖصا ايسغتٛض االؼاز.)ٟ

1

فبُٛدب ٖص ٙاملاز ٠القً ِٝنٛضزغتإ ايعطام سل تؿطٜع زغتٛض خام ب٘ يتٓعٖٝ ِٝهً ١غًطات االقًٚ ِٝازاضت٘ ٚؼسٜس
قالسٝات٘ٚ ،تٓع ِٝايٝات ملُاضغ ١تًو ايكالسٝاتٚ ،نٌ شيو غرل قسز اال بكٝس ٚاسس  ٖٛٚإٔ ال ٜٓاقض ايسغتٛض االؼاز.ٟ
نُا ٚضز يف املاز َٔ 121 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞإٔ يػًطات االقً ِٝاؿل يف مماضغ ١ايػًطات ايتؿطٜع ،١ٝمبعٓ ٢إٔ اجملًؼ
ايتؿطٜع ٞيف االقً ِٝي٘ سل إٔ ٜهع ايكٛاعس ٚاألغؼ اييت تتٓاغب ٚطبٝع ١ايؿعب ايهٛضزغتاْ.ٞ

2

 َٔٚخالٍ قٝا ّ ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيف االقً ِٝايهٛضزغتاْ ٞبٗص ٙاملٗاّ املُٓٛس ١ي٘ زغتٛضٜاً تتٛفرل ايهُاْ ١االغاغ ١ٝيؿعب
اقً ِٝنٛضزغتإ بازاض ٠ؾؤ ْ٘ٚعدل ممجً ٘ٝيف ايدلملإ بططٜكٜ ١تِ فٗٝا تكسٜط ناف ١ايعطٚف اييت ميط بٗا االقً ،ِٝأ ٚخيتل بٗا َٔ أدٌ
ؼكٝل ايػاٜات ايػاَٚ ١ٝاألٖساف ايعاَٚ ١املؿطٚع ١يؿعب االقً.ِٝ
 َٔٚغٜٛػطا فإ ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيًُكاطعات ايػٜٛػط ١ٜتك ّٛبػٔ ايتؿطٜعات يف املػا ٌ٥ايساخً ١يف اختكاقاتٗا خاق١
يف فاٍ ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝايعالقات بني األزٜإ ٚاألَٔ ايعاّ ،عًُاً بإٔ ٖص ٙايدلملاْات تته ٕٛعاز َٔ ٠فًؼ ٚاسس.

3

ٚقس أداظ ايسغتٛض ايفٝسضاي ٞؾُٗٛض ١ٜاملاْٝا االؼاز ١ٜيعاّ  ،1949يًُذايؼ ايتؿطٜع ١ٝيًٛالٜات ٚيف ْطام اختكاقاتٗا
ايتؿطٜع ،١ٝسل عكس َعاٖسات َع ايس ٍٚاألدٓبٚ ١ٝيهٔ بعس َٛافك ١اؿه ١َٛاالؼاز.١ٜ

4

لس إٔ االختكاقات املُٓٛس ١يًُذايؼ ايتؿطٜع ١ٝيألقاي ِٝهلا فاالت ٚاغع ،١قس ؽتًف َٔ زٚي ١اىل أخطٚ ٣تؿٌُ تًو
االختكاقات تٓع ِٝايكٛاْني ٚاألغؼ ٚاملبازئ اييت تعٛز يكاحل ؾعب األقًٚ ِٝفتُع٘.
ٚقس تهٖٓ ٕٛاى اختالف سَ ٍٛس ٣قالسٝات اجملايؼ ايتؿطٜع ١ٝفكس ته ٕٛتًو ايكالسٝات ٚاغع ١يف ايس ٍٚايسميكطاط١ٝ
اييت غازت فٗٝا املػاٚا ٠ايت اَ ١بني املٛاطٓني ،نُا ٜػٛز فٗٝا األَٔ ٚاالغتكطاض يف ناف ١ضبٛعٗا ،فاقبشت ايفٝسضاي ١ٝيف اؿكٝكْ ١عُ١
ندل ٣يؿعٛب ٚأقاي ِٝتًو ايس ٍٚاالؼاز ١ٜنايٛالٜات املتشسٚ ٠غٜٛػطا ٚأملاْٝا ...اخل
ٚتػُح بعض االْعُ ١ايفٝسضاي ،١ٝؿهَٛات األقاي ِٝبتؿطٜع زغاترل أَٛ ٚاثٝل يتٓع ِٝؾؤْٗٚا ،ؾطط إٔ ال تتعاضض َع
ايسغتٛض االؼازٚ ،ٟإشا اُقطّت قٛاْني تتعاضض َع٘ فاْٗا تًػ ٢أ ٚتعسٍّ يهُإ االْػذاّ ٚايتهاٌَ َع ايسٚي ١االؼازَٓٚ ،١ٜع
االظزٚاد ١ٝيف ايكطاضات ٚاألسهاّ.

1

_____________________________________________________________________________________________

 1املاز َٔ 120 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ.2005 ١

 2ايفكط ٠األٚىل َٔ املاز َٔ 121 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػْٓ 2005 ١ل عً( :٢أٚال :يػًطات األقً ،ِٝاؿل يف مماضغ ١ايػًطات ايتؿطٜع)... ١ٝ

 3ؾٛضف سػَٔ ،كسض غابل ،م .203

ٜٓ 4عط ٖهاض عبسايهط ِٜفٓسَ ،ٟكسض غابل ،م .89
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 )2االختكاقات ايتٓفٝص١ٜ
إٔ ايس ٍٚايفٝسضاي ١ٝتتػِ بٛدٛز األقاي ِٝؾب٘ املػتكً ١فٗٝا ٚتكٖ ّٛص ٙاالقاي ِٝظُٝع ايػًطات ايتٓفٝص ١ٜاييت ؽل االقً،ِٝ
ٚاييت نإ تك ّٛبٗا ايسٚي ١املطنع ١ٜقبٌ تؿهٌ ايسٚي ١االؼازٚ ،١ٜيًػًطات ايتٓفٝص ١ٜيف اؿهَٛات االقً ١ُٝٝغًط ١تٓفٝص ايكٛاْني
ٚٚنع ايًٛا٥ح ٚتٓفٝص ايكطاضات اييت ؽل ايٛالٚ ،١ٜضمبا تك ّٛببعض َٗاّ ايسٚي ١االؼاز ١ٜأٜهاً يف سسٚز اقًُٗٝا ،باالناف ١اىل
َٗاَٗا األخط ٣املٛنٛي ١ايٗٝا قاْْٛاً ٚتٛدس يف ايعاز ٠اىل داْب اهل ١٦ٝايتٓفٝص ١ٜاالؼازٚ ١ٜؼت اؾطاف ايدلملإ االقً ُٞٝغًط ١تٓفٝص١ٜ
اقً ١ُٝٝقس تػُ ٢فًؼ ٚظضا ٤أ ٚسه ١َٛاالقً ،ِٝنُا ٖ ٛاؿاٍ يف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام.
فايػًط ١ايتٓفٝص ١ٜيالقً ِٝمتاضؽ َٔ قبٌ سه ١َٛاالقًٚ ،ِٝهلا مجٝع االختكاقات باغتجٓا ٤االختكاقات اؿكط ١ٜيًشه١َٛ
ايفٝسضاي ١ٝيف ايعطام خاق ١فُٝا ٜتعًل باملكاحل االقً ١ُٝٝيف زاخٌ االقً ِٝأ ٚيف خاضد٘ ،نتأغٝؼ َهاتب متج ٌٝاالقً ِٝيف ايػفاضات
ٚايبعج ات ايسبًَٛاغٚ ،١ٝشيو ملتابع ١ايؿؤ ٕٚايجكافٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝاالمناٜٚ ،١ٝ٥سخٌ نُٔ االختكاقات االقً ١ُٝٝاٜهاً نٌ َا
تػتٛدب٘ ازاض ٠االقً َٔ ِٝايٓاس ١ٝاالزاض ،١ٜخاق ١اْؿا ٤ق ٠ٛاألَٔ ايساخً ٞيالقًٚ ِٝايؿططٚ ١سطؽ االقً( ِٝايبٝؿُطن )١أٚ
مبػُٝات اخط ٣تك ّٛبٓفؼ املٗاّ.

2

ٚخيتًف ؾهٌ ايػًطات ايتٓفٝص ١ٜيالقً َٔ ِٝبًس اىل آخط ،فف ٞايٛالٜات املتشس ٠األَطٜهٜ ١ٝتِ اختٝاض أعهاٖ ٤ص ٙايػًط١
َٔ قبٌ ضٝ٥ؼ ايٛال( ١ٜاؿانِ)ٜٚ .تِ اختٝاض اؿانِ يف بعض ايٛالٜات عٔ ططٜل االْتداب َٔ قبٌ اجملًؼ ايتؿطٜع ٞيًٛالٖٚ ،١ٜصا
ٜعس اغًٛباً َجايًٝا الغتكالي ١ٝايٛالٚ ١ٜاعتُازٖا َٔ ٖص ٙايٓاس ١ٝعًْ ٢فػٗاٚ 3يف بعهٗا االخط عٔ ططٜل اْتداب َٓسٚبني.

4

ٜٚتِ تعٝني سانِ ايٛال ١ٜايصٜ ٟػُ ٢قافعاً يف ايٓعاّ اهلٓسٚ ٟفكاً يًُاز َٔ 153 ٠ايسغتٛض االؼاز ٟيػٓ َٔ 1949 ١قبٌ
ايطٝ٥ؼ (اؿه ١َٛايفٝسضاي ،5)١ٝاال إ ٖص ٙايططٜك ١قس تجرل بعض املؿانٌ ٚمتؼ اغتكالي ١ٝايٛالٜات ٚؼس َٔ طُٛسٗاٚ ،ميهٔ إٔ
ٜؤثط يف اْتداب اعها ٤ايدلملإ االقً ُٞٝيًٛالٚ ،١ٜقس ٜؤز ٟشيو اىل ايتٗسٜس املباؾط يهٝإ ايٛالٜات ٚاغتكالهلا ايصات.ٞ

6

 َٔٚاؾسٜط بايصنط يف أملاْٝا االؼاز ١ٜإٔ َععِ ايكٛاْني االؼاز ١ٜتطبل َٔ داْب ايٛالٜات ْفػٗا عً ٢اغاؽ إٔ ايٛالٜات
ٖ ٞاييت تطبل ايتؿطٜعات االؼاز ،١ٜباعتباض تًو ايتؿطٜعات أَٛضاً هلا عالق ١قُ ١ُٝٝبؿؤ ٕٚايٛالٜات اـاق ١بٗاٚ ،شيو عً ٢أغاؽ
1

قشطإ أمحس غًُٝإ اؿُساْ ،ٞايفسضاي ١ٝبني ايسغتٛض ٚا يتطبٝل ايعًُ ،ٞفً ١املػتكبٌ ايعطبَ ،ٞطنع زضاغات ايٛسس ٠ايعطب ،١ٝبرلٚت ،ايعسز (،)360

ؾباط  ،2009م .26

 2ؾٛضف سػَٔ ،كسض غابل ،م .210

ٜٓ 3عط َادس ٠قٓعإ ازلاعَ ،ٌٝكسض غابل ،م .33

ٜٓ 4عط ٖهاض عبسايهط ِٜفٓسَ ،ٟكسض غابل ،م .90

5

املاز َٔ 155 ٠ايسغتٛض اهلٓس ٟيػٓ 1949 ١املعسٍ  ( :2012تعٝني اؿانِٜ ،تِ تعٝني سانِ ايٛال َٔ ١ٜقبٌ ايطٝ٥ؼ بٛاغطَ ١صنط ٠ؼٌُ تٛقٝع٘

َٚص ١ًٜغتُ٘).

ٜٓ 6عط َادس ٠غطسإَ ،كسض غابل ،م .33
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إٔ ايسغتٛض الٜؿذلط عهؼ شيو ،أ ٟإ تٓفٝص تًو ايكٛاْني يٝؼ قكٛضاً بايسٚي ١االؼاز .١ٜفايسٚي ١االؼاز ١ٜالٜػُح هلا تٓفٝص أٟ
قاْ َٔ ٕٛقٛاْني ايٛالٜاتٚ ،هلصا ْط ٣إٔ ايػًطات ايتٓفٝص ١ٜيًسٚي ١ايفٝسضاي ١ٝقسٚز ٠يًػا.١ٜ

1

بُٓٝا ْط ٣إٔ اؿهَٛات احملً ١ٝيف نٓسا ٚاييت تػُ ٢باملكاطعات هلا قالسٝات ٚاغع ،١فف ٞايسغتٛض ايهٓس ٟته ٕٛاملكاطعات
كٛيَٚ ١ػؤٚي ١بؿهٌ ن برل عٔ فاٍ ايتعًٚ ِٝايطعا ١ٜايكشٚ ١ٝاملػاعسات االدتُاعٚ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜتٓع ِٝايكطاع ايكٓاع.ٞ
سٝح سسز ايسغتٛض ايهٓس ٟيف املاز َ٘ٓ 2 92 ٠سل فطض ايهطا٥ب املباؾط ٠زاخٌ املكاطعٚ ١ازاضٚ ٠بٝع االضان ٞايعاَ ١يف املكاطع١
بهُٓٗا املكازض ايطبٝع ١ٝاملٛدٛز ٠فٗٝا ٚاييت تهًَ ٕٛهاً ؿه ١َٛاملكاطع.١

3

ٚيف غٜٛػطا امله َٔ ١ْٛناْتْٛات ،تك ّٛغًطات ايهاْتْٛات بتٓفٝص مجٝع ايكٛاْني ٚاملطاغٚ ِٝايكطاضات االؼاز ١ٜنٌ زاخٌ
َكاطعت٘ بس ًال َٔ ايػًطات االؼاز .١ٜبٝس إٔ اجملًؼ االؼازٜ ٟك ّٛباالؾطاف عً ٢غًطات ايهاْتْٛات ايتٓفٝصٚ ١ٜاالزاض ١ٜيف نٌ َا
ٜتعًل باالَٛض االؼازٚ .١ٜاشا ضفض ناْتَ ٕٛا تٓفٝص ايتؿطٜعات االؼاز ١ٜزاخٌ سسٚز ،ٙأ ٚعٌُ نس ايكاْ ٕٛاالؼاز ٟبؿهٌ أٚ
آخط ،حيل يًذُع ١ٝاالؼاز ١ٜإٔ تأَط ٙباؽاش تسابرل قػطٚ ١ٜاغتدساّ ايك ٠ٛايعػهط ١ٜيطزع ايهاْت ٕٛعٔ كايفت٘ عٓس ايهطٚضٚ ،٠يهٔ
االؼاز مل ٜهطط يف ٚاقع اؿاٍ الؽاش َجٌ ٖص ٙاالدطا٤ات ست ٢االٕ.

4

 )3االختكاقات ايكها١ٝ٥
ٜعتدل االختكام ايكها ٞ٥يف االقً ِٝاسس ٣ايهُاْات ايطٝ٥ػ ١ٝيًػًط ١ايكها ١ٝ٥يف نٌ اقً ِٝأٚ ٚال ١ٜيتأنٝس َس ٣اغتكالهلا
عٔ ايػًطات ايكها ١ٝ٥االؼاز ،١ٜيته ٕٛنُاْ ١ضٝ٥ػ ١ٝيؿعب شيو االقًَٛٚ ِٝاطٓ ٘ٝيالطُٓ٦إ اىل ايكطاضات ايكازض ٠عٔ ممجً ِٗٝيف
ايػًطٚ ١ايتأنس َٔ ضٚح ايعساي ١اييت تعتدل َٔ املطايب ايطٝ٥ػ ١ٝيػهإ االقاي ِٝاملتعسز ٠اهلٜٛات يف ايبالز َٔ .أدٌ شيو أعط٢
ايسغتٛض ايعطاق ٞايسا ِ٥يػًطات االقاي ِٝايكها ١ٝ٥عٓس تؿهًٗاٚ ،خاق ١يػًطات االقً ِٝايهٛضزغتاْ ٞاملؿهٌ فعالً ،مماضغ١
قالسٝاتٗا باغتكالٍ تاّ ٚشيو بػ ١ٝتٓفٝص ؾؤْٗٚا اـاق ١بٗا ز ٕٚتسخٌ َٔ دٗ ١ايػًطات ايفٝسضاي َٔٚ ،١ٝايطبٝع ٞإٔ ته ٕٛتًو

1

_____________________________________________________________________________________________

ضاؤ ٍٚبًٓٝسْباخط ،ابٝػٌ أٚغتا ،ٜٔسٛاضات س ٍٛتٛظٜع ايػًطات ٚاملػٛ٦يٝات يف ايبًسإ ايفسضاي ،١ٝغًػً ١نتٝبات اؿٛاض ايعامل ٞس ٍٛايفسضاي،١ٝ

تطمجَٗ :١ا بػطاَ ،ٞاؾع ٤ايجاْ ،ٞنٓسآَ ،تس ٣االؼازات ايفٝسضايٚ ١ٝايطابط ١ايسٚي ١ٝملطانع ايسضاغات ايفسضاي ،2007 ،١ٝم .19
 2املاز َٔ 92 ٠ايسؾتٛض ايهٓس ٟيػٓٚ 1867 ١تعس :2011 ٌٜاؾع ٤ايجاْ :ٞايكالسٝات اؿكط ١ٜيًٗ٦ٝات ايتؿطٜع ١ٝيًُكاطعات

املٛانٝع ايٛاقع ١سكطٜاً نُٔ ايػًطات ايتؿطٜع ١ٝيًُكاطعات ميهٔ يًٗ ١٦ٝايتؿطٜع ١ٝيف نٌ َكاطع ١غّٔ قٛاْني َتعًك ١مبػا ٌ٥تكع نُٔ ف٦ات املٛانٝع

ايٛاضز ٠أزْاًَ: 1. ٙػا . 2. ٠ايهطا٥ب املباؾط ٠زاخٌ املكاطع َٔ ١أدٌ ؼكٝل إٜطازات ألغطاض َكاطعات .3. ١ٝاقذلاض املاٍ بايهُاْ ١املٓفطز ٠يًُكاطع. ١
4.ؼسٜس املٓاقب املكاطعاتٚ ١ٝتعٝني املػؤٚيني فٗٝا ٚزفع ضٚاتبِٗ . 5.إزاضٚ ٠بٝع األضان ٞايعاَ ١اييت متًهٗا املكاطعٚ ١األخؿاب املٛدٛز ٠فٗٝا.

ٜٓ 3عط ؾٛضف سػَٔ ،كسض غابل ،م .187

ْ 4ب ٌٝعبسايطمحٔ سٝا ،ٟٚايس ٍٚاالؼاز ١ٜايفٝسضاي ،١ٝمحا ١ٜايٓعاّ ايسغتٛض ،ٟاملهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػساز ،2004 ،م .66
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ايكالس ١ٝاملدٛي ١يالقً ِٝمبٛدب ايسغتٛض ايعطاقَ ٞعُُ ١يف نٌ اجملاالت باغتجٓاَ ٤ا ٚضز ف َٔ ٘ٝاالختكاقات اؿكط ١ٜؿه١َٛ
االؼاز ١ٜايعطاق.١ٝ

1

ٚباختكاض إ ايػًط ١ايكها ١ٝ٥يف االقًَ ِٝػتكً ١عٔ ايػًط ١ايكها ١ٝ٥االؼاز ،١ٜاش باَهإ اؿهَٛات االقً ١ُٝٝمماضغ١
ايػًط ١ايكها ١ٝ٥باغتكالٍ تاّ ز ٕٚأ ٟتسخٌ َٔ داْب اؿه ١َٛاملطنع ،١ٜباغتجٓا ٤املجبت يف ايسغتٛض َٔ االختكاقات اؿكط١ٜ
يًشه ١َٛاالؼاز ١ٜايعطاق.١ٝ

2

فايػًط ١ايكها ١ٝ٥يالقً ِٝؽتل بايفكٌ يف املٓاظعات ٚاـالفات اييت قس ؼسخ يف سسٚز االقًٜٚ ،ِٝتِ تٓع ِٝتًو ايػًط١
ايكها ١ٝ٥االقً ١ُٝٝمبٛدب زغتٛض االقً.ِٝ

3

ٚيف ٖصا املعٜٓ ٢صٖب ايبعض اىل إ اؾٗاظ ايكها ٞ٥أل ٟاقًٜ ِٝعتدل ٚاقعًا ؼت غًطت٘ٚ ،يٝؼ دٗاظاً تابعاً يًكها ٤االؼاز ٟأٚ
ٚدٗاً َٔ ٚد ،ٖ٘ٛبٌ ٜتُتع اؾٗاظإ ايكهاٝ٥إ باالغتكالٍ ٚاالْفكاٍ ايتاّ نٌ عٔ االخطٚ .يهٌ َُٓٗا اختكاقات٘ اييت جيب عً٘ٝ
إٔ ال ٜتذاٚظٖا بأ ٟؾهٌ َٔ األؾهاٍ ،يف سني قس ٜؿذلى اؾٗاظإ أسٝاْاً يف ايٓعط بأْٛاع َع َٔ ١ٓٝايسعا ٣ٚيف سسٚز ايتعإٚ
املػُٛح ب٘ قاْْٛاً.

4

ٚقس ٚضز يف ايفكط ٠ب َٔ املاز َٔ 191 ٠ايسغتٛض ايػٜٛػط ،ٟؽ ٌٜٛغًطات املكاطعات تعٝني ايػًطات ايكها ١ٝ٥يًشهِ
يف املٓاظعات املسْٚ ١ٝيف قهاٜا ايكاْ ٕٛايعاّ َٚػا ٌ٥ايكاْ ٕٛاؾٓاٚ ،ٞ٥نصيو باَهاْٗا  -أ ٟغًطات املكاطعات  -تعٝني ايػًطات
ايكها ١ٝ٥املؿذلن.١

5

ٚباالناف ١اىل َا دا ٤يف ايفكط ٠ز َٔ املاز َ٘ٓ 191 ٠س ٍٛاغتكالٍ ايكها ،٤فكس شنط إٔ اهل٦ٝات ايكهاَ ١ٝ٥ػتكً ١اغتكالالً
تاًَا يف مماضغ ١غًطاتٗا ايكهاٚ ،١ٝ٥ال ؽهع اال ؿهِ ايكاْ.ٕٛ

6

_____________________________________________________________________________________________

 1سػب املاز َٔ 121 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ( 2005 ١يػًطات األقاي ،ِٝاؿل يف مماضغ ١ايػًطات ايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓفٝصٚ ١ٜايكهاٚ ،١ٝ٥فكاً ألسهاّ ٖصا

ايسغتٛض باغتجٓاَ ٤ا ٚضز ف َٔ ٘ٝاختكاقات سكط ١ٜيًػًطات االؼاز.)١ٜ
ٜٓ 2عط ؾٛضف سػَٔ ،كسض غابل ،م .231

ٜٓ 3عط ابطاٖ ِٝعبسايععٜع ؾٝشاَ ،كسض غابل ،م .69

ٜٓ 4عط َادس ٠قٓعإ ازلاعَ ،ٌٝكسض غابل ،م .33

5

ايفكط ٠ب َٔ املاز َٔ 191 ٠ايسغتٛض ايػٜٛػط ٟيػٓٚ 1999 ١تعسٜالت٘ يػا ١ٜعاّ ( 2014ايػًطات ايكها ١ٝ٥يًُكاطعاتٜ -1 /تعني عً٢

املكاطعات تعٝني ايػًطات ايكها ١ٝ٥يًشهِ عً ٢املٓاظعات املسْٚ ١ٝقهاٜا ايكاْ ٕٛايعاّ ٚايكاْ ٕٛاؾٓا - 2 .ٞ٥بإَهاْٗا إٔ تعني ايػًطات ايكها١ٝ٥

املؿذلن.).١
6

ايفكط ٠ز َٔ املاز َٔ 191 ٠ايسغتٛض ايػٜٛػط ٟيػٓٚ 1999 ١تعسٜالت٘ يػا ١ٜعاّ ( 2014اغتكالٍ ايكها /٤اهل٦ٝات ايكهاَ ١ٝ٥ػتكً ١يف مماضغ١

ايػًطات ايكها ٚ ١ٝ٥ؽهع فكط يًكاْ.).ٕٛ
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ٚظاْب احملهُ ١االؼاز ١ٜيهٌ ناْت َٔ ٕٛايهاْتْٛات ايػٜٛػط ،١ٜتٛدس أٜهاً قهُ ١عًٝا ٚقهَُ ١سْٚ ١ٝقهُ ١دٓا١ٝ٥
باالناف ١اىل ٚدٛز َسع ٢عاّ يف املكاطعٚ ،١نصيو سانِ ؼكٝل َٚبًؼ.

1

ٚمبٛدب ايسغتٛض األَطٜه ٞتته ٕٛايػًط ١ايكها َٔ ١ٝ٥ثالث ١اقٓاف  ٖٞٚاحملانِ احملًٚ ١ٝاحملهُ ١االعً ٢يًٛثا٥ل ٚايػذالت
ٚاحملهُ ١ايعًٝا يًٛالٜاتٚ .مبٛدب ايسغتٛض تتُتع ايػًطات ايكها ١ٝ٥يًٛالٜات بكػط نبرل َٔ االغتكالي ١ٝعٔ ايػًطات ايكها١ٝ٥
االؼاز ١ٜيهٓٗا ؽهع يف ايٓٗا ١ٜيػًط ١احملهُ ١ايعًٝا.

2

 َٔٚاِٖ اختكاقات ايكها ٤يف ايٛال ،١ٜايبت يف ايعكٛز ٚاألسٛاٍ ايؿدك ١ٝمبا فٗٝا املٛاضٜح ٚاؾطاٚ ِ٥مجٝع االدطا٤ات
املسْٚ ١ٝنصيو اؾٓاٚ .١ٝ٥مبٛدب ايكاْ ٕٛاالزاضٜٓ ٟعِ ايكها ٤اؿهَٛات احملً ١ٝاؿهطٚ ١ٜايطٜفٚ ١ٝاألعُاٍ ايعاَٚ ١ايذلبٚ ١ٝاملػاٌ٥
ايكشٚ ١ٝاملؤغػات ايعكابٚ ١ٝاـرلٚ ١ٜغرل شيو.

3

ٚاملعطٚف إ ايكاعس ٠ايعاَ ١يف ايكها ٖٞ ٤إ نٌ االختكاقات ايكها ١ٝ٥يف ايسٚي ١االؼاز ١ٜأ ٚيف ايس ٍٚايساخً ١فٗٝا
متاضغٗا ايػًط ١ايكها ١ٝ٥االؼاز ١ٜأ ٚاالقًٚ .١ُٝٝشيو تطبٝكاً ملبسأ ايفكٌ بني ايػًطات ايجالخ ايتٓفٝصٚ ١ٜايتؿطٜعٚ ١ٝايكها،١ٝ٥
ٚيهُإ اؿفاظ عً ٢اغتكالٍ ايػًط ١ايكها ١ٝ٥اييت ٜٓعط ايٗٝا بعني االعتباضٚ ،يهٔ َع ٖص ٙايكاعس ٠ايعاَ ١قس ٜٛدس يف ايعسٜس َٔ
ايسغاترل االؼازَٛ ١ٜاز ْٚكٛم تتططم اىل ايكالسٝات ايكها ١ٝ٥يًػًط ١ايتؿطٜع ،١ٝفعً ٢غب ٌٝاملجاٍ ال اؿكط .فإ ايسغتٛض
االَطٜه ٞميٓح اختكاقا خاقا قهاٝ٥ا ٜعس خطرلاً يف ْٛع٘ جملًؼ ايؿٛٝر االَطٜه ،ٞسٝح خ ٍٛايسغتٛض األَطٜه ٞشيو اجملًؼ
قانُ ١أعها ٤ايػًط ١ايتٓفٝص ،١ٜاشا مت تٛد ٘ٝاتٗاّ خطرل نعسّ ايٛال ٤اي َٔ ِٗٝقبٌ فًؼ ايٓٛاب.

4

ٚبايٓػب ١يًكها ٤االقً ُٞٝيف االؼازات ايفٝسضاي ،١ٝفاْ٘ يهٌ اقًْ ِٝعاَ٘ ايكها ٞ٥اـام ب٘ مبٛدب ايسغتٛضٚ ،ال ضٜب إ
املعٝاض اؿاغِ يف ثبٛت االغتكالٍ ايكها ٞ٥نأَ يف َس ٣قسض ٠قانِ االقاي ِٝعً ٢اقساض اسهاَٗا ،عٝح ٜكٌ فطم ايطعٔ فٗٝا أٚ
تٓعسّ أَاّ أ ١ٜقهُ ١اخط ٣خاضز سسٚز ايٛالٖٚ ١ٜصا َا لس ٙيف قانِ أقاي ِٝايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه.١ٝ
ٚيف االؼاز ايػٜٛػط ٟمتاضؽ ايهاْتْٛات ايكالسٝات ايكها ١ٝ٥عٔ ططٜل قانُٗا اـاق.١

5

1

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ 1عط أمحس ابطاٖ ِٝايٛضت ،ٞاملكسض ايػابل ،م .85
2

ايفكط ٠األٚىل َٔ املاز ٠ايطابع َٔ ١ايسغتٛض األَطٜه ٞيػٓٚ 1789 ١تعسٜالت٘ يػا .1992 ١ٜعالق ١ايٛالٜات بعهٗا ببعض (ؼذلّ نٌ ٚالٚ ١ٜتعتس

اعتسازاً ناَالً ٚكًكاً بكٛاْني نٌ ٚال ١ٜأخطٚ ٣غذالتٗا ايطزلٚ ١ٝإدطا٤اتٗا ايكهاٚ ١ٝ٥جيٛظ يًهْٛػطؽ إٔ حيسز ،بكٛاْني عاَ ،١قٛاعس ايهٝف ١ٝاييت ٜتِ فٗٝا
إثبات َجٌ ٖص ٙايكٛاْني ٚايػذالت ٚاإلدطا٤اتْٚ ،تا٥ر شيو.
ٜٓ 3عط قُس عُطَ ،كسض غابل ،م .222

 4ايفكط ٠ايجايج َٔ ١املاز ٠األٚىل َٔ ايسغتٛض األَطٜه( : ٞجملًؼ ايؿٛٝر ٚسس ٙغًط ١إدطا ٤قانُ ١يف مجٝع تِٗ املػؤٚيني ٚ.عٓسَا ٜٓعكس فًؼ ايؿٛٝر

يصيو ايػطضٜ ،كػِ مجٝع أعها ٘٥بايُٝني أ ٚباإلقطاض ٚ.عٓسَا تتِ قانُ ١ضٝ٥ؼ ايٛالٜات املتشسٜ ،٠طأؽ ضٝ٥ؼ ايكها ٠اؾًػات ٚ:ال جيٛظ إزاْ ١أٟ
ؾدل بسَٛ ٕٚافك ١ثًج ٞاألعها ٤اؿانطٚ .)ٜٔملعٜس َٔ املعًَٛات ٜٓعط َادس ٠قٓعإ ازلاعَ ،ٌٝكسض غابل ،م .194
ٜٓ 5عط ساظّ ايٛٝغفَ ،ٞكسض غابل ،م 28
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املبشح ايجاْٞ
االختكاقات ايسغتٛض ١ٜيالقاي ِٝيف ايسٚي ١ايفٝسضاي( ١ٝاملؿاضن)١
املككٛز باملؿاضن ٖٞ ١ايؿطان ١ايفعً ١ٝبني ططفني أ ٚأططاف َتعسز ،٠عٝح ٜٓذع عٌُ َا َٔ قبٌ اؾُٝع بس ٕٚاغت٦جاض اسس
االططاف بايبت يف املٛنٛع ،بٌ ٜه ٕٛااللاظ ٚبت ايعٌُ َٔ قبٌ اؾُٝع َتعاْٚني فُٝا ب .ِٗٓٝفعً ٢ن ٤ٛشيو تعين املؿاضن ١نُبسأ
يف ايس ٍٚايفٝسضاي ،١ٝإٔ ايسٜٚالت األعها ٤أ ٚاألقاي ِٝامله ١ْٛيف االؼاز ايفٝسضاي ٞتؿاضى يف اؽاش مجٝع ايكطاضات يًػًط ١ايفٝسضاي،١ٝ
ٚشيو عٔ ططٜل َٔ ميجٌ تًو االقاي ِٝيف تؿه ٌٝاهل٦ٝات ايفٝسضاي ١ٝفعً ٢غب ٌٝاملجاٍ اشا تهْٛت احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜيف زٚيَ ١ا َٔ
ضٝ٥ؼ ٚثالث ١أعهاٚ ٤ناْت ايسٚيَ ١ته َٔ ١ْٛثالخ أقايَٚ ِٝطنعٜ ،ؿاضى املطنع ٚاألقاي ِٝايجالخ يف تؿه ٌٝاحملهُ ١ايفٝسضاي،١ٝ
بإٔ ٜه ٕٛايطٝ٥ؼ َٔ اختٝاض اؿه ١َٛايفٝسضايٚ ١ٝنٌ عه َٔ ٛأعها ٤احملهُ َٔ ١أسس األقاي ،ِٝفايعالق ١اؿكٝك ١ٝبني ايسٚي ١االؼاز١ٜ
ٚايسٜٚالت األعها ٤فٗٝا ٖ ٞعالق ١قا ١ُ٥عًَ ٢بسأ ايتعا ٕٚاملؿذلى ٚيٝػت عً ٢ايتبع.١ٝ
ٚعً ٢ن ٤ٛشيو ميهٔ تٓاَ ٍٚبسأ ايؿطان ١يف األَٛض ايتاي:١ٝ

 )1ايؿؤ ٕٚاـاضدٚ ١ٝايتُج ٌٝايسبًَٛاغٞ
إ املػأي ١ايطٝ٥ػ ١ٝيف ايس ٍٚاالؼاز ١ٜقس تجرل غؤايني َُٗني ُٖا ٌٖ تٓاط غًطات تكطٜف ايعالقات اـاضد ١ٝإْاطَ ١طًك١
تاَ ١باالؼاز ز ٕٚغرل ٌٖٚ ،ٙتؿذلى ايٛالٜات ببعض ايػًطات يف ٖصا اجملاٍ أّ ال؟
يكس مت تكطٜط ٖصا األَط يف َععِ ايسغاترل االؼاز ١ٜملكًش ١االؼاز ْفػ٘ نكاعس ٠عاَ ،١اال اْ٘ يف بعض ايس ٍٚاالؼاز ١ٜفاْ٘ قس
زلح يًٛسسات األعها ٤فٗٝا سػب ايسغتٛض االؼاز ٟباملؿاضنٚ ١شيو بعكس اتفاقٝات ٚفتح َهاتب قٓكً ١ٝأ ٚممجًٝات ػاضٚ ١ٜثكاف١ٝ
كتًفَ ١ع ايس ٍٚاالدٓب ١ٝيف ؾؤ ٕٚتكع نُٔ ايكالس ١ٝايتؿطٜع ١ٝاملٓاط ١بايسٚي ١االقًٚ ،١ُٝٝغايباً َا ته ٕٛتًو االتفاقٝات
ٚاملعاٖسات غرل غٝاغٜٚ ،١ٝؿذلط تٛافكٗا ٚاْػذاَٗا َع ايػٝاغ ١ايعاَ ١يالؼاز اييت ٜٓه ٟٛاألقً ِٝفٗٝا ٚعسّ تعاضنٗا َع سكٛم
ايٛالٜات االخطَٚ ٣ع املعاٖسات اييت أبطَتٗا اؿه ١َٛاالؼا.١ٜ

2

ٜٓ 1عط ابطاٖ ِٝعبسايععٜع ؾٝشاَ ،كسض غابل ،م .389
2

ٜٓعط ضٚبطت بٚ ٟٛناضٍ فطٜسضٜو ،زضاغات يف ايسٚي ١االؼاز ،١ٜاؾع ٤ايجايح ،تطمجٚ ١يٝس اـايسٚ ٟبطٖإ زداْ ،ٞايساض ايؿطق ١ٝيًطباعٚ ١ايٓؿط

َٚؤغػ ١فطْهًني يًطباعٚ ١ايٓؿط ،برلٚت – ْٜٛٛٝضى ،1966 ،م .416
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سٝح اعتدلت املاز َٔ 110 ٠ايسغتٛض ايعطاق ،ٞضغِ ايػٝاغ ١اـاضدٚ ١ٝايتُج ٌٝايسبًَٛاغٚ ٞمجٝع َا فٗٝا األَٛض ايػٝاز١ٜ
سكطاًٖٚ 1.صا َعٓا ٙإ االقاي ِٝهلا سل اْؿا ٤عالقات خاضد ١ٝاشا مل تهٔ َتعًك ١بكه ١ٝايػٝاز ،٠ناْؿا ٤قٓكًٝات ٚفتح َهاتب
ممجً ١ٝيتػٗ ٌٝاالَٛض اييت تتعًل مبٛاطين االقًَٚ ِٝكاؿ٘ َع ايسٚي ١أ ٚاملٓعُ ١ايسٚي ١ٝاييت اقاّ االقًَ ِٝعٗا ٖص ٙايعالقات اـاضد.١ٝ
ٖٚصا ٜعين إٔ نٌ عالق ١يالقاي ِٝايعطاقَ ١ٝع ايسٚ ٍٚاملٓعُات ٚاهل٦ٝات االدٓبَ ١ٝػُٛح ب٘ قاْْٛاً ،طاملا ال متؼ تًو ايعالق١
ايػٝاز ٠االؼاز ١ٜأ ٚتعتس ٟعً ٢اختكاقٗا.
ٚقس قاَت ايفكط( ٠ضابعاً) َٔ املاز )121( ٠باٜهاح شيو َٔ بعض ايٓٛاس ،ٞسٝح خٛيت االقايٚ ِٝاحملافعات ايػرل املٓتعُ١
يف اقً ،ِٝفتح َهاتب غٛا ٤ناْت ثكاف ١ٝأ ٚػاض ١ٜأ ٚادتُاع ١ٝأ ٚامنا ١ٝ٥يف ايػفاضات ٚايبعجات ايسبًَٛاغ ،١ٝغٛا ٤زاخٌ ايعطام أٚ
خاضد٘ ملتابع ١ؾؤْٗٚا.

2

ٚنُا أداظ زغتٛض االؼاز ايػٜٛػط ٟمبٛدب ْل املاز ،َ٘ٓ 55 ٠املؿاضنٚ ١املػاُٖ ١يًهاْتْٛات يف ايكطاضات املتعًك١
بايؿؤ ٕٚاـاضد ،١ٝسٝح ْكت املاز ٠عً ٢أْ٘ تؿذلى ايهاْتْٛات يف بًٛض ٠ايكطاضات املطتبط ١بايؿؤ ٕٚاـاضد ١ٝفُٝا ميؼ
اختكاقاتٗا َٚكاؿٗا اؿٚ .١ٜٛٝتتبني أَُٖ ١ٝؿاضنَٚ ١ػاُٖ ١ايهاْتْٛات يف اؽاش َجٌ شيو ايكطاض عٓسَا ٜتعًل األَط
باختكاقاتٗاٖ َٔٚ ،صا املٓطًل َٔ املُهٔ اؾطاى ايهاْتْٛات يف املفاٚنات ايسٚي ١ٝبططٜكَٓ ١اغب.١

3

بُٓٝا خيتًف األَط يف ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه ،١ٝفكس ْل ايسغتٛض (يف املاز ٠األٚىل ،ايفكط ٠ايعاؾط )َ٘ٓ ٠عً ٢أْ٘ الجيٛظ ألٟ
ٚال ١ٜعكس أَ ١ٜعاٖس ٠أ ٚايسخ ٍٛيف أ ٟسًف أ ٚاؼاز خاضد ،ٞبُٓٝا أداظ ؾُٝع ايٛالٜات مبٛافك ١نٛلطؽ عكس أ ٟاتفام أَٝ ٚجام
َع ٚالٜات أخط ٣أ ٚز ٍٚأدٓب.١ٝ

1

4

_____________________________________________________________________________________________

ايفكط ٠األٚىل َٔ املاز َٔ 110 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ( : 2005 ١ؽتل ايػًطات االؼاز ١ٜباالختكاقات اؿكط ١ٜاآلت ،١ٝأٚالً :ضغِ ايػٝاغ١

اـاضدٚ ١ٝايتُج ٌٝايسبًَٛاغٚ ،ٞايتفاٚض بؿإٔ املعاٖسات ٚاالتفاقٝات ايسٚيٚ ،١ٝغٝاغات االقذلاض ٚايتٛقٝع عًٗٝا ٚابطاَٗاٚ ،ضغِ ايػٝاغ ١االقتكاز١ٜ

ٚايتذاض ١ٜاـاضد ١ٝايػٝاز.)١ٜ

 2ايفكط ٠ضابعاً َٔ املاز َٔ 121 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ( : 2005 ١تؤغؼ َهاتب يألقايٚ ِٝاحملافعات يف ايػفاضات ٚايبعجات ايسبًَٛاغ ،١ٝملتابع ١ايؿؤٕٚ

ايجكافٚ ١ٝاألدتُاعٚ ١ٝاألمنا.)١ٝ٥

ْ 3كت املاز َٔ 55 ٠ايسغتٛض ايػٜٛػط ٟايكازض عاّ  :1999عًَ ٢ػاُٖ ١ايهاْتْٛات يف ايكطاضات املتعًك ١بايؿؤ ٕٚاـاضد١ٝ

 -1تؿاضى ايهاْتْٛات يف بًٛض ٠ايكطاضات املتعًك ١بايؿؤ ٕٚاـاضد ١ٝاييت متؼ اختكاقاتٗا أَ ٚكاؿٗا اؿ.١ٜٛٝ
ٜ -2ك ّٛاالؼاز بإخطاض ايهاْتْٛات يف ايٛقت املٓاغب ٚبايتفكٜٚ ٌٝأخص ضأٜٗا.

 -3تعزاز أَُٖ ١ٝؿاضن ١ايهاْتْٛات يف اؽاش ايكطاض إشا َا نإ األَط ٜتعًل باختكاقاتٗا ٚ.جيب يف ٖص ٙاؿاي ١إؾطاى ايهاْتْٛات يف املفاٚنات ايسٚي١ٝ

بططٜكَٓ ١اغب.١

 4ايفكط ٠ايعاؾط َٔ ٠املاز ٠األٚىل َٔ زغتٛض ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه( :١ٝال جيٛظ ألٚ ١ٜال ١ٜإٔ تعكس أَ ١ٜعاٖس ،٠أ ٚإٔ تسخٌ يف أ ٟسًف أ ٚاؼاز...

ال جيٛظ ألٚ ١ٜال ،١ٜزَٛ ٕٚافك ١ايهْٛػطؽ ،إٔ تفطض أ ١ٜضغ ّٛعً ٢محٛي ١ايػفٔ ،أ ٚؼتفغ بكٛات عػهط ١ٜأ ٚغفٔ سطب ١ٝيف ٚقت ايػًِ ،أ ٚتعكس

أ ٟاتفام أَٝ ٚجام َع ٚال ١ٜأخط ٣أ ٚزٚي ١أدٓب)...١ٝ
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ٚقس َط اْؿا ٤ايعالقات اـاضد ١ٝيف ايسغاترل األملاْ ١ٝمبطاسٌ عس ،٠سٝح مل حيذب ايسغتٛض األملاْ ٞيػٓ 1871 ١عٔ ايسٍٚ
األعها ٤يف االؼاز األملاْ ٞسكٗا يف اْؿا ٤عالقاتٗا املباؾطَ ٠ع ايس ٍٚاألدٓب ١ٝاـاضد ،١ٝبُٓٝا اْتعع زغتٛض فامياض يعاّ  1919تًو
اؿكٛم َٔ األقاي ِٝامله ١ْٛيالؼاز األملاْٚ ،ٞاْتعع َٓٗا قالس ١ٝايتُج ٌٝايسبًَٛاغٚ ٞايتُج ٌٝايكٓكً ٞيف ايبالز األدٓب ،١ٝنُا
اْتعع َٓٗا قالس ١ٝاغتكباٍ ايسبًَٛاغني ٚايكٓاقٌ األداْب ،اال أْ٘ ابك ٢يألقاي ِٝقالس ١ٝتبازٍ املبعٛثني ايسبًَٛاغٝني ٚايكٓاقٌ
ٚاملُجًني فُٝا بٗٓٝا زاخٌ االؼاز.
اال إٔ ايسغتٛض اؿايْ ٞل عً ٢إٔ ايسٚي ١االؼاز ١ٜتتٛىل اؽاش االدطا٤ات ٚايتسابرل ايالظََ ١ع األقاي ِٝاألعها ٤يف االؼاز
يًشفاظ عً ٢متج ٌٝاملكاحل االقً ١ُٝٝايٓاػ ١عٔ عالقات اقتكاز ١ٜخاق ١أ ٚأٚناع اؾٛاض ٚؾؤْٗٚا بني بعض األقاي ِٝاألعهاٚ ٤بني
ز ٍٚأدٓبٖٚ ١ٝصا ايهُإ مل ٜطز يف ايكاْ ٕٛاألغاغ ٞيػٓ.1949 ١

1

ٚعًٜ ٘ٝه ٕٛخالٍ أقٌ َٔ قطٕ ( ،)1949 – 1871قس سسخ ثالخ تػرلات دٖٛط ١ٜيف ؾهٌ ايعالقات اـاضدٚ ١ٝايتُجٌٝ
ايسبًَٛاغ ٞبايٓػب ١يًٛالٜات يف املاْٝا.
أَا غكٛم املعاٖسات ٚسل ايٛالٜات يف ابطاَٗا ،فكس َٓع زغتٛض ايسٚي ١ايعطاق ١ٝابطاّ املعاٖسات ٚاالتفاقٝات َٔ قبٌ
األقايٚ ،ِٝسكط شيو مبٛدب املاز /61 ٠ضابعاًَٚ ،2از /121 ٠أً ٚال يف قالسٝات ايسٚي ١االؼاز.١ٜ

3

يف سني إ ايسغتٛض االؼاز ٟيف غٜٛػطا مبٛدب املازَٓ ،56 ٠ح ايهاْتْٛات سل ابطاّ بعض املعاٖسات َع ايس ٍٚاألخط ٣يف
فاالت اختكاقاتٗا ،بؿطط إٔ ال تتعاضض تًو املعاٖسات َع سكٛم االؼاز َٚكاؿ٘ أَ ٚع سكٛم ايهاْتْٛات األخطٚ ،٣بؿطط
اخطاض االؼاز َٔ قبٌ ايهاْتْٛات قبٌ ابطاَٗا.
نُا أداظ ايسغتٛض ايػٜٛػط ٟايهاْتْٛات ايتعاٌَ املباؾط َع اؾٗات األدٓب ١ٝبؿطط إٔ ته ٕٛتًو اؾٗات يف َػتٛاٖا.

1

4
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ملعٜس َٔ املعًَٛات ٜٓعط ضٚبطت بٚ ٟٛناضٍ فطٜسضٜوَ ،كسض غابل م ٚ ،.429 – 427نصيو ٜٓعط ْب ٌٝعبسايطمحٔ سٝا ،ٟٚايسٚي ١االؼاز١ٜ

ايفٝسضاي ،١ٝاجملًس ايجاْ ،ٞاؾع ٤ايتاغع ،املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػساز ،ط ،2م .33 - 31

 2ايفكط ٠ايطابع َٔ ١املاز َٔ 61 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ( 2005 ١خيتل فًؼ ايٓٛاب مبا ٜأت: ٞ

ضابعاً  - :تٓع ِٝعًُ ١ٝاملكازق ١عً ٢املعاٖسات ٚاالتفاقٝات ايسٚي ،١ٝبكاْٜ ٍٕٛػٔ بأغًب ١ٝثًج ٞأعها ٤فًؼ ايٓٛاب).

 3ايفكط ٠األٚىل َٔ املاز َٔ 121 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ( 2005 ١أٚالً  - :يػًطات األقاي ،ِٝاؿل يف مماضغ ١ايػطات ايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓفٝصٚ ١ٜايكها،١ٝ٥

ٚفكاً ألسهاّ ٖص ٙايسغتٛض ،باغتجٓاَ ٤ا ٚضز ف َٔ ٘ٝاختكاقات سكط ١ٜيًػًطات االؼاز.)١ٜ

 4املاز َٔ 56 ٠ايسغتٛض ايػٜٛػط ٟايكازض عاّ ٚ 1999تعسٜالت٘ يػا ١ٜعاّ ( 2014ايعالقات بني ايهاْتْٛات ٚايس ٍٚاألدٓب١ٝ

 -1جيٛظ يًهاْتْٛات إبطاّ َعاٖسات َع ايس ٍٚاألخط ٣يف فاالت اختكاقاتٗا.

 -2ال جيٛظ إٔ تتعاضض ٖص ٙاملعاٖسات َع سكٛم َٚكاحل االؼاز أَ ٚع سكٛم ايهاْتْٛات األخطٚ. ٣تًتعّ ايهاْتْٛات بإخطاض االؼاز مبجٌ ٖصٙ
املعاٖسات قبٌ إبطاَٗا.

 -3جيٛظ يًهاْتْٛات ايتعاٌَ َباؾطَ ٠ع اؾٗات األدٓب ١ٝاييت يف َػتٛاٖا؛ ٚيف اؿاالت األخطٜ ٣ه ٕٛتعاٌَ ايهاْتْٛات عٔ ططٜل االؼاز).
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بٝس إٔ ايسغتٛض األَطٜه ٞسعط عً ٢أٚ ٟال ١ٜايسخ ٍٛيف أَ ١ٜعاٖس ٠أ ٚسًف أ ٚاؼاز ،اال أْ٘ جيٝع ابطاّ االتفاقٝات أٚ
املٛاثٝل أ ٚايعكٛز اـانع ١بؿطط َٛافك ١ايهٛلطؽ عً ٢شيو.

1

ٚمبٛدب ايسغتٛض األملاْ ٞيف َازت٘  ،32جيٛظ يًٛالٜات إٔ تعكس املعاٖسات َع ايس ٍٚاألدٓب ١ٝؾطٜطَٛ ١افك ١اؿه١َٛ
االؼاز ١ٜعًٗٝا.

2

ٚبؿهٌ عاّ َٔ خالٍ ٖصا ايػطز ٜتبني إٔ يألقاي ِٝسل املؿاضنَ ١ع اؿه ١َٛاالؼاز ١ٜيف ايعالقات اـاضدٚ ١ٝايتُجٌٝ
ايسبًَٛاغٚ ٞاْؿا ٤املعاٖسات ٚاالتفاقٝات.

 )2األَٔ ٚايسفاع ايٛطين
إ اؿاد ١اىل تٛفرل زفاع فعاٍ يًهٝاْات ايكػرل ٠نإ َٔ أِٖ اؿٛافع األغاغ ١ٝيف اقاَ ١ايس ٍٚاالؼازٜ ١ٜهاف اىل شيو
املٓافع االقتكازٚ ١ٜاملكاحل املؿذلن ،١يهٔ تبك ٢قه ١ٝاألَٔ ٚايػالَٚ ،١نصيو َػأي ١األَٔ ايكٚ َٞٛايسفاع ايفعاٍ عٔ ايسٚي١
ٚنٝاْٗا ٚتأَني ايػالَ ١ايٛطٓ ١ٝنس األخطاض ايساخًٚ ١ٝاـاضد َٔ ١ٝأِٖ َا ٜؿػٌ باٍ اؾُاعات ٚايس ٍٚضناع ايكطاض فٗٝا.
ٚقس أمجعت نٌ ػاضب ايس ٍٚاالؼاز ١ٜعً ٢إٔ تتشٌُ اؿه ١َٛاالؼازَ ١ٜػؤٚي ١ٝايسفاع عٔ غٝازتٗا ٚغالَتٗاٚ ،نصيو
َػؤٚي ١ٝايسفاع عٔ غالَ ١ايٛالٜات األعها ٤فٗٝا.
ٖ َٔٚصا املٓطًل فكس ْكت َععِ ايسغاترل االؼاز ١ٜعًٖ ٢صا املٛنٛع ،ألٕ ايسٚي ١االؼاز ١ٜبطبٝعتٗا ته ٕٛأقسض ٚأنفأ عً٢
قٝاْ ١أَٔ ايسٚي ١بكف ١عاَ َٔ ١سهَٛات ايٛالٜات َتفطق.١
ٚيكس أنس ايسغتٛض ايعطاق ٞيف َازت٘  110عً ٢اختكام ايػًطات االؼاز ١ٜبؿهٌ سكط ٟبصيو ،مبا فٚ ٘ٝنع غٝاغ١
األَٔ ايٛطين زاخٌ االؼاز ٚتٓفٝص تًو ايػٝاغ َٔ ١قبًٗاٜٚ ،ه ٕٛشيو باْؿا ٤قٛات َػًش ١تهِ مجٝع قفٛف ايكٛات ايعػهط١ٜ
ٚته ٕٛازاض ٠تًو ايكٛات املػًشَٓ ١شكط ٠يف ايسٚي ١االؼاز.١ٜ

3
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 1ايفكط ٠ايعاؾط َٔ ٠املاز ٠األٚىل َٔ ايسغتٛض ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه( :١ٝال جيٛظ ألٚ ١ٜال ١ٜإٔ تعكس أَ ١ٜعاٖس ،٠أ ٚإٔ تسخٌ يف أ ٟسًف أ ٚاؼاز...

ال جيٛظ ألٚ ١ٜال ،١ٜزَٛ ٕٚافك ١ايهْٛػطؽ ،إٔ تعكس أ ٟاتفام أَٝ ٚجام َع ٚال ١ٜأخط ٣أ ٚزٚي ١أدٓب)...١ٝ
 2املاز َٔ 32 ٠ايسغتٛض املاْٝا ايكازض عاّ ٚ 1949تعسٜالت٘ يػا ١ٜعاّ ( 2012ايعالقات اـاضد١ٝ

 -1ته ٕٛضعا ١ٜايعالقات َع ايس ٍٚاألدٓب َٔ ١ٝاختكاقات االؼاز.

 -2قَبٌ عكس أ ٟاتفاق ١ٝتؤثط عً ٢ايعطٚف اـاق ١بأٚ ٟالٜ ،١ٜتعني اغتؿاض ٠ايٛال ١ٜيف ايٛقت املٓاغب.

 -3إشا متتعت ايٛالٜات بػًط ١غٔ ايتؿطٜعات ،جيٛظ هلا إبطاّ َعاٖسات َع ز ٍٚأدٓب ١ٝمبٛافك َٔ ١اؿه ١َٛاالؼاز.)١ٜ

 3ايفكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاز َٔ 110 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ( 2005 ١ؽتل ايػًطات االؼاز ١ٜباالختكاقات اؿكط ١ٜاآلت: ١ٝ

ثاْٝاًٚ - :نع غٝاغ ١األَٔ ايٛطين ٚتٓفٝصٖا ،مبا يف شيو إْؿا ٤قٛات َػًشٚ ١إزاضتٗا ،يتأَني محاٚ ١ٜنُإ أَٔ سسٚز ايعطامٚ ،ايسفاع عٓ٘).
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ٚاملككٛز َٔ اْؿا ٤ايكٛات املػًش ١بايسضد ١األٚىل ٖ ٛتأَني أَٔ ٚسسٚز ايعطام ٚمحاٜت٘ َٔ أ ٟعسٚإ خاضدٚ ٞايسفاع عٔ
أضان ٘ٝبكٛض ٠عاَٚ ،١يهٔ ايسغتٛض ايعطاق ٞأقط غكٛق ١ٝاألقاي ،ِٝفًصا َٓح سه ١َٛاألقً ِٝنٛضزغتإ مجٝع َا تتطًب٘ ازاض ٠األقًِٝ
ٚبٛد٘ خام اْؿا ٤ق ٠ٛاألَٔ ايساخً ٞيالقًٚ ِٝتٓع ِٝقفٛف٘ ٚازاضت٘ مبا يف شيو ايؿطط ١األقًٚ ١ُٝٝق ٠ٛاألَٔ ايساخً ٞأٟ
(٥اغاٜـ)ٚ ،قٛات محا ١ٜاألقً ِٝأ( ٟايبٝؿُطنٚ ،)١اييت تعتدل دع٤اً َٔ املٓع ١َٛايسفاع ١ٝايعطاق ،١ٝنُا ٚضز شيو ٚانشاً يف ايسغتٛض
ايعطاق ٞيػٓ.2005 ١

1

أَا يف ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه ١ٝفكس َٓح ايسغتٛض ،يًٛالٜات اؿل يف اْؿا ٤قٛات َػًش ١خاق ١بٗا تهَ ٕٛػؤٚي ١عٔ
محا ١ٜاألَٔ ايساخًٚ ٞايسفاع عٔ ايٛال ١ٜنس ايعسٚإ اـاضد ٞغٛا ٤قسض ايعسٚإ عٔ ٚال ١ٜأخط ٣أ َٔ ٚاؿه ١َٛاالؼاز ١ٜأَٔ ٚ
ايس ٍٚاألدٓبٚ ،١ٝنٌ شيو مبٛافك ١ايهٛلطؽ.

2

ٚيف االؼاز ايػٜٛػطٚ ٟمبٛدب املاز َٔ 58 ٚ 57 ٠ايسغتٛض ٜتِ املؿاضن ١بني االؼاز ٚايهاْتْٛات يف ايكهاٜا اييت تِٗ
األَٔ ٚايسفاع عٔ أضان ٞاالؼاز ٚؾعب٘ ،مبا ف ِٗٝمجٝع غهإ األقايٚ ِٝأضانٗٝا ٚايهاْتْٛات نٌ يف سسٚز اختكاق٘ عً ٢تٛفرل
أَٔ ايبالز ٚمحا ١ٜايؿعب.
 َٔٚأدٌ شيو ٜتِ ايتٓػٝل بني دٗٛزِٖ فُٝا ٜتعًل باألَٔ ايساخً ٞاالؼاز ٟأ ٚزاخٌ املكاطعات.

3

 َٔٚاملٓاغب إٔ ْصنط إٔ ايكٛات املػًش ١ايػٜٛػط ١ٜتٓعِ طبل ايٓعاّ اـام باؾٝـ ايؿعيب ،فٝه ٕٛمجٝع َٛاطين
ايهاْتْٛات دٓٛزاً استٝاطٝني ٜؿاضن ٕٛيف ايسفاع عٔ االؼاز ٚايهاْتْٛات عٓس ايهطٚضٚ ٠سػب ايعطٚف اـاقٚ ،١تؿاضى
ايػًطات املسْ ١ٝيف َٛادٗ ١أ ٟتٗسٜسات خطرل ٠يألَٔ ايساخًٚ ،ٞنصيو يف ايتػًب عً ٢نٌ ظطف طاضئ ،نُا ميهٔ إٔ ٜػٓس اىل
ايكٛات املػًش ١املػًش ١ايػٜٛػطَٗ ١ٜاّ أخط ٣ته ٕٛيف قاحل االؼاز ٚايهاْتْٛات .اال إٔ ْؿط ايكٛات املػًش ١غًط ١سكط١ٜ
يالؼاز.

4
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 1ايفكط ٠اـاَػ َٔ ١املاز َٔ 121 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ( 2005 ١خاَػاً - :ؽتل سه ١َٛاإلقً ِٝبهٌ َا تتطًب٘ إزاض ٠اإلقًٚ ِٝبٛد٘ خام إْؿا٤

ٚتٓع ِٝق ٣ٛاألَٔ ايساخً ٞيإلقً ِٝنايؿططٚ ١األَٔ ٚسطؽ اإلقً.)ِٝ
2

ايفكط ٠ايعاؾط َٔ ٠املاز ٠األٚىل َٔ ايسغتٛض ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه( :١ٝال جيٛظ ألٚ ١ٜال ،١ٜزَٛ ٕٚافك ١ايهْٛػطؽ ،إٔ تفطض أ ١ٜضغ ّٛعً ٢محٛي١

ايػفٔ ،أ ٚؼتفغ بكٛات عػهط ١ٜأ ٚغفٔ سطب ١ٝيف ٚقت ايػًِ ،أ ٚتعكس أ ٟاتفام أَٝ ٚجام َع ٚال ١ٜأخط ٣أ ٚزٚي ١أدٓب ،١ٝأ ٚتؿتبو يف سطب إال
إشا غعٜت فعال ،أ ٚإشا نإ ٖٓاى خطط زاِٖ ال ٜػُح بايتأخرل) .ملعٜس َٔ ايفكٜٓ ٌٝعط ضٚبطت بٚ ٟٛناضٍ فطٜسضٜوَ ،كسض غابل ،م .385
ٚنصيو ٜٓعط ْب ٌٝعبسايطمحٔ اؿٝا ،ٟٚايسٚي ١ايفٝسضاي ،١ٝاؾع ٤ايجأَ َ ،كسض غابل ،م .98 ٚ 97

 3املاز َٔ 57 ٠ايسغتٛض ايػٜٛػط ٟيعاّ ٜ -1( 1999عٌُ االؼاز  ٚايهاْتْٛات يف سسٚز اختكاقاتِٗ عً ٢تٛفرل أَٔ ايبالز ٚمحا ١ٜايؿعب.

ٜ -2ك ّٛاالؼاز  ٚايهاْتْٛات بتٓػٝل دٗٛزِٖ فُٝا ٜتعًل باألَٔ ايساخً.)ٞ
 4املاز َٔ 58 ٠ايسغتٛض ايػٜٛػط ٟيعاّ ( 1999ايكٛات املػًش١

 -1يػٜٛػطا قٛات َػًشٖٚ. ١ص ٙايكٛات املػًشَٓ ١عُ ١طبكا يٓعاّ اؾٝـ ايؿعيب.
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ٚيف أملاْٝا ٜك ّٛتٓع ِٝاؾٝـ فٗٝا عً ٢أغاؽ ايٛالٜات ،مبٛدب نٌ َٔ زغتٛض  ٚ 1871زغتٛض فامياض ،سٝح أعط ٢زغتٛض
 1871قالسٝات عسٜس ٠يهٌ ٚال ١ٜالٜػتٗإ بٗا يف ٖصا اجملاٍ.

1

بُٓٝا أقط زغتٛض  1949ايتعا ٕٚبني االؼاز ٚايٛالٜات ،فُٝا ٜتعًل مبذاٍ ايؿطط ١اؾٓاٚ ١ٝ٥نصيو فُٝا ٜتعًل عُا ١ٜايٓعاّ
األغاغ ٞايسميكطاط ٞايًٝدلايَٚ ،ٞا ٜتعًل بهٝإ ٚأَٔ االؼاز ٚايتعا ٕٚبني ايططفني عً ٢تأَني نٝإ ٚأَٔ أٚ ٟالٚ ١ٜايٛقأَ ١ٜ
احملاٚالت املطٜب ١اييت قس ػط ٟزاخٌ االقً ِٝاالؼاز.ٟ

2

 )3ايؿؤ ٕٚاملاي١ٝ
عٓس اؿسٜح عٔ ايٓعِ ايفٝسضاي ١ٝتٓبػ ٞاالؾاض ٠اىل إ يًؿؤ ٕٚاالقتكازٚ ١ٜاملاي ١ٝزٚضاً ٖاَاً يف ته ٜٔٛاالؼازاتٚ ،يصيو
جيسض بٓا إٔ ْتعطف يف ٖص ٙايفكط ٠عً ٢قػط ٚافط َٔ ايكهاٜا املتعًك ١باؾاْب املايَٚ ٞعطفَٛ ١اقع ايسغاترل االؼاز ١ٜاملدتًف ١سٍٛ
ٖصا اؾاْب .عًُاً بإٔ يف أغً ب ايسغاترل ٜعتدل َٛنٛع (املاي َٔ )١ٝاالختكاقات اؿكط ١ٜيًسٚي ١االؼاز ،١ٜبٝس آْا غٓشا ٍٚإٔ
ْتعطف عً ٢اؾٛاْب اييت قس تؿاضى فٗٝا غًطات األقاي ِٝيف فاٍ تػٝرل زفّ ١ايؿؤ ٕٚاملاي ١ٝزاخٌ االؼاز أ ٚزاخٌ األقً ،ِٝسٝح
ٚضز سٖ ٍٛصا املٛنٛع ايهجرل يف ايسغاترل االؼاز.١ٜ
ففٖ ٞصا اجملاٍ قس قاّ ايسغتٛض ايعطاق ٞبٛنع َٛاز عسٜس ٠س ٍٛايؿؤ ٕٚاملاي ١ٝدعٌ االقًٚ ِٝاحملافعات فٗٝا ؾطٜهاٚ ،أنس
شيو يف املاز 114 ٠سٝح تؿرل اىل اؾذلاى ايػًطات االؼازٚ ١ٜغًطات األقاي ِٝيف ايؿؤ ٕٚاملاي.١ٝ

3

فعً ٢نٖ ٤ٛص ٙاملازٚ ٠فكطاتٗا تهَ ٕٛػأي ١اؾُاضى ٚتٓعَٓ ِٝابع ايطاق ١ايهٗطباٚ ١ٝ٥ضغِ ايػٝاغ ١ايب ١ٝ٦ٝيهُإ محا ١ٜايب١٦ٝ
َٔ ايتًٛخ ٚاحملافع ١عًْ ٢عافتٗا ٚضغِ غٝاغات ايتُٓٚ ١ٝايتدطٝط ايعاّٚ ،نصيو ضغِ ايػٝاغ ١ايكش ١ٝايعاَ َٔ ،١اختكاقات
االقً ِٝبايؿطانٚ ١ايتعاَ ٕٚع سه ١َٛاالؼاز.

1

 -2تعٌُ ايكٛات املػًش ١عً ٢تساضى اؿطب ٚتٛفرل ايػالّ ٚتك ّٛبايسفاع عٔ ايٛطٔ ٚايؿعب؛ نُا تسعِ ايػًطات املسْ ١ٝملٛادٗ ١أ ١ٜتٗسٜسات

خطرل ٠متؼ األَٔ ايساخًٚ ،ٞنصيو يًتػًب عً ٢أ ١ٜظطٚف طاضٚ. ١٥ميهٔ يًكاْ ٕٛإٔ ٜػٓس إىل ايكٛات املػًشَٗ ١اّ أخط.٣
ْ -3ؿط ايكٛات املػًشَ ١ػؤٚي ١ٝاالؼاز).

ٜٓ 1عط ضٚبطت بٚ ٟٛناضٍ فطٜسضٜوَ ،كسض غابل ،م ٚ .319 ٚ 318نصيو ٜٓعط ْب ٌٝعبسايطمحٔ اؿٝا ،ٟٚايسٚي ١ايفٝسضاي ،١ٝاؾع ٤ايجأَ َ ،كسض

غابل ،م .26 ٚ 25

 2ايفكط َٔ 10 ٠املاز َٔ 73 ٠ايسغتٛض االملاْ ٞيعاّ ( :1949ايتعا ٕٚبني االؼاز ٚايٛالٜات فُٝا ٜتعًل:
أ -فاٍ ايؿطط ١اؾٓا١ٝ٥؛

ب -محا ١ٜايٓعاّ األغاغ ٞايسميٛقطاط ٞاؿطٚ ،نٝإ ٚأَٔ االؼاز ،أ ٚنٝإ ٚأَٔ أٚ ٟال( ١ٜمحا ١ٜايسغتٛض)
ز -ايٛقا َٔ ١ٜاحملاٚالت اييت قس ػط ٟزاخٌ اإلقً ِٝاالؼاز ٟيإلنطاض باملكاحل اـاضد ١ٝؾُٗٛض ١ٜأملاْٝا االؼاز ١ٜباغتدساّ ايعٓف ،أ ٚعٔ ططٜل أْؿط١

ايتشهرل الغتدساّ ايعٓفٚ ،نصيو إْؿاَ ٤هتب اؼاز ٟيًؿطط ١اؾٓاَٚ ١ٝ٥هافش ١اإلدطاّ ايسٚي.)ٞ

 3ايفكط ٠االٚىل َٔ املاز َٔ 114 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ( 2005 ١ته ٕٛاالختكاقات اآلتَ ١ٝؿذلن ١بني ايػًطات االؼازٚ ١ٜغًطات األقاي: ِٝ
أٚالً  - :إزاض ٠ايهُاضى بايتٓػٝل َع سهَٛات األقايٚ ِٝاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقًٜٓٚ ،ِٝعِ شيو بكاْ.)ٕٛ
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ٚسٝح إ زعاَ ١االقتكاز ايعطاق ٞتك ّٛعً ٢ثطٚت ٞايٓفط ٚايػاظٚ ،يهٜ ٞػتفٝس مجٝع َٛاطين ايعطام َٔ ٖص ٙايجط ،٠ٚنُٔ
ايسغتٛض ايعطاق ٞيف ايفكط ٠األٚىل َٔ َازت٘  112فكس أقطت تأَني املؿاضنٚ ١ايتعا ٕٚيف اغتدطاز ايٓفط ٚايػاظ ٚسكط اْتادُٗا بني
دٗاظ ٟاؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜاالقً .١ُٝٝنُا تؤنس ايف كط ٠ايجاْْ َٔ ١ٝفؼ املاز ٠عً ٢بصٍ اؾٗٛز املؿذلن َٔ ١ايططفني يطغِ ايػٝاغ١
االغذلاتٝذ ١ٝايالظَ ١يتطٜٛط ثط ٠ٚايٓفط ٚايػاظ ٚشيو يتشكٝل املٓفعٚ ١املكًش ١ايعاَ.١

2

ٚقس اعتدلت املاز /109( ٠أٚالً) ازاض ٠ثطٚات ايٓفط ٚايػاظ املػتدطز َٔ اؿك ٍٛاؿاي ١ٝأَطاً َؿذلناً بني سهَٛات األقايِٝ
ٚاؿه ١َٛاالؼاز.١ٜ

3

نُا ْكت املاز َٔ 111 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞعًًَ ٢ه ١ٝايؿعب ايعطاق ٞيًٓفط ٚايػاظ ٚتعُ ِٝضٜعٗا عً ٢مجٝع ايعطاقٝني.

4

ٚألدٌ تٓفٝص تٛظٜع ايجط ٠ٚاملاي ١ٝعً ٢مجٝع األقايٚ ِٝاحملافعاتٜ ،تِ مبٛدب املاز ،106 ٠تأغٝؼ ٖ ١٦ٝعاََ ١ؿذلنَٔ ١
اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜاالختكاقٝني َٔ األقايٚ ِٝاحملافعات ،سٝح تهطًع تًو اهل ١٦ٝبايتشكل َٔ عساي ١تٛظٜع ايجطٚات املايٚ ،١ٝنصيو
ايتأنس َٔ نُإ ايؿفافٚ ١ٝايعساي ١يف تكاغِ األَٛاٍ بايٓػب املكطض ٠يهٌ أقً ِٝأ ٚقافع.١

5

ٚقس سع ٞتٓع ِٝاألَٛض املاي ١ٝيف زغتٛض ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه ١ٝبٓكٛم كتكط ٠دساً ،بؿهٌ دعًٗا قكٛض ٠اىل سس
نبرل عً ٢اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜشيو مبٛدب ايفكط ٠األٚىل َٔ املاز ٠األٚىل ،بٝسإ ٖٓاى فُٛع َٔ ١االختكاقات املؿذلن ١املاي ١ٝبني
ايػًطات ايفٝسضايٚ ١ٝغًطات ايٛالٜات ،فُٔ نُٔ تًو ايػًطات املؿذلن ١فطض ايهطا٥ب عً ٢ايٛاضزات اىل األقايٚ ِٝايكازضات
1

ٜٛغف فٛاظ اهلٝيت ،ايالَطنع ١ٜيف احملافعات ٚايالَطنع ١ٜيف االقايَ ،ِٝؤغػَ ١كط َطته ٢يًهتاب ايعطاق ،ٞبػساز ،2011 ،م .108 -107

ٚيتٛنٝح أنجط ٜٓعط اميإ خً ٌٝؾعالٕ ،ايفسضايٚ ١ٝأ ثطٖا عًٚ ٢سس ٠ايعطام ايٛطٓ ،١ٝضغايَ ١ادػترلَ ،عٗس ايبشٛخ ٚايسضاغات ايعطب ،١ٝايكاٖط،٠

 ،2010م .120

 2املاز َٔ 114 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ( 2005 ١أٚالً  - :تك ّٛاؿه ١َٛاالؼاز ١ٜبإزاض ٠ايٓفغ ٚايػاظ املػتدطز َٔ اؿك ٍٛاؿايَ ١ٝع سهَٛات األقايِٝ

ٚاحملافعات املٓت ذ ،١عً ٢إٔ تٛظع ٚاضزاتٗا بؿهٌ َٓكف ٜتٓاغب َع ايتٛظٜع ايػهاْ ٞيف مجٝع أما ٤ايبالزَ ،ع ؼسٜس سك ١ملس ٠قسز ٠يألقاي ِٝاملتهطض،٠
ٚاييت سطَت َٓٗا بكٛض ٠فشف َٔ ١قبٌ ايٓعاّ ايػابلٚ ،اييت تهطضت بعس شيو ،مبا ٜؤَٔ ايتُٓ ١ٝاملتٛاظْ ١يًُٓاطل املدتًف َٔ ١ايبالزٜٓٚ ،عِ شيو بكاْ.ٕٛ

ثاْٝاً  - :تك ّٛاؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜسهَٛات األقايٚ ِٝاحملافعات املٓتذَ ١عاً بطغِ ايػٝاغات االغذلاتٝذ ١ٝايالظَ ١يتطٜٛط ثط ٠ٚايٓفط ٚايػاظ ،مبا حيكل أعً٢

َٓفع ٍ١يًؿعب ايعطاقَ ،ٞعتُس ً٠أسسخ تكٓٝات َبازئ ايػٛم ٚتؿذٝع االغتجُاض).

 3ايفٝسضاي ١ٝيف ايعطام ٚتساعٝاتٗا ايساخًٚ ١ٝاالقً ،١ُٝٝعح َٓؿٛض يف فً ١ؾؤ ٕٚخًٝذ ،١ٝايعسز ( ،)48ؾتا ،2007 ٤م .116

4

عبسايػتاض ٖاز ٟعبٝس ،ايعًُ ١ٝايػٝاغ ١ٝيف ايعطام بعس االستالٍ ٚأثطٖا عً ٢ايساخٌ ايعطاق ،ٞضغايَ ١ادػترلَ ،عٗس ايبشٛخ ٚايسضاغات ايعطب،١ٝ

ايكاٖط ،2008 ،٠م .149

 5املاز َٔ 106 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ( 2005 ١تؤغؼ بكاْ ١٦ٖٝ ،ٕٛعاَ ١ملطاقب ١ؽكٝل ايٛاضزات االؼازٚ ،١ٜتته ٕٛاهل َٔ ١٦ٝخدلا ٤اؿه ١َٛاالؼاز١ٜ

ٚاألقايٚ ِٝاحملافعات ٚممجًني عٓٗاٚ ،تهطًع باملػؤٚيٝات اآلت- : ١ٝ

أٚالً - :ايتشكل َٔ عساي ١تٛظٜع املٓح ٚاملػاعسات ٚايكطٚض ايسٚي ،١ٝمبٛدب اغتشكام األقايٚ ِٝاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً. ِٝ
ثاْٝاً  - :ايتشكل َٔ االغتدساّ األَجٌ يًُٛاضز املاي ١ٝاالؼازٚ ١ٜاقتػاَٗا .

ثايجاً  - :نُإ ايؿفافٚ ١ٝايعساي ١عٓس ؽكٝل األَٛاٍ ؿهَٛات األقاي ِٝأ ٚاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقًٚ ،ِٝفكاً يًٓػب املكطض.)٠
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َٓٗا بؿطط َٛافك ١ايهٛلطؽ عً ٢تًو االدطا٤ات املايَٝ َٔٚ ،١ٝعات ايسغتٛض األَطٜه ٞأْ٘ الحيت ٟٛعً ٢قٛٝز ٚانش ١يػًط١
االؼاز يف فطض نطا٥ب عً ٢إسس ٣ايٛالٜات ٚال يػًطات ايٛال ١ٜيف فطض نطا٥ب عًٚ ٢ال ١ٜأخطٚ ٣شيو ؼكٝكاً يًُػاٚا ٠بني
األقاي ِٝمجٝعاً.

1

أَا ايسغتٛض األملاْ ٞفٓذس إٔ عح األَٛض املاي ١ٝدا ٤ف ٘ٝبكٛضَ ٠فكً ١دساً ال ٜػع٘ ٖصا اجملاٍٚ ،يهٔ ْؿرل اىل بعض األَٛض
املاي ١ٝاييت ته َٔ ٕٛاختكاقات ايٛالٜات َٓٗا اختكام ايهطا٥ب نهطٜب ١املُتًهات ٚايذلنات ٚايػٝاضات ٚنطٜب ١االغتٗالى
ٚنطا٥ب أخطَ ٣تعسز ،٠فهٌ شيو ٜعٛز ضٜع٘ يًٛالٜات.

2

 َٔٚاؾسٜط بايصنط إ ايسغتٛض االَاضات ٞيألَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ٖٛ ،٠أنجط ايسغاترل فُٝا خيل َٓح ايكالسٝات املاي١ٝ
ايٛاغع ١يهٌ إَاضَٓ ٠ه ١ٜٛيف شيو االؼاز ،نُا ٜبس ٚشيو ٚانشاً يف املاز ،َ٘ٓ 127 ٠سٝح ٜه ٕٛضٜع احملكٛالت املاي ١ٝنًٗا
يالَاض ٠باغتجٓاَ ٤ا خيكل زغتٛضٜاً يالؼاز بٓػبَ ١ع ١ٓٝغَٓٛ َٔ ١ٜٛاضز نٌ إَاضٚ ٠شيو يتػط ١ٝاملٝعاْ ١ٝايعاَ ١ايػٓ ١ٜٛيالؼاز.

3

ٚيف اـتاّ لس إٔ مجٝع ايسغاترل ايفٝسضاي ١ٝتٓل عً ٢املؿاضنٚ ١االختكاقات اؿكط ١ٜيألقايٚ ،ِٝيهٔ خيتًف األَط َٔ اؼاز
اىل آخط ،فكس ته ٕٛاملؿاضن ١يف بعض ايس ٍٚايفٝسضاي ١ٝأقٚ ٣ٛأٚغع َٔ بعض ايس ٍٚاألخطٚ ،٣يهٔ ال خيً ٛأ ٟنٝإ اقًَٔ ُٞٝ
املؿاضن ١اؿكٝك ١ٝيف ضغِ ايػٝاغ ١املاي ١ٝيًسٚي ١االؼاز.١ٜ

_____________________________________________________________________________________________

 1ايفكط ٠ايعاؾط َٔ ٠املاز ٠األٚىل َٔ ايسغتٛض ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه( ١ٝال جيٛظ ألٚ ١ٜال ،١ٜزَٛ ٕٚافك ١ايهْٛػطؽ ،إٔ تفطض أ ١ٜضغ ّٛأ ٚعٛا٥س عً٢

ايٛاضزات أ ٚايكازضات ،إال َا نإ َٓٗا نطٚضٜاً نطٚض ٠قك ٣ٛيكٝاَٗا بتٓفٝص قٛاْٗٓٝا اـاق ١بايتفتٝـ ٜٚ:ه ٕٛقايف إٜطازات مجٝع ايطغٚ ّٛايعٛا٥س

اييت تفطنٗا أٚ ١ٜال ١ٜعً ٢ايٛاضزات أ ٚايكازضات ،ملٓفع ١خع ١ٜٓايٛالٜات املتشسٚ ،٠مجٝع أَجاٍ ٖص ٙايكٛاْني ته ٕٛخانع ١ملطادعٚ ١إؾطاف ايهْٛػطؽ.
ال جيٛظ ألٚ ١ٜال ،١ٜزَٛ ٕٚافك ١ايهْٛػطؽ ،إٔ تفطض أ ١ٜضغ ّٛعً ٢محٛي ١ايػفٔ ،أ ٚؼتفغ بكٛات عػهط ١ٜأ ٚغفٔ سطب ١ٝيف ٚقت ايػًِ ،أ ٚتعكس

أ ٟاتفام أَٝ ٚجام َع ٚال ١ٜأخط ٣أ ٚزٚي ١أدٓب ،١ٝأ ٚتؿتبو يف سطب إال إشا غعٜت فعال ،أ ٚإشا نإ ٖٓاى خطط زاِٖ ال ٜػُح بايتأخرل)ٚ .يًُعٜس

َٔ املعًَٛات ٜٓعط عبساملٓعِ امحس أب ٛطبٝذ ،تٛظٜع االختكاقات يف ايسٚي ١ايفٝسضاي( ١ٝزضاغَ ١كاضْ ،)١ضغايَ ١ادػترل ،ايسامناضى :األنازمي ١ٝايعطب١ٝ

املفتٛس ،2009 ،١م َ ٚ ،66ادس ٠قٓعإ ازلاعَ ،ٌٝكسض غابل ،م .202

 2املاز َٔ 106 ٠ايسغتٛض األملاْ( :ٞتٛظٜع سك ١ًٝايهطا٥ب ٚضٜع االستهاضات املاي١ٝ

 -2تُدكل سك ١ًٝايهطا٥ب ايتاي ١ٝيًٛالٜات :نطٜب ١املُتًهات؛ نطٜب ١ايذلنات؛ نطٜب ١ايػٝاضات؛ ايهطا٥ب عً ٢املعاَالت اييت ال تعٛز عً٢

االؼاز.)...

 3املاز َٔ 127 ٠زغتٛض االَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ٠يػٓٚ 1971 ١تعسٜالت٘ يػا( :2009 ١ٜؽكل االَاضات األعها ٤يف االؼاز ْػبَ ١عَٛ َٔ ١ٓٝاضزٖا

ايػٓ ١ٜٛيتػطْ ١ٝفكات املٝعاْ ١ٝايعاَ ١ايػٓ ١ٜٛيالؼاز ٚشيو عً ٢ايٓشٚ ٛبايكسض ايًص ٜٔحيسزُٖا قاْ ٕٛاملٝعاْ.)١ٝ
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اـامت١
اغتعطنٓا يف ٖص ٙايسضاغَٛ ١انٝع االغتكالٍ ايصاتٚ ٞسل املؿاضن ١يألقً ِٝنُٔ ايسٚي ١ايفٝسضايٚ ،١ٝنٌ شيو َٔ خالٍ
ايٓكٛم ايسغتٛضٚ ١ٜشنط مناشز عسٜس َٔ ٠ايس ٍٚايفٝسضايٚ .١ٝتٛقًٓا اىل عسْ ٠تا٥ر َٓٗا:
)1

ٜعتدل ايٓعاّ ايفٝسضاي ٞػطبْ ١ادش ١ميهٔ االعتُاز عًٗٝا ؿٌ املؿانٌ املٛدٛز ٠أ ٚاحملتٌُ ٚقٛعٗا يف ايس ٍٚاملتعسز٠

األط ٝاف ٚمجعٗا يف ْعاّ اؼازٜ ٟطن ٞمجٝع أطٝاف٘ ٚنٝاْات٘ ،الغُٝا اشا تهْٛت ايسٚي ١االؼاز َٔ ١ٜعس ٠قَٝٛات أ ٚزٜاْات أٚ
َصاٖب كتًف ١أ ٚعطقٝات َتعسز.٠
)2

َٔ َٝعات ايس ٍٚاالؼاز ،١ٜإٔ تتػِ بٛدٛز فًػني تؿطٜعٝنيٚ ،هلُا أزلا ٤كتًف ١سػب ايسٚيٚ ،١ضغِ ٚدٛز ايٓل

ايسغتٛض ٟعً ٢تؿه ٌٝاجملًػني ،فالٜٛدس عًُٝاً يف بعض ايس ٍٚاالّ فًؼ ٚاسس ،نُا ٖ ٛاؿاٍ يف ايعطامٚ ،االَاضات  ...اخل
)3

يف ايس ٍٚاالؼاز ١ٜته ٕٛاألٚي ١ٜٛيًسغتٛض االؼاز ،ٟيصا جيب إٔ ال تتعاضض ايسغاترل األقًٚ ١ُٝٝقٛاْٗٓٝا َع ايسغتٛض

االؼازٚ ٟجيب عً ٢األقايَ ِٝطاعا ٠شيو بسق.١
)4

ٜالسغ إ ايسغتٛض ايعطاق ٞقس أعط ٢األٚي ١ٜٛيكٛاْني األقايٚ ِٝاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف أقً ،ِٝيف سايْ ١ؿٛب خالف

س ٍٛتطبٝل ايكالسٝات املؿذلن.١

االقذلاسات:
)1

يه ٞته ٕٛاالؼاز ١ٜزٚي ١قاَْٚ ١ْٝٛتذاْػ ١جيب ايتكٝس بايسغتٛض َٚطاعاْ ٠كٛق٘ ٚايتعاٌَ َع األقاي َٔ ِٝقبٌ ايسٚي١

ال قاًْْٝٛا ٚشيو يتذٓب ايتفهو ٚاالْفكاٍ ٚتطغٝذ عًُ ١ٝاالؼاز.
االؼاز ١ٜاملطنع ،١ٜتعاَ ً
)2

ْطتأ ٟإٔ ته ٕٛايكالسٝات املدٛي ١يألقًَٓ ِٝكٛم عًٗٝا يف ايسغتٛض بكٛضٚ ٠انش ،١عٝح ٜتِ ؼسٜس ايكالسٝات

ايكاْ ١ْٝٛيألقً.ِٝ
)3

نُا ْطتأ ٟتعسٚ ٌٜتٗصٜب ايفكطات ايسغتٛض ١ٜاييت ؼت ٟٛيف طٝاتٗا ْٛعاً َٔ ايػُٛض مما تػبب يف تأظّ املٛاقف ٚاملؿانٌ

بني األططاف املدتًف.١
)4

يذلغٝذ ايفٝسضاي ١ٝيف ايعطام ْطتأ ٟتؿهٚ ٌٝتفع ٌٝاجملًؼ االؼاز َٔ ٟسٝح ايتهٚ ٜٔٛايكالسٝات باعتباض ٙميجٌ َؿاضن١

سكٝكَٚ ١ٝتػا ١ٜٚيألقايٚ ،ِٝشيو طبكاً يًُاز َٔ 65 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ.2005 ١
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قا ١ُ٥املكازض
ايهتب:

)1

ز.ابطاٖ ِٝعبسايععٜع ؾٝشا ،ايٓعِ ايػٝاغ ،١ٝايسٚ ٍٚاؿهَٛات ،زاض ايٓٗه ١ايعطب ،١ٝقاٖط.2006 ،٠

)2

امحس ابطاٖ ِٝعً ٞايٛضت ،ٞايٓعاّ ايفسضاي ٞبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل (زضاغَ ١كاضَْ ،)١هتب ايتفػرل يًٓؿط ٚاالعالٕ ،أضب،ٌٝ

.2008
)3

ز .أمحس أمحس املٛايف ،ضؤ ١ٜس ٍٛايفٝسضاي ١ٝيف ايعطام يف ن ٤ٛايسغتٛض اؾسٜس ،زاض ايٓٗه ١ايعطب ،١ٝقاٖط.2008 ،٠

)4

آضٜإ قُس عً ،ٞايسغتٛض ايفٝسضايَ ،ٞطنع نطزغتإ يًسضاغات االغذلاتٝذ ،١ٝايػًُٝاْ.2009 ،١ٝ

)5

باٚض أمحس ساد ٞايػًٝفاْ ،ٞايفٝسضاي ١ٝيف ايعطام بعس  ،2003زاض غٝرلٜع يًطباعٚ ١ايٓؿط ،زٖٛى.2012 ،

)6

بًٓس ابطاٖ ِٝسػني ؾاي،ٞايعالق ١بني اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜاؿهَٛات احملً ١ٝيف ايٓعِ ايفٝسضايَ ،١ٝطنع نٛضزغتإ يًسضاغات

االغذلاتٝذ ،١ٝايػًُٝاْ.2014 ،١ٝ
)7

ز .محٝس سٓ ٕٛخايسَ ،بازئ ايكاْ ٕٛايسغتٛضٚ ٟتطٛض ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيف ايعطامَ ،هتب ١ايػٓٗٛض ،ٟبػساز.2012 ،

)8

ضاؤ ٍٚبًٓٝسْباخط ،ابٝػٌ أٚغتا ،ٜٔسٛاضات س ٍٛتٛظٜع ايػًطات ٚاملػٛ٦يٝات يف ايبًسإ ايفسضاي ،١ٝغًػً ١نتٝبات اؿٛاض

ايعامل ٞس ٍٛايفسضاي ،١ٝتطمجَٗ :١ا بػطاَ ،ٞاؾع ٤ايجاْ ،ٞنٓسآَ ،تس ٣االؼازات ايفٝسضايٚ ١ٝايطابط ١ايسٚي ١ٝملطانع ايسضاغات
ايفسضاي.2007 ،١ٝ
)9

ضٚبطت بٚ ٟٛناضٍ فطٜسضٜو ،زضاغات يف ايسٚي ١االؼاز ،١ٜاؾع ٤ايجايح ،تطمجٚ ١يٝس اـايسٚ ٟبطٖإ زداْ ،ٞايساض ايؿطق١ٝ

يًطباعٚ ١ايٓؿط َٚؤغػ ١فطْهًني يًطباعٚ ١ايٓؿط ،برلٚت – ْٜٛٛٝضى.1966 ،
)10

ضْٚايس ٍٚ .اتؼ ،األْعُ ١ايفسضايَٓ ،١ٝتس ٣االؼازات ايفسضاي ،١ٝأٚتاٚا ،نٓسا.2006 ،

)11

ز .ؾٛضف سػٔ عُط ،خكا٥ل ايٓعاّ ايفسضاي ٞيف ايعطامَ ،طنع نٛضزغتإ يًسضاغات االغذلاتٝذ ،١ٝايػًُٝاْ،١ٝ

.2009
)12

ز.عابس خايس ضغ ،ٍٛاجملًؼ ايتؿطٜع ٞايجاْ ٞيف ايسٚي ١ايفٝسضايَ ،١ٝطنع نٛضزغتإ يًسضاغات االغذلاتٝذ ،١ٝايػًُٝاْ،١ٝ

.2013
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)13

ز .عازٍ ظغبٛب ،ايسٚي ١اإلؼازَ ..١ٜفَٗٗٛا -ؼًًٗٝاَ -ػتكبًٗا ،زاض املػرل ،٠يبٓإ.1979 ،

)14

ز .عكاّ غًُٝإ ،ايفٝسضايٚ ١ٝاجملتُعات ايتعسزٚ ١ٜيبٓإ ،زاض ايعًِ يًُالٜني ،برلٚت.1991 ،

)15

ناٚغني بابهط ،س ٍٛايفسضاي ١ٝايٓعاَإ ايػٜٛػطٚ ٟايعطاقَ ،ٞهتب ايفهط ٚايٛع ،ٞايػًُٝاْ.2009 ،١ٝ

)16

ز .قُس عُط َٛيٛز ،ايفٝسضايٚ ١ٝاَهاْ ١ٝتطبٝكٗا نٓعاّ غٝاغ( ٞايعطام منٛشداً) ،املؤغػ ١اؾاَع ١ٝيًسضاغات ٚايٓؿط

ٚايتٛظٜع ،برلٚت.2009 ،
)17

ز.قُس ُٖاْٚس ،ايفسضايٚ ١ٝاؿهِ ايصاتٚ ٞاالَطنع ١ٜاالزاض ١ٜاالقًَ ،١ُٝٝؤغػَٛ ١نطٜاْ ٞيًطباعٚ ١ايٓؿط ،أضب،ٌٝ

.2001
)18

ايكانْ ٞب ٌٝعبسايطمحٔ سٝا ،ٟٚايس ٍٚاالؼاز ١ٜايفٝسضاي ،١ٝمحا ١ٜايٓعاّ ايسغتٛض ،ٟاملهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػساز.2004 ،

)19

ايكانْ ٞب ٌٝعبسايطمحٔ سٝا ، ٟٚايسٚي ١االؼاز ١ٜايفٝسضاي ،١ٝاؾع ٤ايجاْ ،ٞاملهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػساز ،ط.2009 ،2

)20

ٖهاض عبسايهط ِٜفٓس ،ٟايفسضايَ ...١ٝفَٗٛاً ٚتطبٝكاًَ ،طبع ١خاْ ،ٞزٖٛى.2009 ،

)21

ٜٛغف فٛاظ اهلٝيت ،ايالَطنع ١ٜيف احملافعات ٚايالَطنع ١ٜيف االقايَ ،ِٝؤغػَ ١كط َطته ٢يًهتاب ايعطاق ،ٞبػساز،

.2011
ايسٚضٜات:

)1

ايفٝسضاي ١ٝيف ايعطام ٚتساعٝاتٗا ايساخًٚ ١ٝاالقً ،١ُٝٝعح َٓؿٛض يف فً ١ؾؤ ٕٚخًٝذ ،١ٝايعسز ( ،)48ؾتا.2007 ٤

)2

قشطإ أمحس غًُٝإ اؿُساْ ،ٞايفسضاي ١ٝيف ايعطام بني ايسغتٛض ٚايتطبٝل ايعًُ ،ٞفً ١املػتكبٌ ايعطبَ ،ٞطنع زضاغات

ايٛسس ٠ايعطب ،١ٝايعسز  ،360ؾباط.2009 /
)3

ساظّ ايٛٝغف ،ٞايفٝسضايٚ ١ٝايٓعِ االؼاز ،١ٜفً ١ايكهاٜا ،املطنع ايسٚي ٞيًسضاغات املػتكبًٚ ١ٝاالغذلاتٝذ ،١ٝايػٓ ١األٚىل،

ايعسز  10أنتٛبط .2005
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ايطغا ٌ٥اؾاَع:١ٝ

)1

أفس عً ٞسػني ،ايٓعاّ ايفسضاي ٞنشٌ يًٓعاعات يف اجملتُعات ايتعسز( ١ٜعطام منٛشداً) ،ضغايَ ١ادػترل ،داَع ١زٖٛى،

.2010
)2

اميإ خً ٌٝؾعالٕ ،ايفسضايٚ ١ٝأثطٖا عًٚ ٢سس ٠ايعطام ايٛطٓ ،١ٝضغايَ ١ادػترلَ ،عٗس ايبشٛخ ٚايسضاغات ايعطب،١ٝ

ايكاٖط.2010 ،٠
)3

عبسايػتاض ٖاز ٟعبٝس ،ايعًُ ١ٝايػٝاغ ١ٝيف ايعطام بعس االستالٍ ٚأثطٖا عً ٢ايساخٌ ايعطاق ،ٞضغايَ ١ادػترلَ ،عٗس

ايبشٛخ ٚايسضاغات ايعطب ،١ٝايكاٖط.2008 ،٠
)4

َادس ٠قٓعإ ازلاع ،ٌٝايتٛاظٕ بني ايػًطات يف ايسٚي ١ايفٝسضاي ،١ٝضغايَ ١ادػترل ،داَع ١زٖٛى.2009 ،

املكازض األيهذل:١ْٝٚ
)1

باغِ سػني ايعٜسَ ،ٟفاٖ ِٝايفٝسضايٚ ١ٝاالقايٚ ِٝايالَطنعٚ ١ٜتؿهَ ٌٝػتكبٌ ايعطامَ ،كاٍ َٓؿٛض عً ٢املٛقع

االيهذلَ ْٞٚطنع املػتكبٌ يًسضاغات ٚايبشٛخ االغذلاتٝذ.http://mcsr.net/news22 ١ٝ
)2

مجاٍ ْاقط دباض ايعٜسا ،ٟٚاختكاقات األقايٚ ِٝاحملافعات يف ايعطام ،عح َٓؿٛض عًَٛ ٢قع ؾبه ١اْذلْٝت.

http://www.hamoudi.org/dialogue-of-intellenct/18/04.htm
)3

ٜاغط خايس عبس بطنات ،ايفٝسضاي ١ٝيف ايعطام ،أغًٛب يهُإ ايٛسس ٠ايٛطَٓ ،١ٝكاٍ َٓؿٛض عً ٢املٛقع االيهذلَ ْٞٚطنع

املػتكبٌ يًسضاغات ٚايبشٛخhttp://mcsr.net/articals/008.html .
)4

املٛقع األيهذلٜٚ ْٞٚه ٞبٝسٜا ضٚز آٜالْس ،آالغها https://ar.wikipedia.org/wiki

)5

املٛقع األيهذلٚ ،Google ْٞٚآَٜٛؼ ،نايٝفٛضْٝا

https://www.google.iq/search?biw=1024&bih=667&noj=1&q
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أثط أبعاز اخ٬قٝات ا٭عُاٍ عً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
زضاغ ١اغتط٬ع ١ٝعً ٢املكاضف ايعاًَ ١يف ستافظ ١ايػًُٝاْ*١ٝ
أ.ز .اغعس محس ٟستُس َاٖط

أ.ّ.زٖٛٝ .ا اب ٛبهطعًٞ

أ .ّ.ز.ستػٔ ابطاٖ ِٝامحس

نً ١ٝا٫زاض ٚ ٠ا٫قتكاز  /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ

املًدل:
ٜتططم ايبشح اىل حتسٜس اثط ابعاز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ عً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ ، َٞ٬عً ٢اعتباض إ َٛنٛع اخ٬قٝات
ا٫عُاٍ َٔ املٛانٝع املُٗ ١اييت تهتػب أُٖٝتٗا َٔ ٚاقع ساٍ ا٫غٛام احملًٚ ١ٝايعامل ١ٝاييت تٗسف املٓظُات اىل ايبكاٚ ٤ا٫غتُطاض
فٗٝا َٔ خ ٍ٬اَت٬ى املٝعات ايتٓافػ ١ٝشات ايبعس ا٫خ٬ق ٞغٛا ٤جتا ٙايعبا ٔ٥أ ٚايعاًَني أ ٚا ١ٜدٗ ١اخط. ٣
ٚيف ن ٤ٛشيو  ١ُٖٝ٫ٚاخ٬قٝات ا٫عُاٍ يف ايتأثري عً ٢غًٛى املٛف

ايعاّ يف ست ٝايعٌُ ٚعًَ ٢ػت ٣ٛا٫زا ٤يف املٓظُات

َٚػت ٣ٛارتسَات بؿهٌ عاّ  ،دا ٤ايبشح يٛٝنح اثط ابعاز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ عً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ َٞ٬يف ستافظ١
ايػًُٝاْْٚ ،١ٝظطا  ١ُٖٝ٫املٛنٛع يف املكاضف ا٫غ ١َٝ٬مت تهُ ٘ٓٝيف ٖصا ايبشح نُٔ اطاض مشٛيٜ ٞعتُس زضاغْ ١ظط ١ٜتطبٝك، ١ٝ
ٚتتُشٛض َؿهً ١ايبشح يف ايتػا٫٩ت اٯت: ١ٝ
َ -1ا َػت ٣ٛاٖتُاّ املكاضف ا٫غ ١َٝ٬باخ٬قٝات ا٫عُاٍ؟
 ٌٖ -2يس ٣املكاضف ا٫غ ١َٝ٬فهطٚ ٠انش ١املعامل عٔ اخ٬قٝات ا٫عُاٍ؟
٫ ٌٖ -3خ٬قٝات ا٫عُاٍ زٚض اظا ٤دٛز ٠ارتسَات يف املكاضف ا٫غ١َٝ٬؟
َ -4ا طبٝع ١ايع٬قٚ ١ا٫ثط بني اخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٚايتػٜٛل املكطيف ا٫غ َٞ٬؟
ٚي٬داب ١عًٖ ٢ص ٙايتػا٫٩ت فكس مت ا٫عتُاز عً ٢اغتُاض ٠ا٫غتباْ ١نازا ٠ضٝ٥ػ ١دتُع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات يف ادتاْب
املٝساْ ٞيًسضاغ ،١فه ٬عٔ املكاب٬ت ايؿدكٚ ١ٝايعٜاضات املٝساْٚ ١ٝاييت مت حتًًٗٝا بٛاغط ١اذتعَ ١ايربزت ١ٝادتاٖعٚ )SPSS( ٙتٛقٌ
ايبشح اىل زتُٛع ١اغتٓتادات اُٖٗا:
ٚ -1دٛز ع٬ق ١اضتباط َعٓ ١ٜٛبني اخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٚايتػٜٛل املكطيف ا٫غ.َٞ٬
ٚ -2دٛز ع٬ق ١تاثري َعٓ ١ٜٛبني اخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٚايتػٜٛل املكطيف ا٫غ.َٞ٬
* قسّ ٖصا ايبشح يف امل٪متط ايعًُ ٞايسٚي ٞايطابع دتاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطْٝ/١ٜػإ 2102
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Abstract
Address search to determine the effect of the dimensions of business ethics on Islamic Banking
Marketing, the subject of business ethics one of the most important topics in the local and international
markets, which aims to win and keep

dimension competitive advantages both to customers and

employees or others.

In light of this and the importance of business ethics in influencing public employee in the workplace
behavior and the level of performance in organizations , as well as, the level of services in general.
research has come to clarify the effect of the dimensions of business ethics on Islamic banking marketing
in Sulaimani province, and given the importance of the subject in the Islamic banking is included in this
study within the framework of a comprehensive study supports the theory and applied, and centering the
research problem in the following questions:
1. What level of significant of business ethics in Islamic banking?

2. Are Islamic banks having a clear idea about business ethics?

3. Has business ethics the role of quality of services in Islamic banking?

4. What is the nature and effect relationship between business ethics and marketing of Islamic banking?
In order to answer these questions have been relying on the questionnaire for the collecting data and
information in the field of the study, as well as , interviews and field visits were analyzed by (SPSS) and
study concluding some important point :

1. there were no significant correlation between business ethics and marketing of Islamic banking
relationship.
2. The presence of the influence of spirits between business ethics and marketing of Islamic banking
relationship.
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املكسَ١
يكس اٖتُت مجٝع ايسٜاْات ايػُا ١ٜٚبا٫خ٬م ٚ ،دا ٤ا٫غ ّ٬يٝشح ايٓاؽ عًَ ٢هاضّ ا٫خ٬م ٜ ،ط ٣ٚعٔ ايطغ( ٍٛقً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) قٛي٘ (( امنا بعجت ٫متِ َهاضّ ا٫خ٬م )) ،يصا ٜعس ٖصا املٛنٛع  -اخ٬قٝات ا٫عُاٍ  َٔ -املٛانٝع املُٗ١
ٚاييت بسأت حتظ ٢باٖتُاّ َتعاٜس يف ايػٓٛات ا٫خريْ ٠تٝذ٫ ١غباب عسٜس ٠أُٖٗا تعاٜس ايفػاز املايٚ ٞا٫زاض ٟبؿهٌ نبري  .فباتت
اخ٬قٝات ا٫عُاٍ دع٤ا اغاغٝا َٔ ازبٝات شتتً املٓظُات ٚامل٪غػات ٚاملكاضف اييت تبشح عٔ ايطقٚ ٞايتكسّ  ،فٛدٛز زتُٛع١
َٔ املباز ٤٣اييت تتفل عًٗٝا ٖص ٙاملٓظُات ٚ ،ايتعاّ املٛففني بايكٚ ِٝايػًٛنٝات ا٫خ٬ق ١ٝيف املٗاّ ايٛفٝف ١ٝمبا تتهُٓ٘ َٔ ضقاب١
شاتٚ ١ٝسفاف عً ٢املكًش ١ايعاَٚ ١اتكإ ايعٌُ ٚجتٓب ا٫فهاضايػًب ٖٛ ١ٝايػب ٌٝيتٛد ٘ٝايطاقات ٚحتفٝعٖا يًٛق٫ ٍٛعًَ ٢عس٫ت
ا٫صتاظ .
 َٔٚاملعطٚف إ املكاضف ا٫غ٫ ١َٝ٬ختتً عٔ غريٖا َٔ امل٪غػات املاي َٔ ١ٝسٝح بٓٝتٗا ايته ١ٜٝٓٛا ٫بايكسض ايص ٟتكتهي٘ٝ
ايكف ١ا٫غ ، ١َٝ٬فٗ ٞقس ايعَت ْفػٗا بايػًٛى نُٔ سسٚز ايؿطٜع ١ا٫غٜٚ ، ١َٝ٬عس ايتػٜٛل املكيطيف ستيٛض ْؿياط املكياضف
ٚازاتٗا ايطٝ٥ػ ١ٝيًت كسّ ٚحتكٝل ايُٓ ٛاملتعاٜس رتسَاتٗا ٚ ،تيعزاز اُٖٝتي٘ يف املكياضف ا٫غي ١َٝ٬نْٗٛيا تٗيتِ بتكيطٚ ٜاْػيٝاب
ارتسَات ٚ ،ا٫فهياض املكيطفٚ ١ٝايتهافًٝي ١يف املكيطف ا٫غي َٞ٬اىل ايعُيٚ ٤٬املػيتفٝس٫ ٜٔؾيباع سادياتِٗ َٚتطًبياتِٗ املايٝي١
ٚا٫دتُاعٚ ، ١ٝاملػاُٖ ١يف حتكٝل ايتُٓ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاعٖٚ . ١ٝصا َا ععظ اْسفاعٓا ضت ٛستاٚي ١تػً ٝايهي ٤ٛعًيَٛ ٢نيٛع
ابعاز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٚاْعهاغاتٗا عً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ َٞ٬يف املكاضف ا٫غ ١َٝ٬ايعاًَ ١يف ستافظ ١ايػًُٝاْٚ ، ١ٝمبٛديب
شيو تهُٔ ايبشح احملاٚض اٯت:١ٝ
احملٛض ا٭َٗٓ :ٍٚذ ١ٝايبشح
احملٛض ايجاْ :ٞا٫طاض املفاٖ٫ ُٞٝخ٬قٝات ا٫عُاٍ
احملٛض ايجايحَ :اٖ ١ٝايتػٜٛل يف املكاضف ا٫غ١َٝ٬
احملٛض ايطابع :اإلطاض املٝساْ ٞيًسضاغ١
احملٛض ارتاَؼ :ا٫غتٓتادات ٚاملكرتسات
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احملٛض اَٗٓ :ٍٚ٫ذ ١ٝايبشح
َ -1ؿهً ١ايبشح :إ املكاضف ايعاًَ ١يف ستافظ ١ايػًُٝاْ ١ٝمبدتً

اْٛاعٗا تًعب زٚضا ٖاَا يف اذتٝا ٠ا٫قتكاز ١ٜعٔ ططٜل

ارتسَات املكطف ١ٝاييت تكسَٗا ي٬فطاز ا ٚاملٓظُات ٚ ،يكس ظازت املٓافػ ١بني ٖص ٙاملكاضف  ،مبعٓ ٢إ املكاضف ا٫غ ١َٝ٬باتت
تعٌُ يف ب ١٦ٝتٓافػ ١ٝؾسٜس ، ٠سٝح تتٓافؼ َع املكاضف ايتذاض ١ٜايتكًٝسٚ ١ٜامل٪غػات املاي ١ٝا٫خط ٣اييت تكسّ خسَات
َكطف ١ٝمماثً، ١اَ٫ط ايصٜ ٟتطًب َٔ املكاضف ا٫غ ١َٝ٬إ تػٛم خسَاتٗا بططٜك ١شتتًف ١عٔ بك ١ٝاملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ
ا٫خطٚ ، ٣عًٖ ٢صا ا٭غاؽ داٖ ٤صا ايبشح يٝجري تػاَ ٫٩فاز٫ ٌٖ.. ٙخ٬قٝات ا٫عُاٍ اْعهاغات عًْٛ ٢ع ٚدٛز٠
ارتسَات املكسَ َٔ ١قبٌ املكاضف ا٫غ ١َٝ٬؟
 -2اُٖ ١ٝايبشحٜ :هتػب ايبشح اُٖٝت٘  َٔ ،س ١ٜٛٝاملٛنٛع ايصٜ ٟطنع عًَ ٢عادت ١ا٫ثاض ايػًبٚ ١ٝاذتس َٔ تفؿٗٝا يف
املكاضف ا٫غٚ ١َٝ٬حتػني دٛز ٠ارتسَات اييت تكسَٗا ٖص ٙاملكاضف يف فٌ ايتطٛضات ٚايتػريات اييت تؿٗسٖا ايب ١٦ٝايتٓافؼٍە
اييت تعٌُ فیٖا املكاضف ا٫غٍّ٬ە ٚايتی حتتِ عًٖ ٢ص ٙاملكاضف ا٫يتعاّ باملبازٚ ٨ايػًٛى ٚا٫خ٬م ٚنطٚض ٠تطبٝكٗا
ملفٗ ّٛايتػٜٛل َٔ َٓظٛض اغ َٔ َٞ٬ادٌ نُإ اغتُطاضٜتٗا .
ٖ -3سف ايبشح :يف نَ ٤ٛؿهً ١ايبشح ٚاُٖٝت٘ فإ اهلسف ايطٝ٥ؼ يًبشح ٜتُجٌ يف بٝإ اثط اخ٬قٝات ا٫عُاٍ عً ٢ايتػٜٛل
املكطيف ا٫غ َٞ٬يف املكاضف ا٫غ ١َٝ٬ايعاًَ ١يف ستافظ ١ايػًُٝاْٖ َٔٚ ، ١ٝصا اهلسف ميهٔ تاؾري اٖ٫ساف ايفطع ١ٝا٫ت ١ٝاييت
ٜػع ٢ايبشح اىل حتكٝكٗا:
 -1تععٜعاخ٬قٝات ا٫عُاٍ يف املٓظُات اْ٫تادٚ ١ٝارتسَ ١ٝبؿهٌ عاّ ٚاملكاضف ا٫غ ١َٝ٬بؿهٌ خام .
 -2تؿدٝل َؿه٬ت اخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٚايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٚ َٞ٬عادتتٗا يف ن ٤ٛادتاْب ايٓظطٚ ٟاملٝساْ ٞهلصا
ايبشح .
 -4فطنٝات ايبشحٜٓ :طًل ايبشح َٔ فطنٝتني ضٝ٥ػٝتني :
 -1تٛدس ع٬ق ١اضتباط َعٓ ١ٜٛبني اخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٚايتػٜٛل املكطيف ا٫غ ( َٞ٬امجا) ٫
 -2تٛدس ع٬ق ١اثط َعٓ٫ ١ٜٛخ٬قٝات ا٫عُاٍ يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ ( َٞ٬امجا. ) ٫
ٖ َٔٚص ٙايفطن٪ْ ١ٝؾط ايفطنٝات ايفطع ١ٝاٯت: ١ٝ
أٜٛ -دس اثط َعٓ ٟٛيبعس ايٓعاٖ ١عً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
بٜٛ -دس اثط َعٓ ٟٛيبعس حتٌُ املػ٪ي ١ٝعً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
تٜٛ -دس اثط َعٓ ٟٛيبعس اَ٫إە عً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
خٜٛ -دس اثط َعٓ ٟٛيبعس ايكسم عً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
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زٜٛ -دس اثط َعٓ ٟٛيبعس ايكربعً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
حٜٛ -دس اثط َعٓ ٟٛيبعس ايعساٍە عً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
 -5اغايٝب مجع ايبٝاْات :بٗسف ايٛق ٍٛاىل ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اي٬ظَٚ ١ا٫داب ١عً ٢تػا٫٩ت ايبشح ٚاختباض فطنٝات٘ فكس
مت اعتُاز عسز َٔ ا٫غايٝب ٚنُا ٜات:ٞ
أ -ادتاْب ايٓظط :ٟاعتُس ايبشح يف تػط ١ٝادتاْب ايٓظط ٟعًَ ٢ا َٖ ٛتٛافط َٔ املكازض ايعطبٚ ١ٝا٫دٓب ١ٝاييت تٓاٚيت
َٛنٛع ايسضاغ َٔ ١زٚضٜات ٚعٛخ ٚزضاغات ٚضغاٚ ٌ٥اطاضٜح داَع ،١ٝفه ٬عٔ ؾبه ١املعًَٛات ايسٚي١ٝ
(اْ٫رتْت).
ب -ادتاْب ايعًُ٫ :ٞدطا ٤ادتاْب ايعًُ َٔ ٞايبشح متت ا٫غتعاْ ١مبا ٜات:ٞ
 -1املكاب٬ت ايؿدكٚ :١ٝشيو َٔ خ ٍ٬ايًكاَ ٤ع عسز َٔ ايكٝازات ا٫زاض ١ٜيف املكاضف ا٫غ ١َٝ٬بٗسف تكسِٜ
تٛنٝشات عٔ َٛنٛع ايبشح  ،فه ٬عٔ اذتك َِٗٓ ٍٛعً ٢املعًَٛات املفٝس ٠يًبشح.
 -2اغتُاض ٠ا٫غتبٝإ :مت تكُ ِٝاغتُاض ٠ا٫غتبٝإ با٫عتُاز عً ٢ططٜكٝتني  :اٚ٫ىل ا٫عتُاز عً ٢زتُٛع َٔ ١املكازض
اييت مت اغتدساَٗا بتكطف ( ٖٞٚايسضاد( 2011 ،ٞاب ٛع( )2008 ،ًٜٞٛايطاٖط َٚطاز( )2013 ،ايؿٝذ
ٚاخطٚ ،)2009 ،ٕٚايجاْٚ ١ٝنعٗا عً ٢ضتٜ ٛتَ ِ٥٬ع ٚاقع املكاضف ا٫غٚ ١َٝ٬مت عٓس قٝاغتٗا َطاعا ٠ايسق١
ٚايؿُٛي ١ٝحملٛض ٟايسضاغٚ ،١مت تسضز ا٫غتذاب ١عً ٢فكطات ا٫غتبٝإ تسضظتا مخاغٝا (َكٝاؽ يٝهطت) ٚاملطتب
بايتسضٜر َٔ عباض ٠اتفل بؿس ٠اييت تاخص ايٛظٕ (ٚ )5ق ٫ٛاىل عباض ٫ ٠اتفل بؿس ٠اييت تاخص ايٛظٕ (ٚ )1بٛغ
فطن ٞقسض.)3( ٙ

 -6اختباضات ازا ٠ايسضاغ( ١اغتُاض ٠ا٫غتبٝإ)
أ -قٝاؽ ايكسم ايظاٖط :ٟيبٝإ َس ٣ق٬س ١ٝا٫غتُاض ٠عً ٢قٝاؽ َتػريات ايبشح فكس مت قٝاؽ ايكسم ايظاٖطٟ
يفكطات ا٫غتُاض ٠بعس قٝاغتٗا َٔ خ ٍ٬عطنٗا عً ٢زتُٛع َٔ ١ايػاز ٠احملهُني يف ٖصا اجملاٍ بٗسف ايتأنس َٔ
قش ١فكطاتٗا ٚغَ٬تٗا ٚا٫فاز َٔ ٠اضاَٚ ِٗ٥كرتساتِٗ سَ ٍٛتػريات ايبشح َٚس ٣قسض ٠ا٫غتُاض ٠عً ٢قٝاغٗا،
ٚقس مت تعس ٌٜبعض ايفكطات يف ن ٤ٛاضا ٤احملهُني ٚا٫خص بآضا ِٗ٥بعس َطادعتٗا.
ب -قٝاؽ ايؿُٛي َٔ :١ٝخ ٍ٬ططح ايعسٜس َٔ ا٫غ ١ً٦عً ٢ايػاز ٠ستهُ ٞاغتُاض ٠ا٫غتباَْ َٔ ١س ٣مشٛي ١ٝفكطاتٗا
ٚابعازٖا ٚيف ن ٤ٛشيو انٝفت فكطاتٚ ،سصفت اخطٚ ٣قششت عباضات ٚاغتبسٍ بعهٗا باخط ٣انجط َ.١ُ٥٬
ت -اذتٝاز :١ٜبػ ١ٝحتكل اذتٝازٚ ١ٜاملٛنٛع ١ٝسطم ايباسج ٕٛعً ٢عسّ ايتسخٌ يف ادابات افطاز ايعٚ ١ٓٝاعطا ِٗ٥ايٛقت
ايهايف يًتعبري عٔ اضا ِٗ٥اذتكٝكٚ ١ٝاعطا ٤املعًَٛات املفٝس ٠اييت تػين ايبشح.
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خ -ا٫تػام ايساخً ٞيًبشح :يػطض اختباض ستت ٣ٛا٫غتباْ ،١فكس مت اختباض ا٫تػام ايساخً( ٞا٫ضتباط) بني ايعباضات
املعرب ٠عٔ َتػريات ايسضاغ ١يهٌ َتػري عً ٢سس ،ٙاش تعرب ق ِٝا٫ضتباط املعٓ ١ٜٛعٔ َسَ ٣كساق ١ٝتًو ايفكطات
يًُتػريات ايطٝ٥ػٚ ١ٝايفطعٚ ،١ٝاتهح ٚدٛز زتُٛع٘ َٔ ع٬قات ا٫ضتباط املعٓ ١ٜٛاملٛدب ١بني اغًب َتػريات ايسضاغ١
مما ٜسيٌ عًٚ ٢دٛز زضد ١اتػام عاي.)0.773(ٖٞ ١ٝ
 -7سسٚز ايبشح :متجًت سسٚز ايبشح املهاْ ١ٝيف عسز َٔ املكاضف ا٫غ ١َٝ٬يف ستافظ ١ايػًُٝاَْ ( ٖٞٚ ١ٝكطف زدً١
ٚايفطات َ ،كطف دٗٝإ َ ،كطف ايتعا ٕٚا٫غَٚ، َٞ٬كطف نٛضزغتإ ا٫غ ، ) َٞ٬اَا اذتسٚز ايعَاْ ١ٝاَتست َٔ حتسٜس
املٛنٛع اىل تاؾري ايٓتا٥ر سٝح اغتُطت َٔ ايفرت٠

( 2016 / 11 / 4اىل .)2017 / 2/ 4

احملٛض ايجاْ : ٞا٫طاض املفاٖ٫ ُٞٝخ٬قٝات ا٫عُاٍ
أَ-:٫ٚفٗ ّٛأخ٬قٝات ا٫عُاٍ :
ٚضز يفظ ا٫خ٬م يف ايكاَٛؽ احملٝ

بأْ٘ (( ارتًل ،ايػذ ، ١ٝايطبع ٚ ،املط ، ٠٤ٚايس( )) ٜٔايفريٚظ

آباز . ) 635،1978،ٟبُٓٝا ٜؿري إق٬ح ا٫خ٬م اىل زتُٛع َٔ ١املبازٚ ٤ٟاملعاٜري اييت حتهِ غًٛى ا٫فطاز ٚادتُاعات
ٚتػاعسِٖ يف حتسٜس ايؿ ٤ٞايكشٝح ٚارتاط َٔٚ٤ٞثِ حتسٜس ايهٝف ١ٝاييت ٜتِ بٗا اصتاظ ا٫ؾٝا ٤ايكشٝش١
( ) Robbins&Coulter, 1999, 16أ ٚاْ٘ عباض ٠عٔ ايك ٠ٛايطاغد ١اييت تكٛز اْ٫ػإ اىل ا٫ختٝاض فُٝا بني ارتري
ٚايؿط (دٛاز  . ) 123 ، 2000،ا ٖٞٚزتُٛع َٔ ١املبازٚ٤ٟايكٚ ِٝا٫عطاف ٚايتكايٝس املٓظُ ١يًػًٛى اْ٫ػاْ ٞاييت
عتسزٖا ايٛس ٞيتٓظ ِٝسٝا ٠اْ٫ػإ ٚحتسٜس ع٬قت٘ بػري ٙعً ٢ضت ٛحتكٝل ايػاٚ َٔ ١ٜدٛز ( ٙايعًٛاْ. ) 167 ، 1992، ٞ
أَا أخ٬قٝات ا٫عُاٍ فاْٗا حتٌُ َعاَْٚ ٞهاَني نجري، ٠تسٚض َعظُٗا س ٍٛقٛاعس ايػًٛى اْ٫ػاْ َٔ، ٞسٝح َاٖٛ
َكبٚ ٍٛغري َكب ٍٛيس ٣اٯخطٜٚ ، ٜٔتفل املدتكٚ ٕٛايباسج ٕٛس ٍٛاملهُٚ ٕٛادتٖٛط ٚ ،إ اختًفٛا س ٍٛايؿهٌ
ٚا٫غًٛب  ،عً ٢إ اخ٬قٝات ا٫عُاٍ متجٌ املػا ٌ٥ا٫خ٬ق ١ٝسَ ٍٛاشا ظتب إ ٜهَٚ ، ٕٛا٫ظتب إ ٜه٫ ٕٛصتاظ اْٛاع
شتتًف َٔ ١ا٫عُاٍ( ايططاٚ ١ْٚاب ٛدًٚ . )9 ،2013، ٌٝنصيو تعطف باْٗا تطبٝل يًُعاٜري ا٫خ٬ق ١ٝايفطز ١ٜيف َٛاقع
ا٫عُاٍ املدتًفٚ . (Pried et al, 2002,37 ) ١تعطف اٜها باْٗا زتُٛع َٔ ١املبازٚ ٤ٟايك ِٝا٫خ٬ق ١ٝاييت متجٌ
غًٛى َٓظَُ ١ا ٚتهع ستسزات عً ٢قطاضاتٗا ( . )Carolyn,1995,22
اشٕ فأخ٬قٝات ا٫عُاٍ تٓشكطنُٔ اطاض غًٛى ا٫فطاز زاخٌ ايٛسس ٠ا٫قتكاز ١ٜأٚيف أْ ٟؿاط آخط تتُجٌ بايتعاٌَ َع
ا٫خط َٔ ٜٔظَ ٤٬ا ٚظبا ٔ٥ا ٚازاض ( ٠ايهػب  ٚضؾٝس . )9، 2006،
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اَا (املعانٝس )ٟفكس اعط ٢بعسا ؾاَ٫ ٬خ٬قٝات ا٫عُاٍ  ،اش ٜط ٣بأْٗا ا٫طاض ايؿاٌَ ايص ٟعتهِ ايتكطفات ٚا٫فعاٍ
جتا ٙؾَ ٤ٞا ٚ ،تٛنح َاَٖ ٛكبٚ ٍٛقشٝح َٚا َٖٛطفٛض اٚخاط ٤ٞبؿهٌ ْػيب يف ن ٤ٛاملعاٜري ايػا٥س ٠يف اجملتُع
عهِ ايعطف ٚايكاْٚ ، ٕٛايص ٟتًعب ف ٘ٝثكاف ١املٓظُٚ ١ايكٚ ِٝاْظُ ١املٓظُٚ ١اقشاب املكاحل زٚضا اغاغٝا يف حتسٜسٙ
(املعانٝس. )6 ،2005، ٟ
ٚاخريا عرب عٓٗا (  )Wollerبكٛي٘ ا ٕ اس٬قٝات ا٫عُاٍ ٖ ٞا٫يتعاّ بايك ِٝا٫خ٬ق ( ١ٝاَ٫اْٚ ،١ا٫غتكاَٚ ،١ايجك، ١
ٚايكسم ) يف ايعٌُ ( ) Woller,1996,315
إ اٖ٫تُاّ با٫خ٬قٝات يف زتاٍ ا٫عُاٍ فٗط يف ايعكس ايػابع َٔ ايكطٕ ايعؿط ، ٜٔسٝح ٪ٜضر ايباسح ( Norman
 )Bowieتأضٜذ ٫ٚز ٠اخ٬قٝات ا٫عُاٍ يف سكٌ املٓظُات عاّ  ، 1974سٝح عكس امل٪متط ا٫ ٍٚ٫خ٬قٝات ا٫عُاٍ
يف داَع ١نٓػاؽ ٚايص ٟفتح ايباب يته ٕٛا٫خ٬قٝات نُٔ َٓاٖر املٓظُات  ،اش مت اقساض ايعسٜس َٔ ايهتب ٚامل٪يفات
ٚايبشٛخ اييت ختل اخ٬قٝات ايعٌُ .
ٚاٯٕ ٚيف عكط املعطفٚ ١ثٛض ٠املعًَٛات ٚاْ٫فتاح ايٛاغع فُٝا بني ايبًسإ ٚ ،ايعامل ايص ٟاقبح يف َتٓا ٍٚادتُٝع بفهٌ
تكٓٝات ا٫تكاٍ املتكسَ . ١فكس اقبشت اخ٬قٝات ا٫عُاٍ متجٌ حتسٜا سكٝكٝا ٜٛاد٘ املٓظُات ٚ ،عتسزهلا غبٌ ايٓذاح
ٚايبكا ٤يف عامل املٓافػ ( ١بٛزضاع آَ . )21، 2013 ، ١ٝعٝح تعس اٯٕ َٔ اَٛ٫ض املُٗ ١يؿػٌ ايٛفٝف ١يف َ٪غػات
ا٫عُاٍ ،اش ٜتِ ايتأنٝس عًٗٝا َٔ قبٌ ازاضٖ ٠ص ٙامل٪غػات ْٗ٫ا تعس مبجاب ١ايطقاب ١ايصات ١ٝيًفطز ٚ،ايصٜ ٟػتطٝع إ ميٝع
بني ايكٛاب ٚارتطأ يف غًٛن٘ اثٓا ٤ايعٌُ ٚ .يصيو ٜتِ اغتكطاب ا٫فطاز ش ٟٚا٫خ٬قٝات ايعاي ١ٝيًعٌُ يف املٓظُ ١عً٢
ا غاؽ إ ٖ ٤٫٪ا٫فطاز ِٖ ايص ٜٔظتًب ٕٛا٫خ٬قٝات هلا  ،ا ٚإ املٓظُ ١تػتُس اخ٬قٝاتٗا َٔ ا٫فطاز ايعاًَني فٗٝا
(ايططاٚ ١ْٚابٛدً. )9 ،2013، ٌٝ
ٚقس از ٣فِٗ ق ١ُٝأخ٬قٝات ا٫عُاٍ اىل عسَ ٠ظاٖط َٔ بٗٓٝا اْتؿاض قٛاعس ا٫خ٬م َٚسْٚات ضمس ١ٝيًٛقٛف عً٢
املتطًبات ا٫خ٬قٚ ، ١ٝتعٝني َػٚ٪يني إزاضٜني ٜٗتُ ٕٛمبطاعا ٠ادتٛاْب ا٫خ٬ق َٔ ١ٝادٌ حتفٝع املسضاٚ ٤املٛففني عً٢
ايتكطف ٚفكا ملا تكته ٘ٝاملعاٜري ا٫خ٬ق. (Thomsen,2001,153-164) . ١ٝ
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ثاْٝا :اُٖ ١ٝا٫يتعاّ بأخ٬قٝات ا٫عُاٍ
إٕ ا٫يتعاّ بأخ٬قٝات ا٫عُاٍ يف َٓظُات ا٫عُاٍ ٜرتتب عًٗٝا عسز َٔ ايٓتا٥ر ا٫ظتابٚ ١ٝاييت ميهٔ تًدٝكٗا
باٯت:ٞ
ٜ -1بعس َٓظُات ا٫عُاٍ َٔ ايط ١ٜ٩ايهٝك ١ملكاذتٗا مبٓظٛض ا٫عتباضات ا ٚاملعاٜري املاي ١ٝاييت حتكل هلا فٛا٥س عً٢
املس ٣ايككري ٚ ،يهٓٗا غته ٕٛبايتأنٝس شات أثط غًيب يف اَ٫س ايط( ٌٜٛايؿٝدً.)13 ،1999، ٞ
 -2إسساخ ايتٛاظٕ بني ٖسف املٓظُ ١يف تعظ ِٝايطبح ٚدعٌ ايكطاضات تأخص ادتاْب ا٫دتُاعٚ ٞا٫خ٬ق ٞبٓظط
ا٫عتباض (ستُٛز. )117 ،2013،
 -3قس تتهً

َٓظُات ا٫عُاٍ نجريا ْتٝذ ١جتاًٖٗا ا٫يتعاّ باملعاٜري ا٫خ٬ق ، ١ٝيٝهع املٓظُ ١يف َٛادٗ ١نجري َٔ

ايسعا ٟٚايكها . ١ٝ٥فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ فإٕ ؾطن ١دٓطاٍ َٛتٛضظ تسفع عسٜ٬َ ٠ني َٔ ايس٫ٚضات غٜٓٛا نػطاَات
دعاْ ١ٝ٥تٝذ ١غ ٤ٛايتكطف ا٫خ٬قٚ ٞا٫دتُاع ٞايص٪ٜ ٟز ٟاىل ايسخ ٍٛيف قهاٜا َهًف ١دسا (ٜٛغ

،

. )78،2015
 -4تععٜع مسع ١املٓظُ ١عً ٢قعٝس ايب ١٦ٝاحملًٚ ١ٝا٫قًٚ ١ُٝٝايسٚيٚ ، ١ٝايصٜ ٟه ٕٛهلاَطزٚز اظتاب ٞيًُٓظُ ( ١ايبٛت، ٞ
. )5 ،2008
٪ٜ -5ز ٟاىل سكَٓ ٍٛظُات ا٫عُاٍ عً ٢ؾٗازات عاملٚ ١ٝإَتٝاظات عٌُ خاقَ ١جٌ (اٜع ٚ 9000ٚاٜعٚ
ْ ) 14000تٝذ ١ا٫يتعاّ مبعاٜري اخ٬قٝات ايعٌُ يف اطاض اْ٫تاز ٚايتٛظٜع ٚا٫غتٗ٬ى ٚايجكٚ ١زقٚ ١قش ١املعًَٛات
(صتِ. )31 ،2000،
 -6تٓظٚ ِٝنب ايػعٚ ٞضا ٤املكًش ١ايؿدكٚ ١ٝايص ٟميهٔ إ ٜٗسز املكاحل ادتُاع ١ٝيف املٓظُ . ١فايكٛاعس
ٚاملعاٜري ا٫خ٬ق ١ٝتطاقب ايػًٛى ٚ،تطغذ اذتا٫ت املطغٛب ١يف املٓظُ( ١آَ.)27، 2013 ،١ٝ
 -7تػاعس عً ٢تكً ٌٝايتهايٝ

اييت تتهبسٖا املٓظُ ١عٓس اختاش ايكطاض املٓاغب  ،فايكٛاعس ا٫خ٬ق ١ٝتكًٌ َٔ ادتٗس

ٚايٛقت املبص ٍٚيف حتسٜس ٚقٝاؽ ا٫ؾٝا٤ايكشٝش ٚ ١اختاش ايكطاض بؿإٔ ايكٝاّ بٗا ( أَٓ. ) 27، 2013، ١ٝ
ٚبصيو ميهٔ ايك ٍٛبإ ا٫يتعاّ باملعاٜري ٚا٫بعاز ا٫خ٬ق ١ٝيف مماضغ ١ا٫عُاٍ ٜػِٗ بؿهٌ َباؾط ٚغريَباؾط يف
حتكٝل ايٓذاح ٚاغتساَت٘ يف املٓظُ. ١

250

يجهت جبيعت انتًَُت انبششٍت  /انًجهذ 3.انعذد 2.حوصٍشاٌ  :2102ص ص220-243
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ثايجا :عٓاقط أَ ٚباز ٤ٟاخ٬قٝات ا٫عُاٍ
ٖٓاى زتُٛع َٔ ١ايعٓاقط ا ٚاملباز ٤ٟا٫خ٬ق ١ٝاييت ظتب إ تتٛافط يف املٛففني ٚايعاًَني يف َ٪غػات َٓٚظُات ايعٌُ
 ٖٞٚنا٫ت-: ٞ
-1ايكسم  :بني أعها ٤املٓظَُٚ ١ع ظباٗٓ٥ا ٚزتتُعاتٗا ٚ،زتٗعٜٗا ٚاملؿاضنني بؿهٌ عاّ ( ٜٛغ .)86 ،2015،
 -2ايعسٍ ٚاْ٫كاف( ا٫غتكاَ :)١يف ايكٚ ٍٛايٛعٛز  ،عٝح ظتب إ ٜتػِ املٛف

بايعسٍ ٚاْ٫كاف يف تكطفات٘

ٚتعاًَ٘ َع ا٫خط٪َ ْ٘٫ ٜٔمتٔ عًٖ ٢صا ايعٌُ  ،عٝح  ٫ت٪ثط عً ٘ٝقطاب ١اٚقساق ١ا ٚخك(١َٛايعُط)41 ،1999،ٟ
.
-3ا٫سرتاّ  :ا ٟاسرتاّ قٚ ِٝعازات اجملتُع يف ايتفاٚض ٚا٫تكا٫ت ٚايع٬قات .سٝح اْتبٗت ايٓظطٜات اذتسٜج ١اىل
اُٖ ١ٝاسرتاّ ايعباٚ ٔ٥سػٔ َعاًَتِٗ ٚ ،دعًت٘ اسس اغرتاتٝذٝات امل٪غػات ايٓادشٚٚ. ١نعت يف ْظِ ارتسَ ١املسْ١ٝ
نُٔ قٛاعسٖا يٛا٥ح ملجٌ ٖصا اَ٫ط  ،عٝح ايعّ املٛف

إ ًٜتعّ بآزاب ايًٝاقٚ ١اذتسٚز ايٓظاَ ١ٝاييت تكتهٗٝا اقٍٛ

املداطبَ ١ع ادتُٗٛض ٚ ،ايعَٚ ،٤٬املطٚ٩غني ٚايط٩غا،٤ز ٕٚإ ٜتذاٚظٖا اىل ايتطا ٍٚا ٚايتشس ٟا ٚايتُطز اٚ
ايتؿٗري (ايعُط.)35-32 ،1999،ٟ
-4املٛاطٓٚ : ١اييت تتشكل باسرتاّ اْ٫ظُٚ ١ايكٛاْني َ ٖٞٚ ،ػأي٫ ١بس َٔ حتكٝكٗا َٔ ادٌ اَ٫تجاٍ يًكٛاْني ايٛطٓ١ٝ
ٚاييت ٜتِ مبٛدبٗا مماضغ ١ا٫عُاٍ ( ٜٛغ .)86 ،2015،
-5ايهفاٚ ٠٤ا٫تكإ يف ايعٌُ ٚ :اييت تعترب َٔ اَٛ٫ض املُٗ ، ١عٝح سفًت ازبٝات ا٫زاض ٠ايعاَ ١بامل٪يفات
ٚايسضاغات ايعسٜس ٠اييت تطنع عً ٢ايهفا ٠٤يف ا٫زاٚ ٤اْ٫تاد ١ٝيف ايعٌُ َع اتكاْ٘ ٜٚ ،سخٌ نُٔ ٖصا اٖ٫تُاّ
ايعامل ٞاذتاي ، ٞاغتدساّ بطاَر ادتٛز ٠ايؿاًَ١اييت اغتدسَت يف ايعسٜس َٔ ايسٚ ٍٚاز ٣تطبٝكٗا اىل ْتا٥ر باٖط ٠يف
فاعً ١ٝايعٌُ ٚاطتفاض نًف ١ازا( ٘٥ايعُط.)27-26 ،1999،ٟ
 -6ايجك ١ا ٚاَ٫اْ : ١عً ٢املػت ٣ٛايفطزٚ ٟعًَ ٢ػت ٣ٛفطم ايعٌُ ٚ ،ايبعس عٔ ايػـ .فاملٛف

َ٪متٔ عً٢

ٚفٝفت٘ َٚا ٜٓتر عٓ٘ َٔ ٚادبات َٚػٚ٪يٝاتٚ،ا ٟغـ ملٗاّ ٚفٝفت٘ ،نأبسا٤ضأ ٟفين يرتدٝح َكًش ١ؾدك،١ٝأٚ
اتباع اغًٛب انجط تهًف َٔ ١ايٓاس ١ٝاملايٜ ١ٝعترب اخ ٫٬مببسأ اَ٫اْ . ١يصيو سطقت َعظِ تؿطٜعات ارتسَ ١املسْ١٣ٝ
إ ٜه ٕٛنُٔ ؾطٚط تعٝني املٛف

اٜ ٫ه ٕٛسهِ عً ٘ٝيف دطمي ١شتً ١بايؿطف ا ٚاَ٫اْ ( ١ايعُط-42 ،1999،ٟ

.)44
 -7ايؿعٛض باملػٚ٪ي َٔٚ : ١ٝنُٓٗا احملافظ ١عً ٢املُتًهات ٚاملػٚ٪ي ١ٝعٔ املٛاق ٚا٫عُاٍ ايكشٝشٚ ١ارتاط. ١٦
 -8اْ٫تُاٚ ٤اي ٤٫ٛيًُ٪غػ: ١عً ٢املٛف
اييت ٜعٌُ فٗٝا ٚ ،إ ٜه ٕٛاملٛف

إ ٜعٌُ عً ٢ضفع ق ١ُٝايعٌُ ٚ ،إ ٜه ٕٛشتًكا َٓٚتُٝا اىل امل٪غػ١

ستبا يعًُ٘ غٛٝضا عًَ ٢كًش ١امل٪غػ ٕ٫ ١شيو ٜعترب َٔ َكًشت٘ َٚ ،كسض
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ضظق٘  ،فٝذب إ عتافظ عًٖ ٢صا املكسض ٜٚ ،تكس ٣اىل نٌ َٔ عتا ٍٚايٓ َٔ ٌٝعًُ٘ ا ٚايتعطض يٛفٝفت٘ با٫غا٠٤
قٚ ٫ٛعُ( ٬ايػهاضْ.)383 ،2012، ١
-9ايعٌُ نفطٜل ٚاسس  :سٝح ٜعترب َٔ ا٫غايٝب ا٫زاض ١ٜايٓادشٚ ١ايفاعًٚ ١خاق ١يف زتاٍ ايٓؿاطات ا ٚارتسَات
اييت تعتُس عً ٢دٗس مجاع ٞنُعاَ٬ت ايبٓٛى ا ٚاْتاز اٯ٫ت ا٫يهرت( ١ْٝٚايعُط.)45 ،1999،ٟ

ضابعاَ:كازض اخ٬قٝات ا٫عُاٍ:
تػتٓس اخ٬قٝات ايعٌُ بؿهٌ عاّ اىل ضنٓني أغاغٝني ٜ (:اغ)106 ،2012، ٞ
ايطنٔ اْ : ٍٚ٫ظاّ ايك ِٝا٫دتُاع : ١ٝسٝح تًعب ايب ١٦ٝارتاضد( ١ٝايجكاف ١ايػا٥س،٠ق ِٝادتُاع،١ق ِٝايعا ،١ً٥ق ِٝايعٌُ،
ق ِٝاجملتع ) زٚضا أغاغٝا ف. ٘ٝ
ايطنٔ ايجاْْ : ٞظاّ ايك ِٝايصات : ١ٝسٝح تًعب املعتكسات ايؿدك (١ٝايسٚ ١ٜٝٓاذتهاضٚ ١ٜايػٝاغٚ ١ٝاملػت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝ
اذتاي ١ايٓفػٚ ١ٝايكش ) ١ٝزٚضا أغاغٝا ف. ٘ٝ

اخالليات العمل

نظام الميم االجتماعية

انثمبفت انغبئذة فٌ انًجتًع لَى انجًبعت لَى انعئهت لَى انعًم -لَى انًجتًع انحضبسٍت

نظام الميم الذاتية

انمَى انشخظَت انزاتَت انفطشٍت انًعتمذاث انذٍَُت وانًزهبَت انخبشة انغببمت وانًغتوى انتعهًٌَ انخظوطَت انفشدٍت -انحبنت انظحَت وانُفغَت وانجغًَت

انًظذس :انغكبسَت ،بالل خهف ،أخاللَبث انعًم  ،انطبعت انشابعت،داس انًغَشة ،عًبٌ ،2104،ص.52

252

يجهت جبيعت انتًَُت انبششٍت  /انًجهذ 3.انعذد 2.حوصٍشاٌ  :2102ص ص220-243
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

سٝح إٔ ايعٛاٌَ اييت تسخٌ يف زتاٍ ْظاّ ايك ِٝايصاتٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝت٪ثط بؿهٌ َباؾط يف ته ٜٔٛاخ٬قٝات ايعٌُ ٚ ،تطتب
بؿهٌ فاعٌ بعًُ ١ٝايتطبٝع ا٫دتُاعٚ ، ٞنصيو فاْٗا تتفاعٌ باجتا ٙبًٛض ٠اغؼ ْظاّ أخ٬قٝات ايعٌُ نٓتاز ْ٫ظُ ١ايك ِٝايصات١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝي٬فطاز نُٔ ادتُاع ١ا ٚايتٓظٜ(. ِٝاغ.)106 ،2012 ، ٞ
إمجا ٫ميهٔ حتسٜس َكازض أخ٬قٝات ايعٌُ اييت تتذػس يف ايػًٛى ا٫خ٬ق ٞاذتُٝس ا ٚايػ ٧باٯت: ٞ
-1ايعاٚ ١ً٥ايرتب ١ٝايب:١ٝ٦ٝتعس ا٫غط ٠أسس امل٪ثطات ايب ١ٝ٦ٝاييت تػاعس عً ٢ته ٜٔٛغًٛى ايفطز  ،فٗ ٞمتجٌ املكسض اٍٚ٫
يًُعًَٛات اييت عتكٌ عًٗٝا ،فاملبازٚ ٤ٟايك ِٝا٫دتُاع ١ٝاييت حتسز َػري ٠سٝا ٠ايفطز امنا ٜتعًُٗا َٔ ايعا ١ً٥اييت تطعطع يف فًٗا .
سٝح ٜٓكٌ اْ٫ػإ غًٛن٘ ايصٚ ٟضث٘ َٔ اغطت٘ اىل املٓظُٖٚ ، ١صا ايػًٛى ٜعرب عٔ ٚاقع ب٦ٝت٘ املعاؾٚ ١فطٚف سٝات٘ املاز، ١ٜ
فا٫غط ٠اييت تطب ٞابٓاٖ٤ا عً ٢املبازٚ ٤ٟاملجٌ ايعًٝا َٔ قسم ٚاَاْٚ ١اسرتاّ ٜ،ظٌ ابٓاٖ٩ا َتُػهني بٗص ٙاملبازٜٓٚ ٤ٟكًْٗٛا اىل
املٓظُ ١اييت ٜعًُْٗٛا ( أَٓ. )23 ،2013 ، ١ٝ
-2امل٪غػات ايتعً : ١ُٝٝتػتطٝع ٖص ٙامل٪غػات إ تًعب زٚضا َُٗا يف اعساز د ٌٝايطًب ١يسخ ٍٛاجملاٍ ايٛفٝف ، ٞسٝح
تػتطٝع تٛدٚ ِٗٗٝتٛعٝتِٗ ٚتسضٜػِٗ بعض املٛاز ايسضاغ ١ٝيف ايسٚ ٜٔا٫خ٬م ٚايع٬قات ايعاَ ١ست ٢تٓذح يف تُٓ ١ٝغًٛنٝاتِٗ
ا٫ظتاب ١ٝجتا ٙامل٪غػٚ ١خًل ضٚح اْ٫تُاٚ ٤ا٫خ٬م يًُٓظُٜ ( ١اغ. )20 ،2012 ، ٞ
 -3مجاعات ايهػ يف اجملتُع املسْ : ٞتؿهٌ مجاعات ايهػ ظُٝع اؾهاهلا َكسضا َُٗا يكٛاعس ايػًٛى ا٫خ٬قٞ
يًعاًَني يف َٓظُات ا٫عُاٍ ٚ .قس متاضؽ ايهجري َٔ مجاعات ايهػ تأثريا يف غٔ ايهجري َٔ ايكٛاْني ٚقٛاعس ايعٌُ ا ٚقس تٓظط
بؿهٌ غري ضمس ٞيتععٜع اجتاٖات ٚاخ٬قٝات َع ١ٓٝتػرتؾسبٗا ا٫زاض ٠عٓس اختاش قطاضاتٗا  َٔٚ .اَجً ١مجاعات ايهػ ْكابات ايعُاٍ
 ،مجعٝات محا ١ٜاملػتًٗو  ،مجاعات ايسفاع عٔ سكٛم املطأ ، ٠مجعٝات محا ١ٜايب ، ١٦ٝمجعٝات ايػ ّ٬ا٫خهط ( ايػاييب ٚايعاَط،ٟ
.)147 ،2010
 -4اع ّ٬ايسٚيٚ ١ايكشاف٪َٚ ١غػات ايطأ : ٟأقبشت ايكشافٚٚ ١غا ٌ٥ا٫ع ّ٬أزٚات ٚاغع ١اْ٫تؿاض ٚنبري ٠ايتأثري،
فإشا مل تهٔ سطٚ ٠قازق ١َٝٓٗٚ ١فإْٗا تكبح شات تأثري غًيب عً ٢غًٛى أفطاز اجملتُع ( غهاضْ.)60 ،2014، ١
 -5ايب ١٦ٝا٫دتُاعٚ : ١ٝتتُجٌ بايكٚ ِٝايعازات ٚايتكايٝس ٚا٫عطاف اييت تعس َٔ اِٖ َكازض ا٫خ٬قٝات امل٪ثط ٠يف غًٛى
ايفطز ٚمتٓش٘ ا٫غتكاَٚ ١عسّ ايتػبب يف انطاض اٯخط ٜٔيف اجملتُع نهٌ (ستُٛز. )118 ، 2013،
-6ايتأثط بادتُاعات املطدع : ١ٝسٝح تعترب َٔ املكازض املُٗ ١يًػًٛى ايفطزٚ ، ٟقس تهٖ ٕٛص ٙاملطدعٝات غٝاغ ١ٝأ ٚز١ٜٝٓ
أٚعؿا٥ط ١ٜأٚغريٖا ٚ .عازَ ٠ا ٜكع ايفطز حتت تأثري أنجط َٔ مجاعَ ١طدعٚ ١ٝاسس ٠يف ْفؼ ايٛقت جتعً٘ يف َٛق

ستري َٚتٓاقض

ٜٓعهؼ ؾدكٝت٘ ٚقطاضات٘ (غهاضْ.)60 ،2014 ،١
-7ايك ِٝايؿدكٚ ١ٝاملباز ٤ٟا٫خ٬ق : ١ٝاؾاض( )Griffinاىل إ ايكٚ ِٝاٯزاب تػِٗ اٜها يف املكاٜٝؼ ا٫خ٬ق، ١ٝ
فايؿدل ايصٜ ٟهع ايهػب املاز ٟيف اعً ٢غًِ اٚيٜٛات٘ فاْ٘ غٝتبٓ ٢قف ١ؾدك ١ٝي٬خ٬م ٜطتك ٞبٗا يف غع ٘ٝضت ٛايجط ٠ٚبػض
ايٓظط عٔ اْعهاغات شيو عً ٢اٯخط. )Griffin ,1999,105( ٜٔ
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-8ايكٛاْني ٚاْ٫ظُٚ : ١اييت تعترب َٔ اِٖ ايهٛاب اييت حتهِ غري ايعٌُ يف اٚ ٟفٝف ،١نكاْ ٕٛاْهباط َٛفف ٞايسٚي، ١
ٚقاْ ٕٛارتسَ ١املسْ ، ١ٝقاْ ٕٛايعٌُ  ،قاْ ٕٛارتسَ ١ادتاَع ( ١ٝستُٛز. )117 ،2013 ،
-9تأثري اْ٫ساز ( زتتُع ايعٌُ ا٪ٜ: ) ٍٚ٫ثط زتتُع ايعٌُ ا ٍٚ٫أ ٚأٚ ٍٚفٝف ١مياضغٗا ايؿدل عً ٢أخ٬قٝات٘ ٚغًٛنٝات٘
 ،عٝح اشا اْتكٌ ٖصا ايؿدل َٔ ٖصا اجملتُع اىل زتتُع آخط غ٪ٝز ٟاىل ْٛع َٔ املعاْاٚ ٠عسّ ايكسض ٠عً ٢ايتدًل َٔ آثاض اجملتُع
ا ( ٍٚ٫غهاضْ. )61 ،2014 ،١

خاَػا ٚ :غا ٌ٥تطغٝذ أخ٬قٝات ا٫عُاٍ
ٖٓاى عسز َٔ ايٛغا ٌ٥اييت ميهٔ عٔ ططٜكٗا تطغٝذ أخ٬قٝات ا٫عُاٍ يف َٓظُات ٪َٚغػات ا٫عُاٍ  ٖٞٚناٯت( : ٞ
غًُٝإ ٖٚٚب )124-120، 2012،
 -1تُٓ ١ٝايطقاب ١ايصات. ١ٝ
ٚ -2نع اْ٫ظُ ١ايسقٝك ١اييت متٓع ا٫دتٗازات ايفطز ١ٜارتاط. ١٦
 -3ايكس ٠ٚاذتػٓ. ١
 -4تكشٝح ايفِٗ ايسٜين ٚايٛطين يًٛفٝف. ١
 -5ستاغب ١املػٚ٪يني ٚاملٛففني .
 -6ايتك ِٝٝاملػتُط يًُٛففني
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احملٛض ايجايح َ :اٖ ١ٝايتػٜٛل يف املكاضف ا٫غ١َٝ٬
أَ :َ٫ٚفٗ ّٛايتػٜٛل املكطيف
قبٌ اعطا ٤تعطٜ

يًتػٜٛل املكطيف ،فإْ٘ ٫بس َٔ ايٛقٛف عًَ ٢فٗ ّٛايتػٜٛل بٛقيف٘ َفَٗٛياع عاَياع ٚؾياَ٬ع ،أش عيطف

ايتػٜٛل َٔ قبٌ ادتُع ١ٝا٭َطٜه ١ٝيًتػيٜٛل ( )The American Marketing Association – AMAبأْي٘ :عًُٝي١
ختطٚ ٝتٓفٝص نٌ َا ٜتعًل بتكُٚ ِٝحتسٜس َٛاقفات ٚتػعري ٚتطٜٚر ٚتٛظٜع ا٭فهاض ٚايػًع ٚارتسَات ،بٗيسف اظتياز ْيٛع َئ
ايتبازٍ ٜرتتب عً ٘ٝإؾباع ذتادات ا٭فطاز ٚاملٓؿآت ( ايعاق.)14 ،2006 ،ٞ
إ َفٗ ّٛايتػٜٛل نإ َٓشكطا اىل ٚقت قطٜب فك يف امل٪غػات اإلْتاد ١ٝاييت تٓتر ايػًع املاز ،١ٜإ  ٫أْ٘ َع ايتطٛضات
اييت ٜؿٗسٖا ايعامل سايٝا ،فإٕ شيو أز ٣إىل اتػاع ٖصا املفٗ ّٛيٝؿٌُ قطاعات أخطَٗٓٚ ٣ا ايكطاع املاي ٚ ،ٞتطتب عً ٢شيو فٗٛض
َا ٜػُ ٢ايتػٜٛل املكطيفٚ ،ايصٜ ٟكع نُٔ تػٜٛل ارتسَات ٜٚتُٝع مبذُٛع َٔ ١ارتكا٥ل اييت تتٛافل َع املبازٚ ٨ا٭غؼ ايييت
حتهِ ايٓؿاط املكطيف ( .عٝؿٛف عبس.)70 ،2009 ،ٚ
ٜٚط )P.Kotler,1994,10 ( ٣إٔ ايتػٜٛل املكطيف ٖ :ٛزتُٛع ١ا٭ْؿط ١املتهاًَ ١ايييت جتيط ٟيف إطياض إزاض ٣ستيسز،
ٚتك ّٛعً ٢تٛد ٘ٝاْػٝاب خسَات ايبٓو بهفا ١َ٤٬َٚ ٠٤يتشكٝل اإلؾباع يًُتعاًَني َٔ خ ٍ٬عًَُ ١ٝبازي ١حتكل أٖساف ايبٓيو،
ٚشيو يف سسٚز تٛدٗات اجملتُع  .أ ٚايٓؿاط ايصٜٓ ٟط ٟٛعً ٢حتسٜس أنجط ا٭غٛام ضع ١ٝيف ايٛقت اذتانط ٚاملػيتكبٌٚ ،تكٝيِٝ
اذتادات اذتايٚ ١ٝاملػتكبً ١ٝيًعُ ،٤٬فٜٗ ٛتعًل بٛنع اٖساف املكطف ٚتكُ ِٝارتطي اي٬ظَي ١يتشكٝيل تًيو ا٭ٖيساف ٚ ،إزاض٠
ارت سَات املكطف ١ٝبايططٜك ١اييت ميهٔ بٛاغطتٗا تٓفٝص ارتط  ،نُا ٜتهُٔ عًُ ١ٝايته ٝٝاييت ٜتطًبٗا ايتػري ايب ٞ٦ٝايٛازْٚ ٟعاٍ ،
.)11 ،2012
نُا عطف٘ َع ٬بأْ٘ :زتُٛع َٔ ١ا٭ْؿط ١املتدككٚ ١املتهاًَ ،١اييت تٛد٘ َئ خ٬هليا َيٛاضز املكيطف ٚإَهاْٝاتي٘ نئُ
قٝاغات خ٬ق ،١تػتٗسف َػتٜٛات أعً َٔ ٢اإلؾباع ذتادات ٚضغبات ايعُ ٤٬اذتايٚ ١ٝاملػتكبًٚ ،١ٝاييت تؿهٌ فطقاع غٛق ١ٝغاضت١
ٜػتطٝع َٔ خ٬هلا املكطف حتكٝل ايطبح ( َع.)19 ،2001 ،٬
ٚميهٔ تعط ٜايتػٜٛل املكطيف اإلغ َٞ٬بأْ٘ " ناف ١ادتٗٛز املبصٚيٚ ١املتعًك ١بتكطٚ ٜاْػٝاب ارتسَات ٚا٭فهاض املكطف١ٝ
ٚايتهافً َٔ ١ٝاملكط ف اإلغ َٞ٬إىل ايعُٚ ٤٬املػتفٝس ،ٜٔإلؾباع ساداتِٗ َٚتطًباتِٗ املاي ٚ ١ٝا٫دتُاعٝيٚ ، ١املػياُٖ ١يف حتكٝيل
ايتُٓ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ،١ٝحتكٝل املٓافع املازٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛيًُػياُٖني ٚايعياًَني ٚاجملتُيع يف ني ٤ٛا٫يتيعاّ بأسهياّ ايؿيطٜع١
اإلغ ( ’١َٝ٬املػطب.)376 ،1425 -ٞ
أ ٚاْ٘ زتُٛع َٔ ١ا٭ْؿط ١ايتدطٝطٚ ١ٝايتٓفٝص ١ٜاملبٓ ١ٝعً ٢أغؼ ٚنٛاب ؾطع ،١ٝتﻬزف إىل ايتعطف ٚإؾباع ٚا٫ضتكيا٤
عادات ايعُٚ ٤٬ق٫ٛع يتشكٝل أٖساف املكطف اإلغ ( َٞ٬خاصت.)8 ،2009 ،ٞ
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بٓا ً٤عًَ ٢ا تكسّ ميهٔ ايك ٍٛبإ ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ ٖٛ َٞ٬زتُٛع َٔ ١ايتكٓٝات ٚاْ٫ؿط ١ملعطفٚ ١انتؿاف ساديات
ٚضغبات ظباٚ ،٘ٓ٥ايعٌُ عً ٢تطٜٛط خسَات َكطف ١ٝيتًيب تًو اذتاديات ٚايطغبيات بهفياٚ ٠٤فعايٝيٚ ١حتكٝيل ايتُٓٝي ١ا٫قتكياز١ٜ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝظٜاز ٠ايطعٚ ١ٝنٌ شيو ٚفل أغؼ ٚقٛاعس ٚنٛاب ؾطع ١ٝغً.١ُٝ
ٚبصيو ميهٔ ايك ٍٛبإٔ دٖٛط ا٫خت٬ف بني املكاضف ا٫غٚ ١َٝ٬املكاضف ايتذاض ١ٜفُٝا ٜتعًل مبفٗ ّٛايتػٜٛل تٓشكيط يف
ططٜكٚ ١اغًٛب َٚكاقس نٌ َُٓٗا يف تكس ِٜارتسَات املكطف. ١ٝ

ثاْٝا :أُٖ ١ٝايتػٜٛل املكطيف ا٫غ:َٞ٬
تبس ٚأُٖ ١ٝايٓؿاط ايتػٜٛك ٢ف ٢ايبٓٛى اإلغ َٔ ١َٝ٬خ ٍ٬ايعسٜس َٔ ادتٛاْب َٔ بٗٓٝا )املػطب:)378-377 ،2004 ،ٞ
-1إٔ ايبٓٛى اإلغ ١َٝ٬حتتاز إىل تطٜٛط ٚاغتشساخ َعٜر َتهاٌَ َٔ ارتسَات ٚا٭فهاض املتعًك ١بتٛفٝ

ا٭َٛاٍ مبا ٜتّ٤٬

َع استٝادات ايعُٚ ٤٬اجملتُع ٚعتكل أٖساف ايبٓو فْ ٢فؼ ايٛقت.
-2نطٚض ٠زضاغ ١سادات ٚضغبات ايعُٚ ٤٬املػتفٝسٚ ٜٔايتعطف عً ٢اجتاٖامت َٛٝٚهلِ ٜٚ ،طتب ٖصا عً ٢ايبٓو اإلغ٢َ٬
ايكٝاّ بايسضاغات ايتػٜٛكٚ ١ٝعٛخ ايتػٜٛل يتدطٚ ٝتطٜٛط ارتسَات املكسَ.١
ٜ-3ػع ٢ايبٓو اإلغ ٢َ٬باغتُطاض ضت ٛايتذسٜس ٚا٫بتهاض ف ٢ؾهٌ ٚنٝف ١ٝتكس ِٜارتسَات املايٚ ١ٝاملكطفٚ ١ٝايتهافً ، ١ٝمما
ٜتطًب زضاغ ١ايعُٚ ٤٬ا٭غٛام َٚ ،س ٣إَهاْ ١ٝتكػ ِٝايػٛم إىل قطاعات يهٌ قطاع َتطًبات٘ ٚاستٝادات٘ املتُٝع ٠عٔ ايكطاعات
ا٭خط.٣
-4ايكٝاّ بسضاغ ١املٓافػني ٚايتعطف عًْ ٢كاط ايكٚ ٠ٛايهع يسٖٚ ، ِٜٗصا بسٚضٜ ٙػِٗ في ٢بٝيإ َٛقي ايبٓيو َيِٓٗ
ٚايتعطف عًْ ٢كاط قٛت٘ ٚنعف٘  ،مبا ٜػٌٗ ي٘ تسعْ ِٝكاط ايكَٚ ٠ٛعادتْ ١كاط ايهع أ ٚحتذُٗٝا.
-5حتتاز أغايٝب ايتُ ٌٜٛاإلغ ١َٝ٬ناملهاضبٚ ١املؿاضنٚ ١املطاع ١إىل زتٗٛزات تػٜٛك ١ٝعاي. ١ٝفٗص ٙارتسَات غري َٓتؿيط٠
َكطفًٝا ٚ ،يٝػت منط ١ٝف ٢تكسميٗا  َٔٚ ،ثِ فإٕ إقٓاع ايعُٚ ٤٬املػتفٝس ٜٔخاق ١ممٔ يٝػت يس ِٜٗأ ٣خًف ١ٝعٓٗا ٜتطًب زتٗٛزًا
عايًٝا.
-6حتتاز ا٭ْؿط ١ايتػٜٛك ١ٝيًدسَات ايتهافً ١ٝفًُٗا عُٝكعا ٭ساغٝؼ َ ٚؿاعط املػتفٝسَٗٓ ٜٔا ٚ ،هلصا فايبٓٛى اإلغي١َٝ٬
ف ٢ساد ١يتطبٝل ا٭غايٝب ايتػٜٛك ١ٝاذتسٜج ١نتػٜٛل ارتسَات ٚايتػٜٛل ا٫دتُاعٚ ٢تػٜٛل ا٭فهاض ٚتػٜٛل ايع٬قيات ٚ ،نًيٗا
تٗتِ بايرتنٝع عً ٢ايٓٛاس ٞايٓفػٚ ١ٝاملعٓٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝف ٢تػٜٛكٗا.
 ٫-7ميهٔ ايكٝاّ بعًُٝات إْتاز ارتسَات املكطفٚ ١ٝاملايٚ ١ٝايتهافًٝيٚ ١تكيُُٗٝا ز ٕٚايسضاغي ١املتعًكي ١يًػيٛم أ٫ٚع ثيِ
ايتعطف عً ٢ايٓكٝب املتٛقع يًبٓو اإلغٖ َٔ ٢َ٬ص ٙايػٛم ٚ.هلصا ظتب زضاغ ١اذتك ١ايتػٜٛك ١ٝيًبٓو ف ٢ايػٛم املكطف.٢
-8إٕ ايطبٝع ١املتُٝع ٠يًبٓٛى اإلغ ١َٝ٬تفطض عًٗٝا ا٫غتفاز َٔ ٠املعاٜا ٚاملٓافع  ،نتعسز املعاَ٬ت ٚاملُاضغات ايت ٢ميهٔ
إٔ تك ّٛبٗا  ،نُا تفطض عًٗٝا أٜهًا حتٌُ ا٭عباٚ ٤ايعكبات  ،نايتعاَٗا مبا عتسز ٙايبٓو املطنعْ َٔ ٟػب ي٬ستٝاطٝات َٛٚادٗي١
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املٓافػ ١املكطف ١ٝايتكًٝسَٛٚ ١ٜادٗ ١اإلع ّ٬املهاز  ،مما ًٜعّ ايبٓٛى اإلغ ١َٝ٬بهطٚض ٠ظٜاز ٠اجملٗٛز ايتػٜٛك ٢ايٛادب عًٗٝا ايكٝاّ
ب٘.

ثايجا :أٖساف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ:َٞ٬
إٕ تطٛض ايتػٜٛل املكطيف ٚتعاٜس أُٖٝت٘ ضادع يٮٖساف اييت ٜػع ٢إىل حتكٝكٗا ٚ ،ميهٔ تًدٝل أُٖا يف ايٓكاط اٯت: ١ٝ
 -1زضاغ ١ايػٛم ا٭نجط ضعٚ ،١ٝانتؿاف سادات ٚضغبات ايعُ ٤٬غٛا ٤اذتاي ١ٝأ ٚاملػتكبً ،١ٝمبا ٜػاِٖ يف تكُٚ ِٝتكسِٜ
خسَات َكطف ١ٝتًيب تًو اذتادات ٚايطغبات يف ايٛقت املٓاغب (ايُٓط ٚآٍ َطاز.)17 ،2002 ،
 -2حتػييني مسعيي ١ايبٓييو ٚشيييو َيئ خيي ٍ٬حتػييني َػييت ٣ٛارتييسَات املكييطفٚ ١ٝتٛغييٝع قاعييس ٠ارتييسَات املكييطف.١ٝ
(ايبػاط.)23 ،1992،
َ -3ػاعس ٠ايبٓٛى عً ٢ايتهٚ ، ٝدعًٗا شات َط ١ْٚأنرب ي٬غتذاب ١ملتػريات ايػٛم ٚسادات ايعُ.٤٬
- 4ايػع ٞإىل انتؿاف فطم اغتجُاضٚ ١ٜشيو َٔ خ ٍ٬زضاغتٗا ٚاختٝاض أفهٌ املؿاضٜع اييت ميهٔ إقاَتٗيا ٚتٓفٝيصٖا َيع
ايكٝاّ بايرتٜٚر هلا.
- 5ستاٚي ١انتؿاف أغٛام دسٜسٚ ٠ايسخ ٍٛإيٗٝا َٔ خ ٍ٬ابتهاض َٓتذات دسٜسَٚ ٠تُٝعٜ ٠طغب فٗٝا ايعُ ،٤٬أ ٚحتػيني
ٚتطٜٛط ايكاَٗٓ ١ُ٥ا.
َ- 6طاقب ١املٓافػني ٚاإلط٬ع ايساٚ ِ٥املػتُط عً ٢أعُاهلِ ْٛٚع ١ٝخسَاتِٗ اييت ٜكسَْٗٛاَٚ ،عطفَ ١س ٣قسضتِٗ عً ٢ايتأثري
يف ايػٛم ( .ايكُٝسعٜٛٚ ٞغ )78 ،2005 ،
 - 7ايعٌُ عً ٢خًل ايربْاَر ايتػٜٛك ٢امل ِ٥٬يتػٜٛل ارتسَات املكطف ١ٝاملتطٛضٚ ٠املبتهطض.٠
 -8ايعٌُ عً ٢حتكٝل َػتٜٛات أعً َٔ ٢ايطع ١ٝعٔ ططٜل ايعٌُ عً ٢حتكٝل َػتٜٛات أعً َٔ ٢ا٫ؾباع يًشادات اذتايٝي١
ٚاملػتكبً ١ٝيًعُ ( .٤٬ايُٓط ٚآٍ َطاز.)17 ،2002 ،
- 9ابتهاض خسَات َكطف ١ٝدسٜس ٠تػتذٝب يطغبات ايعُٚ ،٤٬تطٜٛط ارتيسَات املكيطف ١ٝاملٛديٛزٚ ٠تػيٝري أمنياط تكيسميٗا
يًعُ ( ٤٬ايبػاط.)23 ،1992 ،
ٜ- 10عترب أزا ٠حتً ١ًٝٝضٝ٥ػ ١ٝيف فِٗ ايٓؿاط ايبٓهٜٚ ،ٞػاعس ايعاًَني يف ايبٓٛى عً ٢ضغِ ايػٝاغات َيع ٚنيع اييرباَر
ٚاإلدطا٤ات اي٬ظَ ١يتٓفٝصٖا ،نُا ٜك ّٛمبطاقبَٚ ١تابع ١ايعٌُ ايبٓهٚ ٞاذتهِ عً ٢أزا َٔ ٘٥دٛاْب٘ املدتًف ( ١ايكُٝسعٜٛٚ ٞغي ،
.)78 ،2005
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أثش أبعبد اخاللَبث األعًبل عهي انتغوٍك انًظشفٌ االعاليٌ….

ضابعا  :ايهٛاب ايؿطع ١ٝيًتػٜٛل املكطيف
إ َاميٝع ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ َٞ٬عٔ ايتػٜٛل يف املكاضف ايتذاض ( ١ٜايتكًٝس ٖٛ ) ١ٜايهيٛاب ٚايكٛاعيس ايؿيطع ١ٝايييت
تًتعّ بٗا املكاضف ا٫غٚ ١َٝ٬اييت ميهٔ تًدٝكٗا مبا ٜأت ( : ٞؾشات٘: )10-8 ،
 -1املؿطٚعٜٚ: ١ٝككس بٗا إٔ تهَ ٕٛفياَٖٚ ِٝهياَني ٚٚغياٚ ٌ٥أغيايٝب ايتػيٜٛل َتفكيَ ١يع أسهياّ َٚبياز ٨ايؿيطٜع١
اإلغ.١َٝ٬
-2ا٭خ٬م ٚايػًٛى اذتػٔ :أ ٟإٔ ًٜتعّ َٛف

ايتػٜٛل يف املكياضف اإلغي ١َٝ٬بيايكٚ ِٝا٭خي٬م ايفانيًٚ ١ايػيًٛى

اذتػٔ ايطٝب ٚ ،جتٓب غ ٤ٛارتًل ٚاضتطاف ايػًٛى .
 -3حتكٝل املٓفع ١املعترب ٠ؾطعاع ٜٚ :ككس بصيو إٔ تطنع ايعًُ ١ٝايتػٜٛك ١ٝعًَ ٢يا ٜكسَي٘ املكيطف اإلغيَ َٞ٬ئ خيسَات
َٓٚتذات َكطف ١ٝحتكل ايٓفع املؿطٚع يًفطز ٚيًُذتُع .
 -4حتط ِٜعًُٝات ايتػٜٛل اييت متؼ سكٛم اإلْػإ ٜٚ :ككس بصيو إٔ تهَ ٕٛفاَٖٚ ِٝهاَني ايطغا٫ت ايتػٜٛك ١ٝييٝؼ
فٗٝا اعتسا ٤عً ٢ايعكٝس ٠أ ٚايفهط أ ٚايعطض أ ٚاملاٍ .
-5غس ايصضا٥ع َكسّ عً ٢دًب املٓافعٜٚ :ككس بصيو جتٓب اختٝاض ايٛغاٚ ٌ٥ا٭زٚات ٚايٛغا ٌ٥ايتػٜٛك ١ٝاييت فٗٝا َفػس٠
ؾطعَُٗ ١ٝا ناْت املػطٜات ٚ،تطبٝل قاعس ٠جتٓب املفاغس َكسّ عً ٢دًب املٓافع.
 -6جتٓب املتادط ٠بايسٜٚ :ٜٔككس بصيو عسّ حتُ ٌٝايٓكٛم ايكطآْٚ ١ٝا٭سازٜح ايٓبَ ١ٜٛا ٫حتتٌُ أ ٚتطٜٛعٗيا يتتفيل َيع
ا٭عطاف ايػا٥س ٠يف املكطف ١ٝايتكًٝس ، ١ٜف ٬حتا ٌٜعً ٢ؾطع اهلل .
 -7املعاقط ٠يف ٚغا ٌ٥ايتػٜٛلٜٚ :ككس بصيو املبازض ٠يف اغتدساّ أغايٝب ايتكٓ ١ٝاذتسٜج ١يف ايتػٜٛل املكطيف اإلغَ َٞ٬ت٢
ناْت  ٫تتعاضض َع أسهاّ َٚباز ٨ايؿطٜع ١اإلغ. ١َٝ٬
-8ايتشكل ٚايتٛثٝلٜٚ :ككس بصيو اغتدساّ ا٭زيٚ ١قطا ٔ٥اإلثبات يًتأنٝس عً ٢قش ١املعًَٛيات ايتػيٜٛك ١ٝعئ املكيطف١ٝ
اإلغ ١َٝ٬يسعِ ايجك.١

خاَػا :املعٜر ايتػٜٛك ٞيًدسَات املايٚ ١ٝاملكطف ١ٝيف املكاضف اإلغ:١َٝ٬
ٜتعًل املعٜر ايتػٜٛك ٢باملٓٗر ايصٜٗٓ ٣ذ٘ املكطف اإلغ ٢َ٬ملُاضغ ١شتتً ا٭ْؿط ١ايت ٢غٝكسَٗا يعبآ٥ي٘ مبيا ٜػيِٗ في٢
اْػٝابٗا ٚٚقٛهلا إىل املػتفٝسَٗٓ ٜٔا بأفهٌ ايػبٌ ٚأٜػطٖا ٚ ،مبا ٜعٌُ عً ٢حتكٝل املٓفع ١املطدَٗٓ ٠ٛا( ،املػطب. )382 ،2004،ٞ
ٜتهيَ ٕٛئ أضبعي ١عٓاقيط ٖٚي ٞتعيطف بييٖٚ 4Ps :ي: ٞاملٓيتجر ٚايػيعط ٚايرتٜٚير ٚايتٛظٜيع (Product, Price,
) ، )Promotion, Placeإ ٫إٔ املعٜر ايتػٜٛك ٞيف املكاضف قس ٜتأي َٔ غبع ١عٓاقط سٖٚ ١ٜٛٝاَ 7Ps ١سٝح ٜهاف إيٗٝا
عٓاقط املعٜر ايتػٜٛك ٞاملػتشسث: ٖٞٚ ١املهْٛات املاز ،١ٜايعٓكط ايبؿط ،ٟايعًُٝات

(People, Process, Physical
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)  (Evidenceخاصتٚ .)9 ،2009 ،ٞفُٝا ٜأت ٞعطض َٛدع يهٌ عٓكط َٔ عٓاقط املعٜر ايتػٜٛك ٞيًدسَات املايٚ ١ٝاملكطف١ٝ
يف املكاضف اإلغ:١َٝ٬
-1

املٓتر (ارتسَ :)١متجٌ املٓفع ١أ ٚايػًع ١اييت غٝشكل ايعُ َٔ ٌٝخ٬هلا إؾباع اذتاديَٚ، ١ئ أٖيِ عٓاقيط امليعٜر

ايتػٜٛك ٞبايٓػب ١يًبٓوٚ ،اييت َٔ خ٬هلا ٜػتطٝع ٖصا ا٭خري َٛادٗ ١سادات ٚضغبات عُٚ ٘٥٬ايعٌُ عًي ٢إؾيباعٗا ،سٝيح
ٜعطف عً ٢أْ٘" :زتُٛع َٔ ١ا٭ْؿطٚ ١ايفعايٝات ارتسَ ١ٝاييت ٜكيسَٗا املكيطف يػيطض تًبٝي ١ساديات ٚضغبيا ت ايعبيا( ٔ٥
عٝؿٛف عبس.)136 ،2009،ٚ
 -2ايتػعريٜ :عس تػعري ارتسَات ايت ٢تكسَٗا ايبٓٛى اإلغ َٔ ١َٝ٬ا٭َٛض ايؿا٥هْ ١ظطًا ملا ٜطتب بٗص ٙارتسَات َٔ
تٓٛع ٚتعسز  ،إىل داْب اخت٬ف من تكسميٗا ف ٢نٌ َط ٠عئ ا٭خيط ،٣باإلنياف ١إىل َيا عتي ٝبٗيص ٙارتيسَات َئ شتياطط
ٚقعٛبات ٚتعسز أْٛاع ايعُٚ ٤٬املػتفٝسَٗٓ ٜٔا ٚاخت٬ف قسضاتِٗ ٚزخٛهلِ ٚأمناط ؾدكٝاتِٗ َٚس ٣ايتعاَِٗ ٚديسٜتِٗ (.
املػطب.)388 ،2004 ،ٞ
 -3تطٜٚر ارتسَات املكطفٜ :١ٝؿري تطٜٚر ارتسَات اييت تكسَٗا ايبٓٛى اإلغي ١َٝ٬إىل أغيايٝب ا٫تكياٍ ٚٚغياٌ٥
اإلقٓاع يتعط ٜايعُٚ ٤٬املػتفٝس ٜٔبهاف ١خسَاتٗا ٚتكطٜب ايفذ ٠ٛايكا ١ُ٥بني ايعُيٚ ٤٬املػيتفٝسٚ ٜٔإقبياهلِ عًي ٢اْ٫تفياع
باملٓافع املطدٚ ،٠ٛعازَ ٠ا ٜهِ ايرتٜٚر رتسَات ايبٓٛى اإلغَ ١َٝ٬عظتاع َتهاَ٬ع َٔ اإلعٚ ٕ٬ا٫تكاٍ املباؾط ٚايٓؿط ٚتٓؿٝ
اإلقباٍ عً ٢تًو ارتسَات ( املػطب.)2004،390 ،ٞ
 -4تٛظٜع ارتسَات املكطف ( ١ٝاملهإ):
ٜعترب املهإ أسس ايعٓاقط ا٭غاغ ١ٝفَ ٢عٜر تػٜٛل ارتسَات اييت تكسَٗا ايبٓٛى اإلغٜٚ ، ١َٝ٬ؿري إىل َهإ تكس ِٜارتسَي١
املايٚ ١ٝاملكطفٚ ١ٝايتهافًٚ، ١ٝغايباع َا ٜتِ تٛظٜع تًو ارتسَات بكٛضَ ٠باؾط َٔ ٠إسس فطٚع ايبٓو املٓتؿط ٠إىل عُٚ ٘٥٬املػتفٝس،ٜٔ
سٝح تعطف قٓٛات ايتٛظٜع بأْٗا زتُٛع َٔ ١املٓظُات املرتابط ١اييت تؿرتى يف عًُ ١ٝدعٌ املٓتر أ ٚارتسََ ١تيٛفط ٠ي٬غيتدساّ أٚ
ا٫غتٗ٬ى َٔ قبٌ املػتًٗو أ ٚاملػتعٌُ ( .بٛؾٓاقٚ ١ساد.)16 ،2011 ،ٞ
-5

ايعٓكط ايبؿط :ٟإٕ َكسَ ٞارتسَات ًٜعب ٕٛزٚضا بايػا يف تػٜٛل ارتسَات املكيطف ١ٝإش ٜي٪زَ ٟكيسّ ارتسَي١

املكطف ١ٝزٚضًا ًَُٗا يف إقٓاع ايعبا ٔ٥عً ٢اعتباض أْ٘ ميجٌ سًك ١ايٛقٌ بني املكطف ٚايعبا( .ٔ٥خاصت.)58 ،2009 ،ٞ
-6

ايب ١٦ٝاملازٚ :١ٜتعطف بأْٗا :ايب ١٦ٝاملاز ١ٜيًُكطف احملٝط ١بايعاًَني ٚايعبا ٔ٥أثٓا ٤إْتاز ٚتػً ِٝارتسََ ،١هافعا إيٗٝا

عٓاقط ًَُٛغ ١تػتدسّ ي٬تكاٍ ٚزعِ زٚض ارتسَٚ .١ت٪ز ٟعٓاقط ايب٦ٝي ١املازٜي ١زٚضًا ًَُٗيا يف ضاسي ١ايعبيا ٔ٥أثٓيا ٤تًكيِٗٝ
ارتسَات املكطفٚ ١ٝيصيو تعيس عياَ٬ع َي٪ثطًا يف إزضاى ايعبيا ٔ٥يًدسَي ١املكيطفَ ١ٝئ سٝيح ديٛزتﻬا ٚاملػيت ٣ٛايػيطٜع يف
تٓفٝصٖا(خاصت.)57 ،2009 ،ٞ
 -7ايعًُٝاتٚ :تعطف ايعًُٝات بأْٗا "ايهٝف ١ٝاييت ٜتِ َٔ خ٬هلا تكس ِٜارتسَ ١يًعبا ،"ٔ٥إٕ ايهٝف ١ٝايييت ٜيتِ َئ
خ٬هلا تكس ِٜارتسَ ١تُعس سامس ١بايٓػب ١يًُكطف ،فعًُ ١ٝتػً ِٝارتسَ ١ت٪ثط عً ٢تكٛضات ايعبا ٚ ٔ٥عٔ دٛز ٠ارتسَ ١املكسَ١
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إي ،ِٗٝيصيو فإٕ تهاٌَ ارتط ايتػٜٛكٚ ١ٝعًُ ١ٝتػً ِٝارتسَ ١إىل ايعبا ٔ٥نُٔ املعٜر ايتػٜٛك ٞميهٔ إٔ تٛدس َكاضف أنجط
فاعً ١ٝإىل داْب حتكٝل ايطبح ٚضنا ايعبا ،ٔ٥إٕ عاًَ ٞايػطعٚ ١ايٛقت ٜعتربإ ا٭ٖيِ يف تكيس ِٜارتيسَات ايساعُي ١يف عكيط
ايػطع ١يصيو عً ٢ايبٓٛى أخصُٖا بعني ا٫عتباض (.ايطاٖط َٚطاز.)153-152 ،2013 ،

احملٛض ايطابع  :ادتاْب املٝساْٞ
ا :٫ٚمسات ا٫فطاز املبشٛثني :مت اختٝاض ع َٔ ١ٓٝايعاًَني يف املكاضف ا٫غ ١َٝ٬ايعاًَ ١يف ستافظ ١ايػًُٝاْ ،١ٝسٝح مت
تٛظٜع  55اغتُاض ٠اىل ع ١ٓٝايبشح ٚمت اغرتزاز ٚ 53اغتبعست (َٗٓ )3ا يعسّ ق٬سٝتٗا يًتشً ٌٝفاغتكط ايعسز عً)50( ٢
اغتُاض ٠ا ٟإ ْػب ١ا٫غتذاب ١ناْت ٚ ،%90يف ن ٤ٛشيو ْبني يف ازْا ٙمسات ٖ ٤٫٪املبشٛثني:
 -1ادتٓؼ :تؿري ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف ادتس )1( ٍٚبإ ْػب ١اْ٫اخ بًػت ( ٖٞٚ ،)%54اعًْ َٔ ٢ػب ١ايصنٛض اييت ناْت
(ٖٚ ،)%46صا ٜعٛز اىل طبٝع٘ عٌُ املكاضف اييت تعتُس بايسضد ١ا٫غاؽ عً ٢اْ٫اخ يف تٓفٝص اعُاهلا.
 -2ايعُط :تٛنح ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف ادتس ،)1( ٍٚإ ا٫عُاض احملكٛض ٠بني ( )40 - 31ٚ 30 – 21سكًت عً ٢اعً٢
ْػب ١سٝح ناْت (ٖٚ ،)%82صا ٜسٍ عًٚ ٢ع ٞا٫فطاز املبشٛثني يف اعطا ٤ادابات ٜع ٍٛعًٗٝا.
 -3ايتشك ٌٝايسضاغ :ٞيكس سكٌ ا٫فطاز املبشٛثني َٔ محً ١ؾٗاز ٠ايبهايٛضٜٛؽ عًْ ٢ػب )%60( ١نُا ٖٚ ٛانح َٔ
ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف ادتس ٖٞٚ ،) 1( ٍٚاعًْ ٢ػب َٔ ١بني ايتشك٬ٝت ايسضاغٖٚ ،١ٝصا ٜسٍ عً ٢املػت ٣ٛايعًُ ٞي٬فطاز
املبشٛثني يف تكس ِٜادابات ممٝع.٠
 -4ايتدكل ا٫نازمي :ٞتٛنح ايٓتا٥ر املب ١ٓٝيف ادتس )1( ٍٚإ ايتدككات ا٫نازمي ١ٝا٫زاضٚ ١ٜاحملاغبْ ١ٝايت انرب ْػب، ١
سٝح ناْت (ٖٚ ،)%78صا ٜسٍ عً ٢ايسٚض ايفاعٌ ايص ٟتػِٗ فٖ ٘ٝص ٙايف ١٦يف زتٌُ اْؿط ١املكاضف ع ١ٓٝايسضاغ.١
 -5غٓٛات ارتسَ :١تؿري ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف ادتس ، )1( ٍٚإ غٓٛات ارتسَ ١احملكٛض ٠بني (اقٌ َٔ )10 – 5( ٚ )5
سكًت عً ٢ايٓػب ١ا٫نرب َٔ بني غٓٛات ارتسَ ١ا٫خطٚ ٣اييت بًػت (ٖٚ ،)%80صا ٜعين اَت٬ى ٖص ٙايف ١٦تكٛضاع
ٚعُكاع ٚاغعني عٔ طبٝع ١أعُاٍ َكاضفِٗ
 -6ايعٓٛإ ايٛفٝف :ٞتٛنح ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف ادتس ، )1( ٍٚإ ايعٓٛإ ايٛفٝفَ ٞعا٬َ ٕٚسظ ٚاَني قٓسٚم سكًتا عً٢
ايٓػب ١ا٫نرب َٔ بني ايعٓا ٜٔٚايٛفٝف ١ٝا٫خطٚ ٣اييت بًػت (ٖٚ ،)%80صا ميهٔ إٔ ٜعط٪َ ٞؾطاع سْ ٍٛطام إغٗاّ ٖاتني
ايف٦تني يف ضغِ خط ٚاغرتاتٝذٝات َكاضفِٗ.
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االَثي
22
54
 – 50 51 - 40فبكثش
5
3
01
6
اعذاداٍت اخشى تزكش
1
2
1
4
لبَوٌَ
عهوو
طشفت
2
1
4
06
31 – 20 21 - 00
4
5
1
01
يذلك
ايٍَ
طُذوق
1
01
06
21

انًجًوع
51
%011
انًجًوع
51
%011
انًجًوع
51
%011
هُذعٌ انًجًوع
0
2
 - 30فبكثش
0
2
و .يالحط

51
%011
انًجًوع
51
%011
انًجًوع

21
41

51
%011

ثاْٝاٚ :ق ٚتؿدٝل َتػريات ايسضاغٚ :١تتهُٔ:
ٚ -1ق ٚتؿدٝل املتػريات املتعًك ١بابعاز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ
تٛنح ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف ادتسٚ ) 2( ٍٚدٛز ْػب ١اتفام بني إدابات ا٭فطاز املبشٛثني س ٍٛفكطات ابعاز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ
اييت مشًت ايفكطات (َٔ  1اىل  )26سٝح بًػت ْػبتٗا (( ) 71.9اتفل بؿس ،٠اتفل) ٖٚصا ٜعين إٔ ٖٓاى زضد َٔ ١اْ٫ػذاّ بني
ادابات ا٫فطاز املبشٛثني س ٍٛفك طات ٖص ٙا٫بعاز ،يف سني ناْت زضد ١عسّ ا٫تفام هلصا املتػري َٔ داْب ا٭فطاز املبشٛثني جتاٙ
فكطات٘ قس بًػت ( ٫( ،)%11.1اتفل بؿس ٫ ،٠اتفل) ،نُا ناْت ْػب ١اإلدابات احملاٜسٚ ،)%16.9( ٠دا ٤ايٛغ اذتػاب ٞيفكطات
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ٖصا املتػري بؿهٌ عاّ (ٚ )3.470باضتطاف َعٝاض ،)1.144( ٟأَا فُٝا ٜتعًل بايبعس قاسب اإلغٗاّ ا٭نرب يف إغٓاْ ٤ػب ١ا٫تفام
فهإ َٔ ْكٝب فكطات بعس اَ٫اْ ١إش سكٌ عًْ ٢ػب ١اتفام (ٚ )% 81.2بٛغ سػابٚ )3.794( ٞاضتطاف َعٝاض،)1.212( ٟ
ٚيف ٖصا إؾاضٚ ٠انش ١إلغٗاّ بعس اَ٫اْ ١يف تععٜع اخ٬قٝات ا٫عُاٍ عًَ ٢ػت ٣ٛاملكاضف املبشٛث ،١بُٓٝا ناْت ْػب ١ا٫غتذاب١
إىل َػاس ١املكٝاؽ ( ،) 64.5مما ٜعين إٔ َػت ٣ٛإزضاى املبشٛثني قس بًؼ املػت ٣ٛايجاَْ َٔ ٞػاس ١املكٝاؽ (َتٛغ اذتاي ١املسضن)١
اييت تسيٌ عً ٢نطٚض ٠تبين ابعاز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ نُبسأ اغاغ ٞيتٓفٝص ا٫عُاٍ يف املكاضف املبشٛث ١بهٌ اخ٬م ٚتفاْ. ٞ
ادتس)2( ٍٚ
املعسٍ ايعاّ يًتٛظٜعات ايتهطاضٚ ١ٜاٚ٫غاط اذتػابٚ ١ٝا٫ضتطافات املعٝاضْٚ ١ٜػب ١ا٫غتذاب٫ ١بعاز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ

االبعبد

فمشاث كم بعذ

اتفك بشذة

اتفك

يحبٍذ

744
9

1:4
5

العذالة

74653 649

14188

:6

747..

1414.

:.4:

14616

9548
:944

الاتفك
بشذة
الاتفك

الصبر

774 X19 – X23
:
714 X24 – X26
7
المؤشر العام 774
8

144
4
66

الصذق

انوعط
انحغببٌ

تحمل
المسؤولية
االمانة

734 X5 – X9
6
834 X10 – X14
:
67 X15 – X18

814
:
774
:
894
9
764
8
7.

االَحشاف
انًعَبسً

64

84

164
9
194
:
164
4
6.

َغبت
االعتجببت

النساهة

X1 – X4

يمَبط االعتجببت

5
848

14
6
6

74358

449

7

7456:

14.99

74699 848

14659

:3

74691

.4541

3643

7483. 643

14188

:849

8

1.4
4
174
:
448

7

ٚ -2ق ٚتؿدٝل املتػريات املتعًك ١بايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
تؿري ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف ادتسٚ ) 3( ٍٚدٛز ْػب ١اتفام بني إدابات ا٭فطاز املبشٛثني س ٍٛفكطات ا٫بعاز املتعًك ١بايتػٜٛل
املكطيف ا٫غ َٞ٬اييت مشًت ايفكطات (َٔ  27اىل  )44سٝح بًػت ْػبتٗا (( )%75اتفل بؿس ،٠اتفل) ٖٚصا ٜعين إٔ ٖٓاى زضد١
َٔ اْ٫ػذاّ بني ادابات ا٫ف طاز املبشٛثني س ٍٛفكطات ٖص ٙا٫بعاز ،يف سني ناْت زضد ١عسّ ا٫تفام هلصا املتػري َٔ داْب ا٭فطاز
املبشٛثني جتا ٙفكطات٘ قس بًػت ( ٫( ،)%11اتفل بؿس ٫ ،٠اتفل) ،نُا ناْت ْػب ١اإلدابات احملاٜسٚ ،)%14( ٠دا ٤ايٛغ اذتػابٞ
262

يجهت جبيعت انتًَُت انبششٍت  /انًجهذ 3.انعذد 2.حوصٍشاٌ  :2102ص ص220-243
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

يفكطات ٖصا املتػري بؿهٌ عاّ (ٚ )3.466باضتطاف َعٝاض ،)1.298( ٟأَا فُٝا ٜتعًل بايبعس قاسب اإلغٗاّ ا٭نرب يف إغٓاْ ٤ػب١
ا٫تفام فهإ َٔ ْكٝب فكطات عٓكط ايتػعري إش سكٌ عًْ ٢ػب ١اتفام (ٚ )% 81.5بٛغ سػابٚ )3.492( ٞاضتطاف َعٝاضٟ
(ٚ ،) 1.326يف ٖصا إؾاضٚ ٠انش ١إلغٗاّ عٓكط ايتػعري يف زعِ حتكٝل عٓاقط املعٜر ايتػٜٛك ٞعًَ ٢ػت ٣ٛاملكاضف املبشٛث،١
بُٓٝا ناْت ْػب ١ا٫غتذاب ١إىل َػاس ١املكٝاؽ ( ،) 63.8مما ٜعين إٔ َػت ٣ٛإزضاى املبشٛثني قس بًؼ املػت ٣ٛايجاَْ َٔ ٞػاس١
املكٝاؽ (َتٛغ اذتاي ١املسضن )١اييت تسيٌ عً ٢نطٚض ٠اعتُاز عٓاقط املعٜر ايتػٜٛك ٞمجٝعٗا نُبسأ فعاٍ يف تٓفٝص اْ٫ؿط١
ايتػٜٛك ١ٝيف املكاضف املبشٛث١
ادتس)3( ٍٚ
املعسٍ ايعاّ يًتٛظٜعات ايتهطاضٚ ١ٜاٚ٫غاط اذتػابٚ ١ٝا٫ضتطافات املعٝاضْٚ ١ٜػب ١ا٫غتذاب ١يًتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬

االبعبد

فمشاث كم بعذ

اتفك بشذة

اتفك

يحبٍذ

74758 648

14174

:64:

74856

1476:

9547

74715 14:

14613

::48

74::1 849

14911

:3

748::

14654

:744

الاتفك
بشذة
الاتفك

المؤشر العام

77

الترويج

انوعط
انحغببٌ

التوزيع

X41 – X44

68

التسعير

االَحشاف
انًعَبسً

الخذمة

774 X27 – X3
:
874 X32 – X35
9
78 X36 – X40

814
6
74

َغبت
االعتجببت

يمَبط االعتجببت

1:

:44

16

9

848 174 8:4
6
4
114 14 86
9
:
18 86

19

9

ثايجا :حتًْ ٌٝتا٥ر ع٬قات ا٫ضتباط بني اخ٬قٝات ا٫عُاٍ (إمجا ٚ )٫ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
تؿري ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠بادتس ) 4( ٍٚإىل ٚدٛز ع٬ق ١اضتباط َعٓ ١ٜٛبني اخ٬قٝات ا٫عُاٍ (إمجا ٚ )٫ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
إش بًػت ( )0.773عٓس َػتَ ٣ٛعٖٓٚ )0.05( ١ٜٛصا زي ٌٝعً ٢ق ٠ٛايع٬ق ١بني املتػري ،ٜٔنُا تؿري ٖص ٙايٓتٝذ ١إىل اْ٘ نًُا
ظازت املكاضف (ع ١ٓٝايسضاغ َٔ )١أْؿطتٗا املطتبط ١باخ٬قٝات ايعٌُ ٚتطبٝكٗا يف َٗاَٗا ا٭غاغ ١ٝنًُا أغِٗ شيو يف زعِ
ايتػٜٛل املكطيفٚ ،بصيو غٝتِ قب ٍٛايفطن ١ٝايطٝ٥ػ ١اٚ٫ىل*.
_____________________________________________________________________________________________

* مجٝع ادتساٚ ٍٚا٫ضقاّ يف ٖصا احملٛض مت اذتك ٍٛعًٗٝا عٔ ططٜل اغتدساّ بطزت)SPSS( ١ٝ
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ادتس)4( ٍٚ
ْتا٥ر ع٬قات ا٫ضتباط بني اخ٬قٝات ا٫عُاٍ (إمجا ٚ )٫ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
انًتغَش انًغتمم
انًتغَش انتببع

اخاللَبث االعًبل

انتغوٍك انًظشفٌ االعاليٌ

*1.223
*p> 1.15

N=51

ضابعا :حتًْ ٌٝتا٥ر ايتأثريٚ :تتعًل ٖص ٙايفكط ٠بايتشكل َٔ َس ٣غطٜإ قش ١ايفطن ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝايجاْٚ ١ٝايفطنٝات املٓبجك ١عٓٗا
ٚٚفكا ملا ٜأت:ٞ
أ-

حتًْ ٌٝتا٥ر ايتأثري ٫خ٬قٝات ا٫عُاٍ (إمجا )٫عً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬

تؿري ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف ادتس )5( ٍٚإىل ٚدٛز تأثري َعٓ٫ ٟٛخ٬قٝات ا٫عُاٍ (إمجا )٫عً ٢ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ ،َٞ٬بس٫ي١
ق )F( ١ُٝاحملتػب ٖٞٚ )74.520( ١أعً َٔ ٢ايك ١ُٝادتسٚي ١ٝهلا (ٚ )2.32عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سط،)6.44( ١ٜ
نُا بًؼ َعاٌَ ايتشسٜس ٖٚ )0.519( )R(2صا ٜعين إٔ ابعاز اخ٬قٝات ا٫عُياٍ اغيُٗت ٚفػيطت (َ )%51.9ئ ا٫خت٬فيات
املفػط ٠يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غٜٚ َٞ٬عٛز ايباق )%48.1( ٞاىل َتػريات عؿٛا ٫ ١ٝ٥ميهٔ ايػٝطط ٠عًٗٝا أ ٚأْٗيا غيري زاخًي ١يف
أمنٛشز ا٫ضتساض أق٬ع َٔٚ ،خَ ٍ٬تابع ١قَ ِٝعاَ٬ت (ٚ )Bاختباض( )Tهلا ،تبني إٔ ق )T( ١ُٝاحملتػب ١هليا بًػيت (ٖٚ )8.633يٞ
قَ ١ُٝعٓ ١ٜٛ٭ْٗا انرب َٔ قُٝتٗا ادتسٚيٚ )1.664( ١ٝعٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سطٚ ،)6.65( ١ٜبٗيصا غيٝتِ قبيٍٛ
ايفطن ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجاْ.١ٝ
ادتس)5( ٍٚ
حتًْ ٌٝتا٥ر ايتأثري ٫بعاز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ (إمجا )٫يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
المتغير المفسر
المتغير المستجيب
التسويك المصرفي
االسالمي
N= 51

اخالليات االعمال
B0

B1

1.211

1.220
*()1.633
(df)6.44

F

R2

المحسوبة الجذولية
1.501

24.521

2.32

*p >1.15
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ب -حتًْ ٌٝتا٥ر ع٬قات ايتأثري ٫بعاز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ(اْفطازا) يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬

ٚتتعًل ٖص ٙايفكط ٠بايتشكل َٔ َس ٣غطٜإ قش ١ايفطنٝات ايفطع ١ٝاملٓبجك ١عٔ ايفطن ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجاْٚ ١ٝنُا ٜأت:ٞ
 -1تأثري ايٓعاٖ ١يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ :َٞ٬تؿري ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف ادتس )6( ٍٚإىل ٚدٛز تأثري َعٓ ٟٛيبعس ايٓعاٖ ١يف
ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ ( َٞ٬امجا ،)٫بس٫ي ١ق )F( ١ُٝاحملتػب ٖٞٚ )21.582( ١أعً َٔ ٢قُٝتٗا ادتسٚيٚ )2.32( ١ٝعٓس َػت٣ٛ
َعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سطٚ ،) 6.44( ١ٜبصيو غٝتِ قب ٍٛايفطن ١ٝايفطع ١ٝا٭ٚىل املٓبجك ١عٔ ايفطن ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝايجاْ ،١ٝنُا بًؼ
َعاٌَ ايتشسٜس ٖٚ )0.159( )R(2صا ٜعين إٔ عًُ ١ٝايٓعاٖ ١أغُٗت ٚفػطت ( َٔ )%15.9ايتبا ٜٔاملٛدٛز يف ايتػٜٛل املكطيف
ا٫غٜٚ َٞ٬عٛز ايباق )% 84.1( ٞإىل َتػريات عؿٛا ٫ ١ٝ٥ميهٔ ايػٝطط ٠عًٗٝا أ ٚأْٗا غري زاخً ١يف أمنٛشز ا٫ضتساض أقَٔٚ ،٬
خَ ٍ٬تابع ١قَ ِٝعاَ٬ت (ٚ )Bاختباض( )Tهلا ،تبني إٔ ق )T( ١ُٝاحملتػب ١هلا ( ٖٞٚ )4.646قَ ١ُٝعٓ ١ٜٛ٭ْٗا انرب َٔ قُٝتٗا
ادتسٚيٚ )1.664( ١ٝعٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سطٖٚ ،)6.44( ١ٜصا ٜبني بإ املكاضف ع ١ٓٝايسضاغ ١تتدص قطضاتٗا مبا
 ِ٥٬ٜايتعًُٝات املكطف ١ٝاملعُ ٍٛبٗا ؾطعا ملٓع عًُٝات ايفػاز املايٚ ٞا٫زاض.ٟ
 -2تأثري حتٌُ املػٚ٪ي ١ٝيف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ :َٞ٬تؿري ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف ادتس )6( ٍٚإىل ٚدٛز تأثري َعٓ ٟٛيبعس حتٌُ
املػٚ٪ي ١ٝيف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ ( َٞ٬امجا ،)٫آش بًػت ق )F( ١ُٝاحملتػبٚ ١ايبايػ ٖٞٚ )13.086( ١أعً َٔ ٢قُٝتٗا ادتسٚي١ٝ
(ٚ )2.32عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سطٚ ،)6.44( ١ٜبصيو غٝتِ قب ٍٛايفطن ١ٝايفطع ١ٝايجاْ ١ٝاملٓبجك ١عٔ ايفطن١ٝ
ايطٝ٥ػ ١ٝايجاْ ،١ٝنُا بًؼ َعاٌَ ايتشسٜس ٖٚ )0.361( )R(2صا ٜعين إٔ ْتٝذ ١ٝحتٌُ املػٚ٪ي ١ٝأغُٗت ٚفػطت (َٔ )%36.1
ايتبا ٜٔاملٛدٛز يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غٜ ٚ َٞ٬عٛز ايباق )%63.9( ٞإىل َتػريات عؿٛا ٫ ١ٝ٥ميهٔ ايػٝطط ٠عًٗٝا آ ٚأْٗا عٛاٌَ
خاضز ْطام ايبشح اذتاي َٔٚ ،ٞخَ ٍ٬تابع ١قَ ِٝعاَ٬ت (ٚ )Bاختباض( )Tهلا ،تبني إٔ ق )T( ١ُٝاحملتػب ١هلا بًػت ()3.617
 ٖٞٚقَ ١ُٝعٓ ١ٜٛ٭ْٗا انرب َٔ قُٝتٗا ادتسٚي ١ٝايبايػٚ )1.664( ١عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سط ،)6.44( ١ٜمما ٜجبت
إٔ ايعاًَني يف املكاضف ع ١ٓٝايسضاغٜ ١عًُ ٕٛبهٌ اخ٬م يتٓفٝص اعُاهلِ.
 -3تأثري اَ٫اْ ١يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غٜ :َٞ٬بني ادتس َٔ )6( ٍٚخ ٍ٬ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠ف ٘ٝإىل ٚدٛز تأثري َعٓ ٟٛيبعس
اَ٫اْ ١يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ ( َٞ٬امجا ،)٫بس٫ي ١ق )F( ١ُٝاحملػٛب ١ايبايػ ٖٞٚ )37.808( ١انرب َٔ قُٝتٗا ادتسٚي١ٝ
(ٚ )2.32عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سطٚ ،)6044( ١ٜبصيو ٜتِ قب ٍٛايفطن ١ٝايفطع ١ٝايجايج ١املٓبجك ١عٔ ايفطن١ٝ
ايطٝ٥ػ ١ٝايجاْ ،١ٝسٝح بًؼ َعاٌَ ايتشسٜس ٖٚ )0.629( )R(2صا ٜعين إٕ ْتٝذ ١اَ٫اْ ١أغُٗت ٚفػطت ( َٔ )%62.9ايتبأٜ
املٛدٛز يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غٜٚ َٞ٬عٛز ايباق )%37.1( ٞإىل َتػريات عؿٛا ٫ ١ٝ٥ميهٔ ايػٝطط ٠عًٗٝا أ ٚأْٗا عٛاٌَ خاضز
ْطام ايبشح َٔٚ ،خَ ٍ٬تابع ١قَ ِٝعاَ٬ت (ٚ )Bاختباض( )Tهلا ،تبني إٔ ق )T( ١ُٝاحملتػب ١هلا بًػت ( ٖٞٚ )6.237ق١ُٝ
َعٓ ١ٜٛ٭ْٗا انرب َٔ قُٝتٗا ادتسٚي ١ٝايبايػٚ )1.664( ١عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سطٖٚ ،)6.44( ١ٜص ٙايٓتٝذ ١فٗٝا
اؾاض ٙإىل إ ايعاًَني يف املكاضف ع ١ٓٝايسضاغٜ ١تكطف ٕٛبايؿهٌ ايصٜ ٟهُٔ ايت ِ٥٬بني ايتكايٝس ا٫دتُاعٚ ١ٝايٛفٝف ١ٝاملطًٛب. ١
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 -4تأثري ايكسم يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ٬ْ :َٞ٬سظ َٔ خ ٍ٬ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠ادتس )6( ٍٚإىل ٚدٛز تأثري َعٓ ٟٛيبعس
ايكسم يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ ( َٞ٬امجا ،)٫بس٫ي ١ق )F( ١ُٝاحملتػب ١ايبايػ ٖٞٚ )53.5( ١انرب َٔ قُٝتٗا ادتسٚي)2.32( ١ٝ
ٚعٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سطٖٚ ،) 6.44( ١ٜصا ٜعين قب ٍٛايفطن ١ٝايفطع ١ٝايطابع ١ايتابع ١يًفطن ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝايجاْ،١ٝ
سٝح بًػت قَ )R(2 ١ُٝعاٌَ ايتشسٜس (ٖٚ )0.437صا ٜعين إٕ ْتٝذ ١ايكسم أغُٗت ٚفػطت ( َٔ )%43.7ايتبا ٜٔاملٛدٛز يف
ايتػٜٛل املكطيف ا٫غٚ َٞ٬ايباقٜ )%56.3( ٞعٛز إىل َتػريات عؿٛا ٫ ١ٝ٥ميهٔ ايػٝطط ٠عًٗٝا أ ٚأْٗا عٛاٌَ خاضز سسٚز
ايسضاغ َٔٚ ،١خَ ٍ٬تابع ١قَ ِٝعاَ٬ت (ٚ )Bاختباض( )Tهلا ،تبني إٔ ق )T( ١ُٝاحملػٛب ١هلا ( ٖٞٚ )7.317قَ ١ُٝعٓ ١ٜٛبػبب
أْٗا انرب َٔ قُٝتٗا ادتسٚيٚ )1.664( ١ٝعٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سطٖٚ ،)6.44( ١ٜصا ٜبني بإ ايعاًَ ٕٛيف
املكاضف ع ١ٓٝايبشح ٜتفاعًَ ٕٛع ازاض ٠املكطف عٔ ططٜل اذتٛاض ٚاملٓاقؿ ١يًتشط ٟعٔ اغباب ا٫خطا ٤اييت حتكٌ يف زتاٍ عًُِٗ
ٚاظتاز اذتً ٍٛاملٓاغب ١هلا .
 -5ايكرب يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ :َٞ٬تؿري ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠ادتس )6( ٍٚإىل ٚدٛز تأثري َعٓ ٟٛيبعس ايكرب يف ايتػٜٛل
املكطيف ا٫غ ( َٞ٬امجا ،)٫بس٫ي ١ق )F( ١ُٝاحملػٛب ١ايبايػ ٖٞٚ )67.5( ١انرب َٔ قُٝتٗا ادتسٚيٚ )2.32( ١ٝعٓس َػتَ ٣ٛعٓ١ٜٛ
(ٚ )0.05زضديت سطٖٚ ،) 6.65( ١ٜصا ٜعين قب ٍٛايفطن ١ٝايفطع ١ٝارتاَػ ١املٓبجك ١عٔ ايفطن ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجاْٚ ،١ٝقس بًؼ ق١ُٝ
َعاٌَ ايتشسٜس ٖٚ )0.495( )R(2صا ٜعين إٕ ْتٝذ ١ايكرب أغُٗت ٚفػطت ( َٔ )%49.5ايتبا ٜٔاملٛدٛز يف ايتػٜٛل املكطيف
ا٫غٜٚ َٞ٬عٛز ايباق )% 50.5( ٞإىل َتػريات عؿٛا ٫ ١ٝ٥ميهٔ ايػٝطط ٠عًٗٝا أ ٚأْٗا عٛاٌَ خاضز ْطام ايبشح أقَٔٚ ،٬
خَ ٍ٬تابع ١قَ ِٝعاَ٬ت (ٚ )Bاختباض( )Tهلا ايٛاضز ٠يف ادتس ٍٚاع ٠٬تبني إٔ ق )T( ١ُٝاحملػٛب ١بًػت ( ٖٞٚ )8.219ق١ُٝ
َعٓ ١ٜٛ٭ْٗا انرب َٔ قُٝتٗا ادتسٚيٚ )1.664( ١ٝعٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سطٖٚ ،)6.44( ١ٜصا َا ٜؿري اىل اْػذاّ
ايعاًَني يف املكاضف ع ١ٓٝايسضاغَ ١ع ازاضتٗا ايص ٟحترتّ مجٝع اٯضا ٤اييت تططح ٚتأخصٖا بعني ا٫عتباض
-6تأثري ايعساي ١يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ :َٞ٬تٛنح ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠ادتس )6( ٍٚإىل ٚدٛز تأثري َعٓ ٟٛيبعس ايٓعاٖ ١يف
ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ ( َٞ٬امجا ،)٫بس٫ي ١ق )F( ١ُٝاحملتػب ١إش بًػت ( ٖٞٚ )78.6انرب َٔ قُٝتٗا ادتسٚي ١ٝايبايػ)2.32( ١
ٚعٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.05( ١ٜٛزضديت سطٚ ،) 6.44( ١ٜبصيو ٜتِ قب ٍٛايفطن ١ٝايفطع ١ٝايػازغ ١املٓبجك ١عٔ ايفطن ١ٝايطٝ٥ػ١
ايجاْ ،١ٝنُا بًػت قَ )R(2 ١ُٝعاٌَ ايتشسٜس (ٖٚ )0.533صا ٜعين إٕ ْتٝذ ١ايعساي ١أغُٗت ٚفػطت ( َٔ )%53.3ايتبأٜ
املٛدٛز يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غٜٚ َٞ٬عٛز ايباق )%46.7( ٞإىل َتػريات عؿٛا ٫ ١ٝ٥ميهٔ ايػٝطط ٠عًٗٝا أ ٚأْٗا عٛاٌَ غري
زاخً ١يف ْطام ايبشح اذتاي ٞأق َٔٚ ،٬خَ ٍ٬تابع ١قَ ِٝعاَ٬ت (ٚ )Bاختباض( )Tهلا ايٛاضز ٠يف ادتس ٍٚاملصنٛض اع ٠٬تبني إٔ
ق )T( ١ُٝاحملػٛب ١هلا بًػت ( ٖٞٚ )8.871قَ ١ُٝعٓ ١ٜٛ٭ْٗا انرب َٔ قُٝتٗا ادتسٚي ١ٝايبايػٚ )1.664( ١عٓس َػتَ ٣ٛعٓ١ٜٛ
(ٚ )0.05زضديت سطٖٚ ) 6.44( ١ٜصا ٜبني بإ ايعاًَني يف املكاضف ع ١ٓٝايسضاغٜ ١ؿعط ٕٚبايعسٍ ٚاْ٫كاف يف ايتعاٌَ َعِٗ َٔ
قبٌ ازاض ٠املكطف.
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ادتس)6( ٍٚ
حتًْ ٌٝتا٥ر ع٬قات ايتأثري ٫بعا ز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غَٞ٬
المتغير التابع
المتغير المستمل
ابعاد اخالليات العمل

التسويك المصرفي
االسالمي
B0

انُضاهت

1.411

تحًم انًغؤونَت

1.311

االيبَت
انظذق
انظبش
انعذانت
N= 51

1.611
1.660
1.213

F
R2
المحسوبة

الجذولية

1.051

20.512

2.32

1.360

03.116

2.32

1.621

32.111

2.32

1.432

53.5

2.32

1.415

62.5

2.32

1.533

21.6

2.32

B1
1.4126
*()4.646
1.322
*()3.602
1.535
*()6.232
1.425
*()2.302
1.551
*()1.201

1.515
1.231
*()1.120
(df )6.44

.1

_____________________________________________________________________________________________

(*) ( )B1تسٍ عً ٢ق )T( ١ُٝاحملػٛب.١
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احملٛض ارتاَؼ :ا٫غتٓتادات ٚايتٛقٝات
أ : ٫ٚا٫غتٓتادات
 -1تًعب اخ٬قٝات ا٫عُاٍ زٚضا فاع ٬يف خًل ايجك ١يس ٣ايعُ ، ٤٬فا٫يتعاّ ٚايكسم ٚاَ٫اْ٘ ٚايٛفا ٤بايٛعٛزاملكسَٜ ١ػاِٖ
بعٜاز ٠ضنا ايعُٚ ٤٬ق ٠ٛاضتباطِٗ باملكطف .
 -2ايتػٛیم املكطفی ا٫غٍ َٞ٬یؽ عٌُی ٠بیع ملا َٖ ٛتاح َٔ خسَات فی املكاضف ا٫غّ٬یٚ ، ٠امنا ٜؿٌُ
اٜها تطٜٛط ٖص ٙارتسَات ٚاملٓتذات ٚايعٌُ أٜها عً ٢اظتاز خسَات َكطف ١ٝدسٜس ٠تتٓاغب َٚتطًبات عُ ٤٬املكطف .
ٚ -3دٛز ْػب ١اتفام ٚانش ١س ٍٛفكطات ابعاز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٖٚ ،صا ٜسٍ عً ٢اْ٫ػذاّ بني ادابات ا٫فطاز املبشٛثني
س ٍٛفكطات ٖص ٙا٫بعاز ٚ ،يف ٖصا اؾاضٚ ٠انش٫ ١غٗاّ بعس اَ٫اْ ١يف تععٜع اخ٬قٝات ا٫عُاٍ عًَ ٢ػت ٣ٛاملكاضف
ا٫غ. ١َٝ٬
ٚ -4دٛز ع٬ق ١اضتباط َعٓ ١ٜٛبني اخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٚايتػٜٛل املكطيف ا٫غٖٚ ، َٞ٬صا ٪ٜنس اْ٘ نًُا ظازت املكاضف
ا٫غ َٔ ١َٝ٬اْؿطتٗا املطتبط ١باخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٚتطبٝكٗا يف َٗاَٗا ا٫غاغ ١ٝنًُا اغِٗ شيو يف زعِ ايتػٜٛل املكطيف
ا٫غ. َٞ٬
ٚ -5دٛز ع٬ق ١تأثري َعٓ٫ ١ٜٛخ٬قٝات ا٫عُاٍ يف ايتػٜٛل املكطيف ا٫غ َٞ٬بس٫ي ١ق f ١ُٝاحملتػب ١نْٗٛا اعً َٔ ٢ايك١ُٝ
ادتسٚي ، ١ٝنُا إ ابعاز اخ٬قٝات ا٫عُاٍ غاُٖت ٚفػطت انجط َٔ  َٔ % 50ا٫خت٬فات يف ايتػٜٛل املكطيف
ا٫غ. َٞ٬

ثاْٝا  :املكرتسات
 -1نطٚض ٠قٝاّ املكاضف ا٫غ ١َٝ٬بايتٛعٚ ١ٝا٫ضؾاز بؿهٌ َػتُط ٚ ،شيو  ٕ٫اغاؽ اخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٖ ٛايٛعٞ
ا٫خ٬ق ، ٞيصا فإ املٛففني عتتاد ٕٛاىل املػاعس ٠يتشسٜس املػا ٌ٥ا٫خ٬ق ١ٝعٓس سسٚثٗا ٚ ،عتتاز ايعاًَ ٕٛاٜها ٫
ؾاضزِٖ اىل َا تتٛقع٘ ازاض ٠املكطف َِٓٗ ناغتذاب ١يًُٛاق املدتً ٫ختاش ايكطاضات املٓاغب. ١
 -2نطٚض ٠ايكٝاّ بسٚضات تسضٜب ١ٝيهاف ١ايعاًَني يف املكاضف ا٫غ ١َٝ٬تتعًل مبعاٜري ٚابعاز ايػًٛى ا٫خ٬ق ٞايٛادب
اعتُازٖا َٔ قبًِٗ اثٓا ٤ايعٌُ يػطض حتػني ظتطٜٛط ططم ايتعاٌَ َع ايعَُٚ ٤٬ػاعستِٗ يف تٛفري املعًَٛات امل ١ُ٥٬اييت
تػتدسّ ٫ختاش ايكطاضت ايتؿػ ١ًٝٝأ ٚا٫غتجُاض. ١ٜ
 -3حتس ٟامناط ايػًٛى ا٫خ٬ق ٞنتابٚ ١تعًٝكٗا يف َهإ فاٖط دتُٝع ايعاًَني ٚحتسٜس ايػًٛى ا٫خ٬ق ٞاملكبٚ ٍٛايكٛاْني
ٚايتعًُٝات اييت ظتب إ تطبل َٔ قبٌ ايعاًَني يف املكطف .
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 -4نطٚض ٠اْ٫ط٬م عٓس اعساز ارتط ايتػٜٛك َٔ ١ٝايكٚ ِٝا٫خ٬م عح ته ٕٛايػٝاغات ٚا٫غرتاتٝذٝات ايتػٜٛك١ٝ
ارتاق ١باملكاضف ا٫غَ ١َٝ٬ػتكً ١اغتك ٫٬تاَا عُا َٖ ٛتبع يف املكاضف ايتذاض ١ٜايتكًٝس ، ١ٜيصا ْ٪نس عً ٢املٗتُني
بؿ ٕٚ٪املكاضف ا٫غ ١َٝ٬اٖ٫تُاّ بؿهٌ انرب بٛنع ا٫طط ايٓظط ١ٜاملتهاًَ ١يبٓا ٤تػٜٛل َكطيف اغْ َٞ٬ادح ٚ ،اتاس١
ايفطق ١اَاّ ازاض ٠املكاضف ي٬غتفازَٗٓ ٠ا .

املكازض
ا :٫ٚاملكازض بايًػ ١ايعطب١ٝ
 -1أَٓ ، ١ٝبٛزضاع (،)2013زٚض أخ٬قٝات ا٫عُاٍ يف حتػني أزا ٤ايعاًَني زضا؛غ ١ع َٔ ١ٓٝايبٓٛى ايتذاض ١ٜادتعا٥ط ، ١ٜضغاي١
َادػتري ،نً ١ٝايعً ّٛا٫قتكازٚ ١ٜايتذاضٚ ١ٜعً ّٛايتػٝري،داَع ١املػ. ١ًٝ
-2ايبػاطٖ ،ؿاّ (، )1992ا٫جتاٖات اذتسٜج ١يف ايتػٜٛل املكطيفَٓ ،ؿٛضات َعٗس ايسضاغات املكطف ،١ٝايكاٖط.٠
-3ايبٛت، ٞأمحس ستُٛز سبٝب( ،) 2013أخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٚأثطٖا يف تكً ٌٝايفػاز ا٫زاض،ٟعح َكسّ اىل امل٪متط ايعًُ ٞهل١٦ٝ
ايٓعاٖ ١بتأضٜذ ، 2008/12/31مجٗٛض ١ٜايعطام .
 -4ب ٛؾٓاق ، ١أمحس ٚنطمي ١ساد ،) 2011(ٞايهٛاب ايؿطع ١ٝيًُعٜر ايتػٜٛكَ ،ٞساخً ١يف ًَتك ٢زٚي ٞس ٍٛايتػٜٛل املكطيف،
ادتعا٥ط.،
 -5دٛاز ،ؾٛقْ ٞاد ،)2000( ٞازاض ٠ا٫عُاٍ َٓظٛض نً ، ٞزاض اذتاَس يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ .
 -6خاصت، ٞستُس بٗا ٤ايس ، ) 2009( ٜٔاملعٜر ايتػٜٛك ٞيف املكاضف ا٫غَ ،١َٝ٬ؿيطٚع َكيسّ إىل قػيِ املكياضف اإلغي،١َٝ٬
ا٭نازمي ١ٝايعطب ١ٝيًعً ّٛاملايٚ ١ٝاملكطف.١ٝ
 -7ايػاعسٜ٪َ،ٟس (،) 2002أخ٬قٝات ا٫زاضَ ٠ساخٌ ايته ٜٔٛيف َٓؿآت ا٫عُاٍ  ،اجملً ١ايعطاق ١ٝيًعً ّٛا٫زاض، ١ٜ
اجملًس،1ايعسز. 3
 -8ايػهاضْ ،١ب ٍ٬خً (، )2014أخ٬قٝات ايعٌُ  ،ايطبع ١ايطابع،١زاض املػري ،٠عُإ .
 -9غهاضْ ، ١ز.ب ٍ٬خً

غهاضْ،)2012( ١أخ٬قٝات ايعٌُ ٚأثطٖا يف إزاض ٠ايكٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيف َٓظُات ا٫عُاٍ –زضاغ١

َٝساْ ١ٝعً ٢ؾطنات ا٫تكاٍ ا٫ضزْ، ١ٝزتً ١نً ١ٝبػساز يًعً ّٛا٫قتكاز ١ٜادتاَع ،١ايعسز . 33
 -10غًُٝإ ،ز.ستُس أمحس ٖٚ ٚب،غٛغٔ عبس ايفتاح (،)2012ايطنا ٚاي ٤٫ٛايٛفٝف– ٞقٚ ِٝأخ٬قٝات ا٫عُاٍ ، -ايطبع١
اٚ٫ىل،ظَعّ ْاؾطَٛٚ ٕٚظع ،ٕٛعُإ .
 -11ؾشات ،١سػني سػيني  ،خطيٛط ضٝ٥ػي٫ ١ٝغيرتاتٝذٝات تػيٜٛل خيسَات َٓٚتذيات يًُكيطف ١ٝا٫غي ،١َٝ٬زاض املؿيٛض،٠
.http://www.darelshora.com
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أثش أبعبد اخاللَبث األعًبل عهي انتغوٍك انًظشفٌ االعاليٌ….

أ.د .اععذ حًذً  /أ.و.د .هَوا ابو بكش  /أ.و .د.يحغٍ ابشاهَى

 -12ايؿٝدً ، ٞعبس ايكازض(،)1999أخ٬قٝات ايٛفٝف ١ايعاَ ، ١زاض زتس، ٟٚ٫عُإ.
 -13ايكُٝسع ، ٞستُٛز داغِ ٜٛ ٚغ  ،ضز ١ٜٓعجُيإ ( ، ) 2005ايتػيٜٛل املكيطيف َيسخٌ اغيرتاتٝذ ٞنُي ٞحتًًٝي ،ٞزاض
املٓاٖر ،عُإ.
-14ايطاٖط  ،بٔ ٜعكٛب َ ٚطاز ،ؾطَ ،) 2013( ٜفٗ ّٛايتػٜٛل املكطيف ا٫غي َٞ٬يف املكياضف ا٫غيَ ١َٝ٬ئ ٚدٗيْ ١ظيط
ايعُ ٤٬زضاغ ١ساي ١بٓو ايربن ١بادتعا٥ط ،زتً ١ايعً ّٛا٫قتكازٚ ١ٜعً ّٛايتػٝري ،ايعسز.13/
 -15ايططا،١ْٚز.خايس عطااهلل ٚأبٛدً،ٌٝستُس َٓكٛض(،)2013أثط أخ٬قٝات ا٫عُاٍ ٚاملػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع ١ٝيف حتكٝل املٝع٠
ايتٓافػ ١ٝزضاغَٝ ١ساْ ١ٝيف ايؿطنات ايكٓاع ١ٝاملسضد ١يف غٛم عُإ املاي، ٞعح َكسّ اىل امل٪متط ايسٚي ٞايجاْ ٞيهً ١ٝازاض٠
ا٫عُاٍ ظاَع٪َ ١ت /١ا٫ضزٕ ،يًفرتْٝ 25-23 َٔ ٠ػإ . 2013
-16ايعاق ، ٞؾط ٜأمحس ؾط ، ٜايتػٜٛل ايٓظطٚ ٠ايتطبٝل  ،ايساض ادتاَع ،١ٝا٫غهٓسض.2006،١ٜ
 -17عبس، ٚعٝؿٛف ( ، ) 2009تػٜٛل ارتسَات املكطف ١ٝيف ايبٓٛى ا٫غي ،١َٝ٬ضغيايَ ١كسَي ١نئُ َتطًبيات ْٝيٌ ؾيٗاز٠
املادػتري ،داَع ١باتٓ ،١ادتعا٥ط.
 -18ايعًٛاْ،ٞط٘ دابط( ،)1992ا٫ظَ ١ايفهط ١ٜاملعاقط ٠تؿدٝل َٚكرتسات ٚع٬ز ،اقساضات املعٗس ايعامل ٞيًفهط
ا٫غ ،َٞ٬ايكاٖط. ٠
 -19ايعُط،ف٪از عبساهلل (،) 1999اخ٬م ايعٌُ ٚغًٛى ايعاًَني يف ارتسَ ١ايعاَٚ ١ايطقاب ١عًٗٝا َٔ َٓظٛض اغ،َٞ٬ايطبع ١اٚ٫ىل ،
ايبٓو ا٫غ َٞ٬يًتُٓ.١ٝ
 -20ايػاييب،طاٖطستػٔ ٚايػاييبَٓ ،كٛض (،)2010املػٚ٪ي١ٝا٫دتُاعٚ١ٝأخ٬قٝات ا٫عُاٍ-ا٫عُاٍ ٚاجملتُع،-ايطبع١
ايجايج،١زاضٚا ٌ٥يًٓؿط،عُإ .
 -21ايفريٚظ آباز، ٟزتسايس ٜٔستُس بٔ ٜعكٛب (،)1978ايكاَٛؽ احملَ ، ٝطبع ١زاض ايفهط ،بريٚت
 -22ستُٛز ،زدًَٗ ١س،)2013(ٟأثط أخ٬قٝات ايٛفٝف ١يف ا٫بساع ا٫زاض-ٟعح َٝساْ ٞيف ع َٔ ١ٓٝاملكاضف ايعطاق،-١ٝزتً١
ايتكين،اجملًس،26ايعسز. 4
َ-23طاز  ،غاَ ٞأمحس  ،تفع ٌٝايتػٜٛل ملٛادٗ ١آثاض ادتاتؼ ،ايهُتب ايعطب ٞملعاضفَ ،كط.2007 ،
 -24املعانٝس،ٟستُس عكاّ أمحس(، ) 2005أثط أخ٬قٝات ايعٌُ يف تععٜعازاض ٠املعطف ١زضاغ ١ٯضا ٤ع َٔ ١ٓٝتسضٜػ ٞٝداَع١
املٛقٌ ،ضغايَ ١ادػتري  ،نً ١ٝا٫زاضٚ ٠ا٫قتكاز ،داَع ١املٛقٌ .
َ -25عْ ، ٬اد ٞقاحل ( ، )2001ا٭ق ٍٛايعًُ ١ٝيًتػٜٛل املكطيفَ ،طابع ايكف ،٠ٛعُإ.
 -26املػطب، ٞعبساذتُٝس عبسايفتاح ( ، ) 2004ا٫زاض ٠ا٫غرتاتٝذ ١ٝيف ايبٓٛى ا٫غ ،١َٝ٬املعٗس ا٫غي َٞ٬يًبشيٛخ ٚايتيسضٜب،
دس.٠
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.٠ ايكاٖط، ١ٜزاض٫ّ اًٛ يًع١ٝ ايعطب١ُ املٓظ، يف عامل َتػري٠زاض٫ات اٝق٬أخ،) 2000(ِز صتٛعب، ِ صت-27
.ٕ عُا،٠ زاض املػري،١َٝ٬غ٫ ا١ٝل ارتسَات املكطفٜٛ تػ،)2012( ِٖٝ عبساهلل ابطا،ٍ ْعاٚ ز سػنيُٛ ست،ٟازٛاي-28
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ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝزٚضٖا يف ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝيًشس َٔ َػصٜات ايفػاز اٱزاضٟ
"زضاغ ١تطبٝك ١ٝعً ٢ع َٔ ١ٓٝزٚا٥ط ستافع ١ايٓذف ا٫ؾطف"*
أ.زٜٛ .غف سذ ِٝايطاٞ٥

ّ .ز ٙض ٕٚفطٜس ٕٚعبساهلل

ّ.ز ٚ .ضٜا صتِ ضؾٝس

نً ١ٝا٫زاض ٚ ٠ا٫قتضاز  /داَع ١ايهٛف١

نً ١ٝا٫زاض ٚ ٠ا٫قتضاز /داَع ١ايػًُٝاْ١ٝ

نً ١ٝا٫زاض ٚ ٠ا٫قتضاز /داَع ١ايػًُٝاْ١ٝ

املًدط:
تعس ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝاسس أِٖ املُاضغات ٚا٭مناط ايكٝازَٚ ١ٜعاٖط ايػًٛى امل ِ٥٬يبٓا ٤ع٬قات ادتُاع ١ٝتٓع ١ُٝٝبني ضأؽ
املاٍ ايبؿط ٟيف املٓعُات ٚخاضدٗا ٚتتػِ ع٬قتٗا باجتاٖني بني ايطٝ٥ؼ ٚاملطٚ٩ؽ َٔ دٗٚ ١بٗٓٝا ٚبني اجملتُع َٔ دٗ ١أخطَٔ ٣
ادٌ ايرتنٝع عً ٢عًُٝات ت ععٜع ايع٬قات ٚاختاش ايكطاض املٚ ِ٥٬فل غًٛنٝات ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝاييت تطنع عُٔ فًػفتٗا عً٢
املضساقٚ ١ٝايجكٚ ١ايعساي ١يف تٛظٜع اختاش ايكطاض بني ا٭فطازٚ ,نًُا ناْت ايكٝاز ٠شات بُعس أخ٬ق ٞنًُا قاز إىل حتكٝل ايٓعاٖ١
ايتٓعٚ ١ُٝٝاييت ت٪نس فًػفتٗا عً ٢جتٓب اي ػًٛنٝات ايػًب ١ٝأ ٚغري ايكاْٚ ١ْٝٛا٫يتعاّ بكٛاعس ايػًٛى ٚايغٛابط ا٭خ٬ق ١ٝاييت َٔ
ؾأْٗا إٔ حتس َٔ غًٛنٝات ايفػاز املٓشطف ايٓاؾ ٧أ ٚاملتذصض يف املٓعُات ٚ .عست ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝأِٖ َعاٖط تطٛض املٓعُات يف
ا٭يف ١ٝايجايجٚ ١اييت تطنع ادتُاعٝا عً ٢ق ٣ٛايعٌُ  ٚإبطاظ ادتاْب ا٫ظتاب َٔ ٞأعُاٍ املٓعُٚ ١تعًٚ ِٝتسضٜب ا٭فطاز عًٖ ٢صٙ
ا٭عُاٍ َع ا٭خص بٓعط ا٫عتباض اثط شيو عً ٢ايب ١٦ٝارتاضدٚ ١ٝايتُػو باملعاٜري ا٭خ٬قٚ ١ٝاملباز ٨اييت هلا قب ٍٛعكً َٔٚ . ٞخٍ٬
ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝتػتطٝع َٓعُات اي ّٛٝإٔ حتس َٔ اغتؿطا ٤ايفػاز اٱزاضٚ ٟايكغا ٤عًَ ٢ػصٜات٘ ٚسٛاعٓ٘ َٔ
خ ٍ٬بح ثكاف ١ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝايعٌُ مبباز ٨ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝزاخٌ املٓعُ . ١يصا ضنعت ايسضاغ ١اذتاي ١ٝعً ٢ث٬خ َتػريات
ضٝ٥ػ ١فهإٔ املتػري املػتكٌ ٖ ٛايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝسػب أمنٛشز ) (sajefert et al..2016إش تهَ َٔ ٕٛتػريات فطعٖٞٚ ١ٝ
(ايعسٍ ,املباز ٨ا٭خ٬ق ,١ٝايتٛد٘ ضت ٛا٭فطاز ,ايفضٌ بني ايػًطات ,ايتضٓٝف ,حتٌُ ايكًل) أَا املتػري ايٛغٝط  ٖٛٚايٓعاٖ١
ايتٓعٚ ١ُٝٝسػب أمنٛشز )ٚ (moon&hamition:2013ايص ٟته َٔ ٕٛا٭بعاز ايفطع( ٖٞٚ ١ٝاملُٗ ١اذتطد ,١اٱؾطاف,
ايرتنٝع عً ٢ايعًُ, ١ٝايرتنٝع عً ٢ايهفا ,٠٤املٛضز ايبؿط ,ٟايجك ,١ايتعًِ ٚايتشػني ,إزاض ٠ايتػري) .

*

قسّ ٖصا ايبشح يف امل٪متط ايعًُ ٞايسٚي ٞايطابع دتاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطْٝ/١ٜػإ 2102
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ذٛب َغى سشٚد ٔس. و/ ذٌٔ ػجذهللاٚ دِ سٌٔ فش. و/ ٙى انطبئٕٛعف ؽغٚ .د.أ

.... خًٛٛ انُضاْخ انزُظٙخ ٔدٔسْب فٛبدح األخالقٛانق

١ٍ ايسضاغ٬ٗا َٔ خًٍٝ عٛاييت مت اذتضٚ ١ٕٝ َٔ ا٭بعاز ا٭تٛ تهٟايصٚ ٟات ايفػاز اٱزاضٜ َػصٖٛٚ أَا املتػري املعتُس
تنيٚ (ايطٖٞٚ ٤ اتفام بني اغًب ارتربا٢ً ع١ٝسضًت ا٭بعاز اٯتٚ ٔ بعسٜني إش سسز أنجط َٔ عؿطٝا٭نازميٚ ٤ يعسز َٔ ارتربا١ٝيٚا٭
, ١ُٖٝ ايتدضط أ٤ عسّ إعطا,١ تعسز دٗات ايطقاب,١ٝ اذتعب١ املضًش,ٞفٝظٛ ايتهاغٌ اي,ٌُ ايع٤ أثٓاٞ فٝظٛ ايتػطب اي,ٌايكات
 ضبط, ١َابط صاضٛعٚ اْنيٛز قٛدٚ ّعس, ات٤غري ايهفاٚ ات٤صطاع ايهفا, ١ٓٗات املٝق٬ أخ١عسّ َعطف, ّيتعا٫عسّ ا, ٠٫َبا٬اي
.) ١ٝايطاتب باٱْتاد
١ٓٝب ايعًٛؼ باعتُاز اغٜٝط املكاٜٛمت تطٚ اْاتٝتٗا َػبكا دتُع ايبٝس٬إ اييت مت اختباض صٝ اغتب٠ِ اغتُاضُٝمت تضٚ
ؾطف٫ ايٓذف ا١ يف ستافع١َُٗ ط٥اٚخ ز٬ظف يف ثَٛ )70( َٔ ١ْٛ ايبشح امله١ٓٝ ع٢ً ع١ْ اغتبا٠ع اغتُاضٜظٛ مت تٚ ,١ٝ٥اٛايعؿ
بٝ أغاي٠اغتدسَت عسٚ .١ٝ اذتاي١ َٔ ايسضاغ٤ا دعاْٛٛهٝ) يٌٟ ايعكاضٝايتػذٚ ١يٚ عكاضات ايس٠ط٥ زا,١بٜ ايغط٠ط٥ (زاٖٞٚ
 املتعسز باغتدساّ بطْاَرٚ طٝ ايبػٞضتساضارتط٫اٚ ,١ُٖٝب ا٭ٝ تطت,ٟٛ٦ظٕ املٛ اي,ٟاضٝضتطاف املع٫ ا,ٞغط اذتػابٛ َٓٗا اي١ٝ٥إسضا
ِٜ مت تكس١ر ايسضاغ٥ ْتا٢ًا ع٤بٓاٚ .١تٚ بٓػب َتفا١ث٬ بني املتػريات ايج١ٝ اثط إظتاب١ق٬ز عٛدٚ ر٥أظٗطت ايٓتاٚ,SMART PLS
٢ً ع٤ايكغاٚ ٟ ايفػاز اٱزاض٤نصيو يًشس َٔ اغتؿطاٚ ١ُٝٝ ايتٓع١ٖل ايٓعاٝ يف حتك١ٝق٬ ا٭خ٠ازٝ ايك١ُٖٝات تععظاٝصٛعسز َٔ ايت
.٣خط٫اعٓ٘ يف املٓعُات اٛسٚ ٘اتَٜػص
ٟزاض٫ ايفػاز ا-١ُٝٝ ايتٓع١ٖ – ايٓعا١ٝق٬خ٫ ا٠ازٝ ايك:١ٝفتتاس٫ايهًُات ا
Abstract
The ethical leadership is considered as one of the most vital practices , leadership styles and as an
aspects of appropriate behavior to build organizational social relationships between the human capital in
organization and its outside , and characterized their relationship by two-way , between the superior and
subordinate from one way and between them and the society on the other hand, in order to focus on
strengthen relations processes and the appropriate decision making in accordance with the behaviors of
ethical leadership Which focuses in its philosophy on credibility, trust and justice in the distribution of
decision-making among individuals, and the most important thing that individuals need is to encourage
ethical values that limit the behavior of perverse action or negative behavior, and whenever
leadership does ethically, they may

the

led to achieve organizational integrity, which emphasizes its

philosophy to avoid negative behaviors or illegal and adhere by the behavior rules and ethical discipline
that would limit from the behavior of deviant corruption or rooted in the organizations. Organizational
integrity it deliberated as the most significant aspects of the development of organizations in the third
millennium, which focuses socially on the forces of work and highlight the positive side of the
Organization activities and educating and training of individuals on such those kind of actions, taking into
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consideration its impact on the external environment and adherence to ethical standards and principles
that they have a mental acceptance. Therefore, it can be said that through ethical leadership and
organizational integrity, organizations can reduce the spread of administrative corruption and eliminate its
nutrients and incubators by fostering a culture of ethical leadership and working with the principles of
organizational integrity within the wholly organization. Hence, the current study focused on the three
key variables. The independent variable is the ethical leadership, according to the model of (Sajefert et
al..2016), with its dimension which includes (Justice, ethical principles, orientation towards individuals,
separation between authorities, classification and anxiety bearing), while the mediator variable is the
organizational integrity which were applied based on the model of (Moon & Hamition: 2013), which its
sub-dimensions consists of (critical task, supervision, focus on the process, focus on efficiency, human
resource, trust, learning and improvement, change management). However, the dependent variable of
our study is nutrients of administrative corruption including the dimensions, which have been obtained
from the preliminary study of a number of experts and academics, as identified as more than twenty
dimensions and then the following dimensions, which have been got the agreement between most of the
experts, are (mortal routine, job Infiltration during work, career lazing, partisan interest, multiple control
points, lack Importance in specialization, carelessness, lack of commitment, lack of knowledge of the
profession ethics, Competencies and incompetence Conflict, the lack of strict laws and regulations,
linking salary to productivity). Questionnaires were designed and which have been pre-tested for data
collection and measurements were developed using a random sampling method. The questionnaires were
distributed for the sample of 70 employees in three important departments in Najaf Governorate (Tax
Department, State Real Estate Department and Registration Department) to be a part of the current
study. Numerical statistical methods were applied, including mean, standard deviation, percent weight,
C.V, and simple and multiple linear regressions using SMART PLS program. The results showed a
positive correlation among the three variables in varying proportions. Based on the results of the current
study, a number of recommendations were suggested to strengthen the importance of ethical leadership
in achieving organizational integrity as well as to reduce the spread of administrative corruption and
eliminate its nutrients and incubators in other organizations.
Keywords: Ethical Leadership - Organizational Integrity – Administrative Corruption.
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املبشح ا٭ٍٚ
املٓٗذ ١ٝايعًُ ١ٝيًسضاغ١

تٗسف ٖص ٙايفكط ٠يف ايسضاغ ١إىل تٛعٝح املٓٗذ ١ٝاييت مت اعتُازٖا ٚفل خطٛات َٓتعَُٚ ١تػًػً َٔ ١سٝح ايطبٝع١

املعطف ١ٝيًُؿهً َٔ ١ايٓاس ١ٝايٓعطٚ ١ٜاملٝساْٚ ١ٝا٭ُٖ ١ٝاييت ْاؾستٗا ايسضاغ ١فغ ٬عٔ عطض أِٖ ا٭ٖساف ا٭غاغ ١ٝهلا .
أَ :ً٫ٚؿهً ١ايسضاغ: ١

تٛاد٘ املٓعُات اي عاملٚ ١ٝاحملً ١ٝعً ٢سس غٛا ٤حتسٜات َتعسز ٠قس ته ٕٛتٓافػ ١ٝأ ٚحتسٜات أخطٚ ٣مبا أْ٘ َٛعٛع زضاغتٓا

ٜتعًل بايفػاز اٱزاضٚ ٟايصٜ ٟعس أٜغا َٔ ايتشسٜات اييت تٛادٗٗا اغًب َٓعُات اي ّٛٝبضٛض ٠عاَٚ ١املٓعُات ايعطاق ١ٝبضٛض٠
خاص . ١بهٖ ٕٛص ٙايعاٖط ٠اغتفشًت ٚاغتؿطت يف اٯ ١ْٚا٭خريٖٚ ٠صا أضبو ايٛعع املٓعُ ٞهلص ٙاملٓعُات ٚبسأت تفهط يف
ايهٝف ١ٝاييت ميهٔ ع٬ز ٖص ٙايعاٖط , ٠يصا دا ٤عجٓا ٖصا َٔ ادٌ حتسٜس أِٖ َػصٜات ايفػاز اٱزاض ٟاملػتؿط ٟيف ايعطام.

َٔ خَ ٍ٬ا تكسّ تبًٛضت َؿهً ١ايسضاغ ١ايطٝ٥ػ ١بايتػا ٍ٩اٯت ( ٞإشا َا اغتطاعت املٓعُ َٔ ١اغتدساّ أمناط ٚمماضغات

ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝبضٛض ٠فاعً٪ٜ ١ز ٟشيو إىل حتكٝل ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝيف عًُٗا ٖٚصا بسٚض ٙغٝشس َٔ َػصٜات ايفػاز اٱزاضٟ

املػتؿط)ٟ

 َٔٚخٖ ٍ٬ص ٙاملؿهً ١ايطٝ٥ػ ١مت اغتٓباط ايعسٜس َٔ تػا٫٩ت ايسضاغ:ٖٞٚ ١
 ٌٖ -1ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝممهٔ إٔ تععظ ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝيف املٓعُات قٝس ايسضؽ.
ٜ ٌٖ -2ه ٕٛزٚض يًعسٍ ٚاملباز ٨ا٭خ٬ق ١ٝاثط يف ايٓعاٖ ١ايتٓع.١ُٝٝ

 -3عٓس اغتدساّ إغرتاتٝذ ١ٝايتٛد٘ ضت ٛا٭فطاز َٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝغٝشكل ايٓعاٖ ١يف ايعٌُ.

 -4عٓسَا تتشٌُ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝايكًل ٚايفضٌ بني ايػًطات غتػٌٗ َٔ تطبٝل ايٓعاٖ ١ايتٓع.١ُٝٝ

 ٌٖ -5عٓس حتكل أبعاز ايٓعاٖ ١ايتٓع( ٖٞٚ ١ُٝٝاملُٗ ١اذتطد, ١اٱؾطاف ,ايرتنٝع عً ٢ايعًُ, ١ٝايرتنٝع عً ٢ايهفا, ٠٤
املٛضز ايبؿط ,ٟايجك, ١ايتعًِ ٚايتشػني ,إزاض ٠ايتػري ) غتشس َٔ ايفػاز اٱزاض ٟيف املٓعُات قٝس ايسضؽ.

 ٌٖ -6عٓس تٛافط أبعاز ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق( ٖٞٚ ١ٝايعسٍ ,املباز ٨ا٭خ٬ق, ١ٝايتٛد٘ ضت ٛا٭فطاز  ,ايفضٌ بني ايػًطات,
ايتضٓٝف ,حتٌُ ايكًل ) يف املٓعُات املبشٛث ١غتػِٗ يف اذتس َٔ َػصٜات ايفػاز اٱزاض.ٟ
ثاْٝاً :أٖساف ايسضاغ:١

ٖٚسفت ايسضاغ ١إىل ا٫ت:ٞ

 -1حتسٜس أِٖ املُاضغات ايكٝاز ١ٜشات ايضبػ ١ا٭خ٬قٚ ١ٝاييت ميهٔ َٔ خ٬هلا غطؽ ايكٚ ِٝاي ٤٫ٛيس ٣ا٭فطاز (

اي ٤٫ٛاملٓعُٚ ٞاي ٤٫ٛايعاّ اجتا ٙاجملتُع ٚايسٚي).١

 -2حتسٜس نٝف ١ٝتفعَ ٌٝباز ٨ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝزاخٌ املٓعُٚ ١تسضٜب ا٭فطاز عًٗٝا ٚدعًٗا ثكافَٓ ١عُ.٘ٝ

 -3حتسٜس أِٖ أؾهاٍ ايفػاز اٱزاض ٟاملػتؿطٚ ٟايص ٟميهٔ ايػٝطط ٠عً َٔ ٘ٝخ ٍ٬املباز ٨ا٭خ٬قٚ ١ٝايٓعاٖ١

يتكً ٌٝسستٗا  َٔٚثِ َعادتتٗا دصضٜا.
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َ -4عطف ١أِٖ َػصٜات ايفػاز اٱزاضٚ ٟستاٚيَ ١عادتتٗا َٔ خ ٍ٬ايتؿدٝط املٝساْ ٞهلص ٙا٭بعاز.

ٚ -5عع آيٚ ١ٝفل َٓٗذٝات ايبشح ايعًُ ٞملٛادٗ ١ايفػاز اٱزاضٚ ٟإَهاْ ١ٝحتضني املٓعُات َٔ خ ٍ٬املٓاع١

ايتٓع ١ُٝٝاييت متتًهٗا ٖص ٙاملٓعُات حملاضبٖ ١صا ايفريٚؽ املػتؿط.ٟ

 -6تٛد ٘ٝايكٝازات ٚا٭فطاز زاخٌ املٓعُات مبداطط ايفػاز عًَ ٢ػتكبٌ َٓعُاتِٗ مما غتًل ْٛع َٔ عسّ ا٫غتكطاض

ايتٓع.ُٞٝ

ثايجاً  :أُٖ ١ٝايسضاغٚ : ١متجًت أُٖ ١ٝايسضاغ ١با٭ت:ٞ
 -1ا٭ُٖ ١ٝايعاَٚ ١اييت ميهٔ إٔ تػِٗ يف سٌ َؿهً ٚ ١ظاٖطَ ٠طعَ ١ٝػتؿط ٜ٘يف اجملتُع َٔ خٚ ٍ٬عع ْعاّ

خاظ ملعادتٚ ١ايكغا ٤عًَ ٢ػصٜات ٚسٛاعٔ ايفػاز عُٔ إطاض ٖص ٙاملٓعُات.

 -2ا٭ُٖ ١ٝيًُٓعُات املبشٛث ١باعتباضٖا دع ٤أغاؽ َٔ اجملتُع ٚميهٔ تعُ ِٝا٫غتٓتادات َٔ ارتاظ إىل ايعاّ.

 -3ا٭ُٖ ١ٝيًفطز ايعاٌَ ٚايعٌُ عً ٢بح ثكاف ١ا٫يتعاّ ٚايتػاَح ٚايٓعاٖ ١عُٔ ا٭عُاٍ املٓاط ١هلِ ٚفل ا٭طط

ا٭خ٬ق.١ٝ

 -4تؿدٝط أِٖ َػصٜات ايفػاز اٱزاضٚ ٟستاٚي ١جتٓبٗا ٚٚعع ايع٬ز امل ِ٥٬هلا.

َ -5عطف ١ايططم ايٓعط ١ٜاييت َٔ املُهٔ إٔ تػِٗ يف ايكغا ٤عًَ ٢ػصٜات ايفػاز اٱزاض.ٟ
 -6حتػني َػتٜٛات املٛاطٓٚ ١بح ضٚح اٱٜجاض عٓس املٛظفني ٚايكغا ٤عً ٢ايتهاغٌ ٚايَ٬با ٠٫يف ايعٌُ.
ضابعاً :فطعٝات ايسضاغ:١

أِٖ ايفطعٝات اييت دا٤ت بٗا ايسضاغ:ٖٞٚ ١

ايفطع ١ٝايطٝ٥ػ ١ا٭ٚىل  ٌٖ:تٛدس ع٬ق ١تأثري شات ز٫ي ١إسضا ١ٝ٥بني أبعاز ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝزتتُعٚ ١أبعاز ايٓعاٖ١

ايتٓع ١ُٝٝزتتُع.١

ايفطع ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجاْ ٌٖ : ١ٝتٛدس ع٬ق ١تأثري شات ز٫ي ١إسضا ١ٝ٥بني أبعاز ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝزتتُعٚ ١أبعاز َػصٜات

ايفػاز اٱزاض ٟزتتُع.١

ايفطع ١ٝايطٝ٥ػ ١ايج ايج ٌٖ : ١تٛدس ع٬ق ١تأثري شات ز٫ي ١إسضا ١ٝ٥بني أبعاز ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝزتتُعٚ ١أبعاز َػصٜات

ايفػاز اٱزاض ٟزتتُع. ١
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ا٭منٛشز ايفطع ٞيًسضاغ١
بعس حتسٜس أِٖ فطعٝات ايسضاغ ١يف أع ٙ٬غٝتِ يف ٖص ٙايفكط ٠تٛعٝح أمنٛشز ايسضاغ ١ايفطع:ٞ
القيادة
األخالقية

النزاهة
التنظيمية

انؼذل

انًهًح انذزجح

انًثادئ األخالقٍح

اإلشزاف

انتىجه َذى األفزاد

انتزكٍز ػهى انؼًهٍح

انفصم تٍٍ انسهطاخ

انتزكٍز ػهى انكفاءج

تذًم انقهق

انًىرد انثشزي
انثقح

الفساد
اإلداري

انزوتٍٍ انقاتم
انتسزب انىظٍفً
انتكاسم انىظٍفً
انًصهذح انذزتٍح
تؼذد جهاخ انزقاتح
اناليثاالج

ػذو يؼزفح
أخالقٍاخ انًهُح

انتؼهٍى وانتذسٍٍ

صزاع انكفاءاخ

انتغٍٍز

ػذو وضىح
انقىاٍٍَ
رتط األجز تاإلَتاجٍح

الشكل ( )1المخطط الفرضي لمدراسة

♦ املضسض :إعساز ايباسجني با٫عتُاز عً ٢املضازض املصنٛض ٠يف تطٜٛط أزا ٠ايكٝاؽ.
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خاَػاً :زتتُع  ٚع ١ٓٝايسضاغ١
تهْٛت اجملتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع املٛظفني يف ث٬خ زٚا٥ط َُٗ ١يف ستافع ١ايٓذف ا٫ؾطف ( ٖٞٚزا٥ط ٠ايغرطٜب ,١زا٥رط ٠عكراضات

ايسٚيٚ ١ايتػذ ٌٝايعكاض َٔ ٚ )ٟثِ اختريت عسز َٔ املٛظفني يف تًو ايسٚا٥ط املصنٛض ٠نعٓٝر ١هلرص ٙايسضاغرٚ ,١قرس اعتُرست
ايسضاغ ١عً ٢ع ١ٓٝعؿٛا َٔ ١ٝ٥ايسٚا٥ط ايج٬ثَ ١تُجً ١بايعاًَني يف ٖص ٙايسٚا٥ط سٝح نإٔ سذِ ايعٓٝر ١املػرتٗسفَٛ )70( ١ظرف,

ٚقس مت تٛظٜع اغتُاضات ا٫غتبٝإ عًٖ ٢ص ٙايعٚ ١ٓٝمت اغرتداع ( )58اغتُاض ٠فكطٚ ,ناْت عسز ا٫غتُاضات ايضراذت ١يًتشًٝرٌ

اٱسضا )45( ٖٞ ٞ٥اغتُاض ٠اغتبٝإ ٚ ,تغُٓت سسٚز ايسضاغ ١ايفرت ٠ايعَٓ ١ٝاملعتُس ٠يف إدطاٖ ٤ص ٙايسضاغٚ ١ايريت اَترست َرٔ

تاضٜذ ٚ 2016/9/5يػا.2017/3/5 ١ٜ
غازغاً :صسم ٚثبات أزا ٠ايسضاغ١

يػطض ايٛص ٍٛإىل أفغٌ ايٓتا٥ر املتٛخا َٔ ٠ايسضاغ ١مت تضُ ِٝاٱغتباْ ١بؿهًٗا ا٭ٚي ٞبا٫عتُاز عًَ ٢ا تٓاٚي٘ ادتاْب ايٓعطٟ

َٔ آضاٚ ٤أفهاض يًهتاب ٚايباسجني يف ٖصا اجملاٍٚ ,يػطض ايٛص ٍٛإىل ايضسم ايعاٖطٚ ٟصسم احملت ٣ٛمت حته ِٝاغتباْ ١ايسضاغر١

َٔ قبٌ ( َٔ ) 8ارترباٚ ٤املتدضضني يف زتاٍ ايعً ّٛاٱزاض ,١ٜأَا ايضسم اٱسضا ٞ٥فكس مت ايتٛصرٌ إيٝر٘ باغرتدساّ َعاَرٌ أيفرا

نطْٚبار ( )Cronbach Alphaعرب سعَ ١ايربْاَر اٱسضا )SPSS( ٞ٥سٝح ناْت ايٓتا٥ر نُا َب ١ٓٝيف ادتس ٍٚأزْا: ٙ
دس )1( ٍٚاختباض ايضسم ٚايجبات اٱسضا ٞ٥ملكٝاؽ ايسضاغ١
خ

يتغٍزاخ انذراسح

ػذد انفقزاخ

يؼايم أنفا كزوَثار

0

انقٍادج األخالقٍح

25

0.81

2

انُزاهح انتُظًٍٍح

24

0.83

3

يغذٌاخ انفساد اإلداري

30

0.83

4

كافح األتؼاد

79

0.82

املضسض َٔ :إعساز ايباسجني با٫غتٓاز عً ٢شتطدات اذتاغب ١ا٫يهرت. ١ْٝٚ
َٔ ادتس ٍٚأع٬ْ ٙ٬سغ إٔ ايجبات ايساخً ٞيفكطات ا٫غتباْ ١فُٝا ٜتعًل مبتػري ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝقس بًؼ ( )0.81بُٓٝا
َتػري ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝبًؼ ( )0.83بُٓٝا َتػري َػصٜات ايفػاز اٱزاض ٟبًؼ ( )0.83يف سني بًػت ْػب ١ايجبات
ٚا٫تػام ايساخً ٞعً ٢املػت ٣ٛايهً ٞسػب َعاٌَ أيفا نطْ ٚبار ) , (0.82مما ٜسٍ عً ٢إٔ اغتباْ ١ايسضاغ ١تتػِ
بايضسم ٚايجبات اٱسضا ٞ٥نْٗٛا سككت ْػب َكبٛي ١سػب املكٝاؽ املعتُس يف ايسضاغات ايتطبٝكٚ ١ٝا٫غتط٬ع.١ٝ
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املبشح ايجاْٞ
ا٫طاض ايٓعطٟ
أ :ً٫ٚايكٝاز ٠ا٭خ٬قEthical Leadership ١ٝ
َ .1فٗ ّٛايكٝاز ٠ا٭خ٬ق١ٝ

The concept of Ethical Leadership

ٜؿري َفٗ ّٛايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝإىل َعاٖط ايػًٛى املٓاغب َعٝاضٜا َٔ خ ٍ٬اٱدطا٤ات ٚايع٬قات ايؿدضٚ ,١ٝتععٜع ٖصا

ايػًٛى يٮتباع َٔ خ ٍ٬ايتٛاصٌ يف اجتاٖني ,ايتععٜعٚ ,صٓع ايكطاضٚ ,ايػًٛى املٓاغب يًكٝاز ٠ا٭خ٬ق َٔ ٖٛ ١ٝخ ٍ٬اٱدرطا٤ات

ٚايع٬قات ايؿدضٚ ١ٝاييت تعٗط َٔ خ ٍ٬املضساق ,١ٝايجك ,١ايضسمٚ ,ايعساي ١يف اختاش ايكطاضات ارتاص ١بٗرِْٚ ,برص نافر ١أؾرهاٍ

ا٭عُاٍ ايػًبَ ١ٝجٌ ايفػاز اٱزاضٚ ٟغريٚ ٙايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝتعٌُ عً ٢تععٜع ايػًٛى ا٭خ٬ق ٞبؿهٌ عًين ٚستاٚي ١يًترأثري عًر٢

إدطا٤ات ا٭تباع َٔ خ ٍ٬املهافآت ٚايعكٛبرات( ٜٚ .)Kacmar et al.,2016:3رط)Lawton & Paez,2015:642( ٣
إٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝتتُج ٌ يف َعاٖط ايػًٛى ا٭خ٬ق ٞاملٓاغب يف اغتدساّ ايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝيف اختٝاض ايبسا ٌ٥امل ١ُ٥٬ذترٌ املؿرانٌ
اييت تٛاد٘ َتدص ايكطاضٚ ,بصيو فٗ ٞتػع ٢داٖس ٠إىل عٌُ ايؿ ٤ٞايضشٝح يف ايٛقت ايضشٝح َٔ أدٌ حتكٝل ا٭ٖساف  َٔٚأٖرِ

خضا٥ضررٗا ايعسايرر ١أ ٚا٭ْضرراف ٚا٭َاْررٚ ١ا٫سرررتاّ ٚايجكرر ١يف ب٦ٝرر ١ايعُررٌ ْٚبررص َعرراٖط ايفػرراز ٜٚ .ررطBrown & ٣
 Mitchell,2010:584إٔ َٛعٛع ايكٝاز ٠ا٭خ٬قَٓ ١ٝص فرت ٠ط ١ًٜٛاعترب ٙايعسٜس َٔ ايعًُاٚ ٤ا٭نازميٝني يف عرٛثِٗ ايٛصرف١ٝ
عً ٢أْ٘ َفٗ ّٛسسٜح ْػبٝاً ,سٝح ضنعت بعض ايتشكٝكات ايطمس ١ٝا٭ٚىل عًَ ٢فٗ ّٛايكٝاز ٠ا٭خ٬قَٓ َٔ ١ٝعٛض ٚصرفٖ ٞر ٞإٔ
ايكا٥س ا٭خ٬ق ٖٛ ٞايؿدط املعَٓٚ ٟٛسٜط أخ٬قٜٚ ,ٞؿرري ايبعرس املعٓر ٟٛيًؿردط ايكا٥رس يًضرفات ا٫ظتابٝرٚ ١ايريت ٜترأثط بٗرا

املطٚ٩غني ٚ ,ايؿدط ا٭خ٬قٜ ٞتُتع بايكٚ ٠ٛايضسم ٚدسٜط بايجكٚ ,١تؿرري ايكٝراز ٠ا٭خ٬قٝر ١إىل نٝفٝر ١اغرتدساّ ايكا٥رس أزٚات
َٛقف ٘ٝيتععٜع ايػًٛى ا٭خ٬ق ٞيف ايعٌُ ْٚبص نٌ َا ٖ ٛغًيب ٚ ,املسٜط ا٭خ٬قٜ ٞػتُس قٛت٘ َٔ ق ٠ٛاجملٛع ١اييت ٜؿطف عًٗٝرا ٚ

ٜعترب ْفػ٘ قس ٠ٚيف َهإ ايعٌُٚ ,قازض عً ٢دعٌ ا٭خ٬م غًٛى عٌُ َٔ عُٔ ايػًٛى ا٭خ٬ق ٞيًعاًَني يسٚ ,ٜ٘ي٘ ايكسض ٠عً٢

ايتٛاصرررٌ عرررُٔ املعررراٜري ا٭خ٬قٝرررٚ ١اغرررتدساّ املهافرررآت ٚايعكٛبرررات يغرررُإ تطبٝرررل تًرررو املعررراٜريٜٚ .رررصنط
( )Golestanipour,2016:184إٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ٖٞ ١ٝاييت حتاْ ٍٚؿط ايعسايٚ ١إظٗاض ا٫سرتاّ ٚاملٝعات اذتُٝرس ٠ايفطزٜر١
يٰخطَ ,ٜٔع َعٜر َٔ ايضفات ا٭خطَ ٣جٌ ايضسم ٚا٭َاْٚ ,١اٱخ٬ظٚ ,ايٓكراٚ ,٤صرٓع ايكرطاض ايرسميكطاطٚ ,ٞزعرِ املؿراضن١

ٚايطمحٚ ١ايطأفْ ٚ ١بص ايػًٛنٝات ايػًبٜٚ . ١ٝغٝف ( )Khademfar & Amiri,2013:115إٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ٖٞ ١ٝايكٝاز٠
اييت تسع ٞإملاَٗا ظُٝع َعاٜري ايػًٛى ا٭خ٬قٚ ٞتػاِٖ مبػٚ٪ي ١ٝيتضُ ِٝأفغٌ ططٜك ١يتطبٝل ٖص ٙاملعاٜري نايجكٚ ١ايضسم ٚا٭َاْ١
ٚايعساي ١يف ب ١٦ٝايعٌُٚ ,إٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ٫ ١ٝت٪ثط فكط عً ٢ايػًٛى ا٭خ٬ق ٖٞٚ ٞيف ايٛاقرع تعُرٌ عًر ٢بٓرا ٤ع٬قر ١ايتبرازٍ

ا٫دتُاعَ ١ٝع املطٚ٩غني ٚتؿذٝع أدٛا َٔ ٤ايجك ١يف ب ١٦ٝايعٌُ بني ايطٝ٥ؼ ٚاملطٚ٩ؽٜٚ .رط )Knights,2015:4( ٣إٔ ايكٝراز٠
ا٭خ٬ق ١ٝتعطف بأْٗا عًُ ١ٝايتأثري عً ٢ا٭فطاز يًعٌُ َٔ خر ٍ٬املبرازٚ ٨ايكرٚ ِٝاملعتكرسات ايريت تتبٓاٖرا عرُٔ َعراٜري ايػرًٛى

ا٭خ٬قٚ ,ٞإٔ املبازٚ ٨ايتطبٝكات ايعًُ ١ٝيًكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝتتُجٌ يف املباز ٨ارتُػ ١اييت ميهٔ إضداعٗا إىل أضغط( ٛسٛاي-322 ٞ

 384قبٌ امل٬ٝز) :ٖٞٚ
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 -1ا٫سرتاّ

Respect

 -2خسَ ١يٰخطٜٔ

Service to others

 -3ايعسٍ يٰخطٜٔ

Justice for others

 -4ايضسم َع اٯخطHonesty towards ٜٔ

 -5بٓا ٤اجملتُع َع اٯخطOthers and Building community with others ٜٔ

ٜٚضف ( ) Fox et al.,2016:21ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝبأْٗا ايبٛصً ١اييت متهٔ ايكاز َٔ ٠اغتدساّ غرًٛنٝات َعٓٝر ١يتععٜرع

ايبٚ ١٦ٝايجكاف ١ا٭خ٬ق ١ٝيف املٓعُٚ ١اييت حتا ٍٚإٔ تطغذ ايعٌُ ا٫ظتابْٚ ٞبص نٌ َا ٖ ٛغًيب أ ٚغري أخ٬قٚ , ٞتٓطبل عً ٢بٛصرً١
ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝضَٚ ٣٩باز َٔ ٨ا٭خ ٬م ايتٓعٚ ١ُٝٝايتذاضَ ٖٞٚ ١ٜضرُُ ١خضٝضرا ملػراعس ٠ايكراز ٠ايرصٜٛ ٜٔدٗر ٕٛأْفػرِٗ

ملػٚ٪يٝات فطٜسْٛ َٔ ٠عٗا يف ا٭خ٬م يف زتاٍ ا٭عُاٍ ٚتٛفري ايتٛد ٘ٝايعًُ ٞملػاعستِٗ َٔ ادٌ َٛادٗ ١حتسٜات ب ١ٝ٦ٝقا ١ُ٥عً٢

املعاٜري ا٭خ٬قٚ ١ٝايجكاف ١ٝاييت تسعِ املُاضغات ا٭خ٬ق ١ٝعرب َٓعُاتِٖٗٓٚ ,اى أضبع خطرٛات تؿرهٌ ايبٛصرً ١ا٭غاغر ١ٝيًكٝراز٠

ا٭خ٬ق:ٖٞٚ ١ٝ

ايرتنٝع عً ٢إٔ ا٭خ٬م ٖ ٞا٭ٚيٚ :١ٜٛتتغُٔ اذتسٜح عٔ ا٭خ٬مٚ ,إثبات إٔ ا٭خ٬م ٖ ٞاسس أِٖ أغؼ

.0

ايٓذاحٚ ,ايعٌُ عً ٢تؿذٝع َٓاقؿ ١املداٚف ا٭خ٬ق.١ٝ
.2

تٛقعات ايتٛاصٌ بؿهٌ ٚاعح يًُُاضغ ١ا٭خ٬قٚ :١ٝشيو َٔ خ ٍ٬ا٫عرتاف عٓسَا حتتاز إىل تٛعٝح

ايتٛقعات "نٔ ٚاعشا"ٚ ,إعطا ٤أَجً ١يؿطح ايك ِٝا٭غاغٚ ,١ٝايعٌُ عً ٢تٛقع ٚدٛز اذتٛادع يتًب ١ٝتٛقعات ب ١٦ٝايعٌُ.
.3

تطبٝل عًُ ١ٝصٓع ايكطاض ا٭خ٬ق َٔ :ٞخ ٍ٬حتسٜس ايكطاضات اييت تجري شتاٚف أخ٬قَٚ ,١ٝعادت ١ايكطاضات

.4

زعِ بطْاَر أخ٬قٝات ايعٌُٚ :شيو َٔ خ ٍ٬ايتعطف عً ٢بطْاَر أخ٬قٝات ايعٌُ ارتاص ١بايعٌُ ٚزعِ

ا٭خ٬ق ١ٝبؿهٌ َٓٗذ ٞيؿطح ايكطاضات املتدص.٠
املؿاضن َٔ ١قبٌ اٯخط.ٜٔ

 .2أبعاز ايكٝاز ٠ا٭خ٬قDimensions of Ethical Leadership ١ٝ

ٜط )Ekaningtias,2016:41( ٣أ ٕ ايكٝاز ٠ا٭خ٬قْ ٖٞ ١ٝعاّ ايػ ١َ٬٭َٓ ٟعُ ١حتأ ٍٚإٔ حتضٔ ْفػٗا َرٔ ايفػراز

أ ٚايتضطفات ايػًبٚ ١ٝايصٜ ٟتأيف َٔ ث٬ث ١أبعاز ضٝ٥ػ:ٖٞ ١

أ -ايكسض : ٠بُعس ايكسضٜ ٠عين إٔ ايكا٥س يس ٜ٘ايكسض ٠عً ٢حتٌُ َػٚ٪يٝت٘ يف ايعٌُ

ٜتٗطبٛا َٔ املػٚ٪ي ١ٝأ ٚايتٓضٌ َٓٗا.
ة-

بططم أخ٬قٚ ١ٝايتابعني يس٫ ٜ٘

ايتُاغو  :بُعس ايتُاغو ايصٜ ٟعهؼ نٝف ميهٔ يًكاز ٠ايتفاعٌ َع ايب ١٦ٝايساخًٝرٚ ١ارتاضدٝرٚ ١عرسّ

ايػُاح ٭َ ٟتػري غًيب َٔ اخرتام ٖصا ايتُاغرو ٚخضٛصرا ايفػراز اٱزاض , ٟمبرا يف شيرو نٝفٝر ١تفاعرٌ ايكرازَ ٠رع
َطٚ٩غ ِٗٝيف أزا ٤املُٗ ١عُٔ َػٚ٪يٝتِٗ.

ط -ايعٛاقب  :بُعس ايعٛاقب ٜعهؼ دٗٛز ايطٝ٥ؼ يتشكٝل ا٭ٖساف اييت ٚععتٗا املٓعُ.١

ٜٚط )Kacmar et al.,2016:5( ٣إٔ يًكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝبُعس ٜٔضٝ٥ػني ُٖا:
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أ .ايرتنٝع عً ٢أزا ٤املٗاّ Task performance

ايرتنٝع عًَٗ ٢اّ غًٛى املٛاطٓ ١ايتٓع١ُٝٝ
ب.
Task-focused organization citizenship behavior
ٜٚط )Lawton & Paez,2015:645( ٣إٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝتته َٔ ٕٛث٬ث ١أبعاز ضٝ٥ػ:ٖٞ ١
أ .املُاضغات Practices

ة.

ا٭غطاض Purposes

ط.

املعاٜا

Virtues

ٚإٔ ٖص ٙا٭بعاز املدتًف ١يًكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝتأت َٔ ٞايكٝاز ٠ا٭ص ١ًٝسٝح ٜتضطف ايكراز ٠بٓعاٖرَ ١رٔ خر ٍ٬ع٬قراتِٗ َرع

اٯخط ٜٔيتشكٝل ايٓتا٥ر ا٭خ٬قٚ ,١ٝتتطًب ايٓتا٥ر ا٭خ٬ق ١ٝايفاعً َٔ ١ايكاز ٠ايصٜٓ ٜٔدططَ ٕٛع اٯخط ٜٔبطٚح املػٚ٪يٚ ١ٝبٓرا٤

ايجكٚ ,١ظتب إٔ تهٖ ٕٛص  ٙايفغا ٌ٥عُٔ ايػٝام ايص ٟمتاضؽ ف ٫ٚ ٘ٝميهٔ فضًٗاٚ ,إٔ مماضغر ١ايفغرا ٌ٥املدتًفر ١غرٛف تهرٕٛ
َٓاغب ١ملدتًف ا٭زٚاض اييت ًٜعبٗا ايكاز ,٠عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ,خًل ض ١ٜ٩يًُٓعُر ١يف ستاضبر ١ايفػراز اٱزاضَٚ ٟػصٜاتر٘  ٚايرص ٟقرس

ٜتطًب ايؿذاعٚ ١ارتٝاٍ ا٭خ٬قٚ ,ٞاختاش ايكطاضات ا٭خ٬ق ,١ٝنذع َٔ ٤املُاضغٚ ,١قس ٜتطًب اذتهِ ٚايهفاٚ ٠٤اذتهُٚ ,١نصيو
إهلاّ اٯخط ٜٔقس ٜتطًب ايضسم ٚايؿفافٚ ١ٝتٛفري منٛشز أخ٬ق ,ٞففٖ ٞصا املعٓ ٢ايفغا ٫ ٌ٥ميهٔ إٔ تهَٓ ٕٛفضً ١عٔ املُاضغات

ٚا٭غطاض ,سٝح َٔ ا٭فغٌ إٔ ٜهَٗٓ ٕٛر ؾاٌَ يًكٝاز ٠ا٭خ٬ق َٔ ١ٝسٝرح أْرٛاع َتُٝرعَ ٠رٔ ا٭ْؿرط ١سٝرح ايتفاعرٌ برني

ايفغاٚ ٌ٥املُاضغات ٚا٭غطاض غ٪ٝز ٟإىل أؾهاٍ شتتًف َٔ ١ايكٝاز ٠ا٭خ٬قَ ١ٝع ايرتنٝع عً ٢مماضغات املٛظفنيَٚ ,طاعرا ٠قرٛاْني
ايعٌُٚ ,إٔ ٜتضطف ْٝاب ١عٔ ادتُٗٛض ,يتًبَ ١ٝتطًبات ايعاًَني بؿهٌ عازٍ ْٚعٚ ,ٜ٘غٛف تتطًرب اعتبراضات أخ٬قٝر ١شتتًفر٫ ,١

غُٝا َٔ سٝح ايػطضٚ ,عُٔ ٖصا ايػٝام ٜه ٕٛهلا تأثري عً ٢ايط ١ٜ٩عً ٢غب ٌٝاملجاٍ اؾرتاى املٛظفني باختاش ايكطاضات ايفهطَ ٠رٔ
شيو ٖ ٛايتُج ٌٝيٮفطاز يف املضًش ١ايعاَ٫ ,١ختاش ايكطاضات َٔ قبٌ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝيف املٓعُرات باْرسَاز ا٭فرطاز سٝرح تتُٝرع

با٭صايٚ ,١اْ٫فتاحٚ ,ايؿذاعٚ ١اٱٜجاض ٚاذتطظ عً ٢ايضاحل ايعاّ يف ب ١٦ٝايعٌُ.

ٜط )Sajfert et al.,2016:40( ٣إٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝتته َٔ ٕٛأبعاز ٖ:ٞ
-0

ايعسٍ Fairness

إٔ ايكا٥س ا٭خ٬ق ٞظتب إٔ ٜٛد٘ اٖتُاَ٘ إىل املباز ٨ا٭غاغ ١ٝاملتُجً ١بايٓعاٖٚ ١ايعسٍ ٚاَ٫اْٚ, ١إٔ ايعساي ١تػرتًعّ َٓر٘ إٔ

ٜغع قغاٜا ايعساي ١ستٛض اختاش قطاضات٘ ٖٓس تٛظٜع املهاف٦ات أ ٚتٛد ٘ٝايعكٛبات (ضاعٚ ٞسػني ٖٓٚ ,) 300, 2015.ا ٜعين عٓرسَا
ٜه ٕٛايكا٥س ا٭خ٬قٜ ٞتعاٌَ بعسايَ ١ع مجٝع ا٭فطاز ايعاًَني ٚنٌ عاٌَ ٪ٜخص اغتشكاق٘  ٫ٚعترؼ برايػػت أ ٚعرٝاع سكر٘ ,فرأِْٗ

غٝه ْٕٛٛاملسافعني ا٭ٚا ٌ٥عٔ ٖص ٙاملٓعُٚ ١عسّ ايػُاح ٭ ٟؾدط زاخٌ املٓعُ ١أ ٚخاضدٗا َٔ اٱغا ٠٤إىل املٓعُ ١أْ ٚؿط ثكاف١
ايفػاز اٱزاض ٟعُٔ ٖٝهً ١ٝاملٓعُٚ ١إٔ تفؿ ٞايعسٍ ايتٓع ُٞٝغٝه ٕٛبعس ضازع يهٌ عًُ ١ٝفػاز قس تضٝب ٖص ٙاملٓعُ.١
-2

املباز ٨ايتٛد ١ٝٗٝا٭خ٬قEthical guidelines ١ٝ

عست املباز ٨ا٭خ٬ق ١ٝعباض ٠عٔ ْعاّ ٜته َٔ ٕٛزتُٛع َٔ ١ايتؿرطٜعات ٚايعرازات ٚايكر ِٝايتٓعُٝٝر ١ايريت تٛدر٘ ٚتطؾرس

ايعٌُٚ ,نًُا ناْت املٓعُ ١قازض ٠عً ٢بح ٖص ٙاملباز ٨عُٔ ثكافتٗا ايتٓعٚ ١ُٝٝدعٌ ا٭فطاز ايعاًَني ََٓ٪ني بٗا نًُا أْعهؼ شيو
عً ٢عٌُ املٓعُٚ ١بايتاي ٞغتهَٓ ٕٛتذاتٗا شات دٛز ٠عايٚ ١ٝيسٜٗا املٓاع ١ايتٓع ١ُٝٝاجترا ٙأ ٟفرريٚؽ َرٔ ايفػراز اٱزاض ٟايرصٟ

281

يغهخ عبيؼخ انزًُٛخ انجششٚخ  /انًغهذ 3.انؼذد 2.ؽٕصٚشاٌ  :2102ص ص300-222
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

عتا ٍٚإصاب ١ايؿبه ١ايجكاف ١ٝملبازٗ٥ا ٚغٝه ٕٛا٭فطاز أنجط ٚع ٞيف َٛادٗ ١أخطاض ايفػاز ٚغًبٝات٘ ايريت قرس تضرٝب املٓعُرٖٚ ١رصا

غ٪ٝز ٟإىل إخطادٗا َٔ غٛم املٓافػ١
-3

ايتٛد٘ ضت ٛا٭فطاز Orientation to people

إٔ اٖتُاّ ايكا٥س ا٭خ٬ق ٞبا٭فطاز ايعاًَني يسٚ ٜ٘اٖ٫تُاّ بِٗ ٚضعاَ ١ٜضاذتِٗ ٚايسفاع عِٓٗ ٚايعٌُ عً ٢تؿرذٝعِٗ َرٔ

ادٌ اٱصتاظ ٚاٱبساع ٚا٫بتهاض غٓٝعهؼ بضٛض ٠اظتاب ١ٝعٔ املُاضغ ١ايكٝاز ١ٜاييت ٜتبٓاٖا ٖصا ايكا٥س مما ظتعٌ ا٭فطاز ايعاًَني ٜٓذصبٕٛ
ضت ٛايكا٥س ٚغٝك َٕٛٛبتٓفٝص َا ٜطزٚ َِٗٓ ٙستاضب ١نٌ أؾهاٍ ايفػاز اٱزاض ٟايص ٟميهرٔ ٚأز ٙقبرٌ إٔ ٜتػًرٌ يف املٓعُرٜٚ ١ػربب

ٖ٬نٗاٖٚ ,ص ٙايعًُ ١ٝغتكٛز ا٭فطاز با٫يتعاّ بأعُاهلِ ٚعسّ ايػُاح يًٗسض يف ايٛقت ٚاملٛاز اييت تػتدسّ يبكا ٤املٓعُ ١يف املٓافػ١
-4

فضٌ ايػًطات Separation of powers

عً ٢ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝإٔ تفضٌ بني املػتٜٛات اٱزاضٚ ١ٜيهٌ َػت ٣ٛي٘ َػرٚ٪يٝات٘ ٚصر٬سٝات٘ ٚتٛظٜرع ايكر ٣ٛفُٝرا برني

ا٭فطاز ٚسػب ا٭عُاٍ املٓاط ١بِٗ ٚعٓس تٛظٜع ا٭عُاٍ ف٬بس َٔ َتابعَٚ ١طاقبر ١تٓفٝرص ٖرص ٙا٭عُراٍ ٭درٌ حتسٜرس ا٫ضتطافرات
َٚعادتتٗا ٖٚص ٙايعًُ ٫ ١ٝتػُح يًفػاز اٱزاض ٟإٔ ٜٓتؿط عُٔ ٖٝهً ١ٝاملٓعُ ١٭ٕ نٌ فطز ٜعَ ٞا عًٚ َٔ ٘ٝادبات ٚأعُاٍ ٖٛٚ

َػا َٔ ٌ٥قبٌ ايكا٥س ا٭خ٬ق ٞايصٜ ٟتابع ا٭عُاٍ بهٌ َٗٓٚ ١ٝسطفٚ ١ٝتٛد ٘ٝا٭فطاز غري ايكازض ٜٔعً ٢اٱصتراظ ٚتػرَٗٗ ٌٝراَِٗ

ٚتكً ٌٝسا٫ت اهلسض ٚايغٝاع إٔ ٚدست.
-5

ايتشٌُ يًكًل Concern for sustain

ٜعس ايكًل اسس أصٓاف ا٫عططاب ايٓفػٚ ٞايصٜٛ ٟيس ايتٛتط ٚارتٛف يس ٣ا٭فطاز َٔ اجملٗٚ ٍٛخضٛصاً إشا نإ املػرتكبٌ

زتٗ ٍٛيف املٓعُات اييت زب فٗٝا ايفػاز ٚقس ٜكٛز ايكًل ايفطز ٟإىل ايكًل ايتٓع ُٞٝايص٪ٜ ٟثط عً ٢عٌُ املٓعُ ١نهٌ ٖٚص ٙاذتاي١

ايٓفػ ١ٝاييت تتغافط َع عٓاصط إزضانٚ ١ٝدػسٚ ١ٜغًٛن ١ٝاييت تٛيس ؾعٛض غري َطغٛب ب٘ يٲفطاز ٚعتؼ بايتعاغرٚ ١اذترعٕ ٖٚرصٙ

اذتاي ١ممهٔ إٔ تعاجل شا ناْت ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝقازض ٠عً ٢إظاي٪َ ١ثطات ايكًل ٚدعٌ ا٭فطاز ايعاًَني إٔ ٜتشًُٛا ايكًل ٚفل طاقتِٗ

ايتشًُ ١ٝبه ٕٛاملٓعُ ١أ ٚايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝقازض ٠ايػٝطط ٠عً ٢ايكًل تبسٜس شتاٚف ا٭فرطاز َرٔ اجملٗر ٍٛاملػرتكبً ٞبهر ٕٛأعُاهلرا
ٚقٝازتٗا قازض ٠عًَٛ ٢ادٗ ١ايفػاز ٚبهاف ١أؾهاي٘ ٚ,قس ٜٓتر ايكًل يؿعٛض ايفطز بإٔ ايفػاز اٱزاض ٟبسأ ٜٓتؿط يف املٓعُات املُاثً١

ٚبايتاي ٞغٝدًل ساي ١اهلًع ٚنٝف غٝتِ ايتعاٌَ َع٘ فُٝا ي ٛأصٝبت َٓعُت٘ بايفػاز اٱزاضٖٚ , ٟص ٙايعًُ ١ٝممهرٔ ايػرٝطط ٠عًٗٝرا
اشا ناْت ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝقازض ٠عً ٢بح ايكٚ ِٝايعازات ٚايتكايٝس ا٭خ٬ق ١ٝا٫ظتاب١ٝ

 .3ملاشا ضتتاز يًكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝ؟ Why do we need the Ethical leadership

ٜط )Brown & Mitchell,2010:583-584( ٣إٔ أُٖ ١ٝايكٝاز ٠يف تععٜع ايػرًٛى ا٭خ٬قر ٞا٫ظتراب ٞيف املٓعُرات

يفرت ٠ط ١ًٜٛيف ب ١٦ٝايعٌُٜٚ ,تٛدب عً ٢ايكاز ٠حتكٝل ا٭ٖساف ايتٓع ١ُٝٝعُٔ َعاٜري ايػرًٛى ا٭خ٬قر ٞسٝرح أصربشت املعراٜري
ا٭خ٬ق ١ٝيف ب ١٦ٝايعٌُ ايتٓعٚ ١َُٗ ُٞٝإٔ ا٫يتفات إىل ا٭خ٬م ٚايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝيف ب ١٦ٝايعٌُ ٜػرِٗ يف بٓرا ٤املعراٜري ا٭خ٬قٝر١

ٚعتكل ايتٛاظٕ بني املازٚ ١ٜا٭خ٬قٚ ١ٝبني املعاٜري ٚايكٚ ِٝا٫بتعاز عٔ ا٭خ٬م اهلؿٚ ١اييت قس تػبب ايفػاز اٱزاضٚ ٟإٔ املٓعُرات

اييت تٓعسّ فٗٝا ا٭خ٬م غته٬َ ٕٛش أَ يًفاغسٚ ٜٔمماضغ ١أعُاهلِ ايتدطٜب ١ٝبهٌ ٜػط ٚغٗٛيٚ , ١ايك ِٝاييت  ٫صُٛز هلا ملٛادٗ١
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أ.دٕٚ .عف ؽغٛى انطبئ / ٙو .دِ سٌٔ فشٚذٌٔ ػجذهللا  /و.د ٔسٚب َغى سشٛذ

عًُٝات ايفػاز ٚ ,عُا ٕ عسّ تساع ٞا٭خ٬قٝات اييت تعس دع٤اً طبٝعٝاً َٔ ايػًٛى اي َٞٛٝيٮفطاز ٚادتُاعات يف ب ١٦ٝايعُرٌٚ ,إٔ
َٔ أِٖ َعاٜري ايػًٛى ا٭خ٬ق ٞيٮفطاز ٚاييت ميهٔ اعتباضٖا أبعازاً ضٝ٥ػ ١يًكٝاز ٠ا٭خ٬ق:ٖٞ ١ٝ
 )1ايعٛاطف  )2املٛا / ١ُ٥ايتطابل  )3اهل / ١ٜٛحتسٜس اهل١ٜٛ

٪ٜٚنس ( ) Knights,2015:6عً ٢ايػ٪اٍ ايصٜ ٟططح ْفػ٘ ,ملاشا ضتتاز يًكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝيف ب٦ٝر ١ايعُرٌ سٝرح صترس إٔ

اٱزاض ٠ايعًٝا يف املٓعُات سطٜض ١دسا عً ٢تطٜٛط ٚتطغٝذ ثكاف ١أخ٬ق ١ٝيًٓذاح عً ٢املس ٣ايط ٌٜٛيًُٓعُرَ ,١رٔ خر ٍ٬زتُٛعر١
َتٓٛع َٔ ١ايكٛاعس ا٭خ٬قٚ ,١ٝاييت تعس ايكٛاعس ا٭غاغ ١ٝيٲزاض ٠ايعًٝا يف ب ١٦ٝايعٌُ ايتٓعٚ ُٞٝإٔ ٖص ٙايكٛاعس ٖ:ٞ
 .1خًل ايجكَ ١ع ايؿطنا ٤يًُػاعس ٠يف ايتػًب عً ٢اذتٛادع
 .2خًل ب ١٦ٝآَٓ١

 .3ادتصاب ٚاغتبكا ٤ايعاًَني املاٖطٜٔ

 .4تبازٍ ارتربات ٚاملعًَٛات بني ايعاًَني ٚفل َس ١ْٚايػًٛى ا٭خ٬قٞ
 .5عُإ املػتكبٌ عً ٢املس ٣ايط ٌٜٛيٓذاح ا٭عُاٍ ايتذاض١ٜ

 .6املعاٜري ا٭خ٬ق ١ٝايعسايٚ ١ا٭َاْٚ ١ا٫سرتاّ ٚايجك ١ا٭غاؽ يف ب ١٦ٝايعٌُ

 .7ايضٛض ٠ادتٝس ٠يًُٓعُ ١شات ايضً ١باملعاٜري ا٭خ٬قٞ

 .8ظتب عً ٢نٌ فطز إٔ ٜه ٕٛيسْ ٜ٘فؼ اٱطاض ا٭خ٬قٜٚ ٞتعطف عً ٢املعاٜري
 .9خًل ب ١٦ٝإظتابٚ ١ٝاييت غٛف ت٪ثط بؿهٌ إظتاب ٞعً ٢ا٫بتهاض
 .10اذتس َٔ ثكاف ١ارتٛف

 .11ايعٌُ عً ٢صٓع ايكطاض املتٛاظٕ

 .12اذتض ٍٛعً ٢اتػام ثكاف ١يف بَ ١٦ٝتػري٠

 .13اختاش ارتٝاضات ايضشٝش ١يتٛيٝس ا٫غتساَ١
 .14أْؿا ٤ايؿفافٚ ١ٝمجٝع املعاٜا اييت حتككٗا.

ثا ْٝاً :ايٓعاٖ ١ايتٓعOrganizational Integrity ١ُٝٝ
َ .1فٗ ّٛايٓعاٖ ١ايتٓعThe concept of Organizational Integrity:١ُٝٝ
اضتبط َفٗ ّٛايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝبايك ِٝا٭خ٬قٚ ١ٝعست ٖص ٙايك ِٝاملطآ ٠ايعانػ ١يًٓعاٖ ١ايتٓعٚ ,١ُٝٝإٔ عًُ ١ٝاملعز بني
ايكٚ ِٝايٓعاٖ ١أعطت ق ٠ٛيًُٓعُات اييت تٓتٗر ٖص ٙايفًػفٚ ١خضٛصا عٓس ا٫عتُاز عً ٢املعاٜري ا٭خ٬ق ١ٝاييت تطتبط بايٓعاٖ١
َجٌ (املػٚ٪ي, ١ٝا ٫يتعاّ ٚ ,ايتشهِ بايصات ٚغريٖا ) ٖٚص ٙاملعاٜري ٫بس إٔ تتهاٌَ َع ضٚ ١ٜ٩ضغايٚ ١أٖساف أَٓ ٟعُ ١يبٓا٤
إغرتاتٝذٚ ١ٝاعشٚ ١قازض ٠عً ٢إزاض ٠ايٓعاٖ ١زاخٌ املٓعُات ٚتبين َفٗ ّٛايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝيته ٕٛادتصٚض اذتكٝك ١ٝاييت تػص ٟآيٝات
ٚبطاَر ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝيًشس َٔ َػ صٜات ايفػاز اٱزاض ٟأَٛ ٚادٖٗ ١صا املطض ايتٓع ُٞٝارتطري ايص ٟبسأ ٜٓدط ادتػس املٓعُات.ٞ
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ٚأنس () Rendtiorf :2011;73عً ٢ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝنًُا ناْت تٓتٗر ايفًػف ١ا٭خ٬ق ١ٝيف مماضغٚ ١تطبٝل أبعازٖا فإٔ ٖصا
َ٪ؾط ٜكٛز إىل ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝباعتباض ايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝا٫ظتاب ٖٞ ١ٝاييت تكٛز إىل َٓعُْ ١ع ١ٜٗجتاب٘ ايفػاز .ضىfroitdn
 ) 73;2011:عشٚ ١قازض ٠عً ٢ازاض ٠ايٓعاٖ ١زاخٌ املٓعُات ٚتبين ق ِٝاخ٬ق ١ٝيته ٕٛادتصٚض اذتكٝك ١ٝاييت تػص ٟايٝات ٚبطاَر
اٍ ٚيف ْفؼ ايػٝام سسز ) ) brown :2015;10مخػَ ١ػتٜٛات يًٓعاٖ ١ايتٓع( ٖٞٚ ١ُٝٝايٓعاٖ ١ايطبٝع ,١ٝايٓعاٖ ١ا٫دتُاع,١ٝ
ايٓعاٖ ١ايتٓع , ١ُٝٝايٓعاٖ ١ايؿدض , ١ٝايٓعاٖ ١ايجكاف.) ١ٝ
ٚعطفت ايٓعاٖ ١ايتٓعٚ ١ُٝٝفل ضأ ٖٞ Santoro ٟاملسخٌ ايص٪ٜ ٟنس عً ٢جتٓب ايػًٛنٝات غري املطغٛب بٗا أ ٚغري
ايكاْٚ ١ْٝٛا٫يتعاّ باملعاٜري ا٭خ٬ق ١ٝ٭زا ٤املٗٓ )Santoro ;2003;410( ١يف عطفتٗا ايباسج ١عبٝس ْك ً٬عٔ
) ٖٞ ) hernanda:2012ايػًٛى املتٛافل َع ايك ِٝا٭خ٬قٚ ١ٝاملعاٜري ٚايكٛاعس املكبٛي َٔ ١قبٌ أعغا ٤املٓعُٚ ١متجٌ ا٫يتعاّ
ٚايتٛظٜع ايعازٍ يًدسَات ايعاَ ١يف اجملتُع (عبٝس. )40 :2016,
ٖٓٚايو اٯثاض ا٫ظتاب ١ٝيًٓعاٖ ١ايتٓعٚ ١ُٝٝاييت تتعًل باملٓعَُٗٓٚ ١ا( :عبٝس ) 41-40 :2016 :
 -1تػِٗ ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝيف حتكٝل أزاٚ ٤ظٝفَ ٞتُٝع .
 -2تطى اْطباع دٝس يًعاًَني ٚايعبا ٔ٥عٔ املٓعُ. ١
 -3املٗٓ ١ٝيف مماضغ ١املٗٓ َٔ ١قبٌ ايعاًَني .
 -4اسرتاّ ايعبا ٔ٥يًعاًَني ٚاملٓعُ ١عٓسَا ته ٕٛأعُاٍ املٓعُ ١تتػِ بايٓعاٖ. ١
 -5تفِٗ غًٛنٝات ا٭خ٬ق ١ٝزاخٌ املٓعُٚ ١اي٬أخ٬ق. ١ٝ
 -6تٛطني ثكاف ١اذتٛاض املفتٛح ذتٌ املؿانٌ اييت قس تػببٗا بعض خطٚقات ايفػاز اٱزاض. ٟ
 -7تٛعٝح ايػًٛى املٗين يٮفطاز ايعاًَني ٚتععٜع ايتعاَِٗ مبا ٜتفل ٚاملعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ
يصا ٜط ٣اغًب ايباسجني بإٔ ايٓعاٖ ١ايتٓع ٖٞ ١ُٝٝعًُ ١ٝاَتساز يًك ِٝا٭خ٬ق ١ٝا٫ظتابٚ ١ٝاييت تٓعهؼ عً ٢أعُاٍ املٓعُ١

ٚإظٗاض املباز ٨املكبٛي َٔ ١سٝح ايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚاييت تػِٗ يف قٝاز ٠املٓعُْٚ ١بص نٌ ايػًٛنٝات ايتدطٜبٚ ١ٝاييت تػِٗ يف تػص١ٜ

ايفػاز اٱزاضٚ ٟشيو عٔ ططٜل إظتاز آي ١ٝتتغُٔ اذتٛاض ٚسٌ املؿانٌ ٚإخطاز املٓعُ ١إىل ايعًٔ بهْٗٛا َٓعُ ١قازض ٠عً ٢ايٛفا٤
بايتعاَاتٗا اجتا ٙايعباٚٚ ٔ٥فل املعاٜري ا٭خ٬ق ١ٝايػا٥س.٠

 .2أبعاز ايٓعاٖ ١ايتٓع:Dimensions of Organizational Integrity ١ُٝٝ
ٖٓايو ايعسٜس َٔ ايباسجني ايص ٜٔسسزٚا زتُٛع َٔ ١ا٭بعاز ا٭غاغ ١ٝيًٓعاٖ ١ايتٓع ِٖٚ ١ُٝٝنٌ َٔ ( & Moon

 ( ٚ )Kayesetal:2007(ٚ )Silverman:2000(ٚ )Hamilton:2013غاي(ٚ ) 2016:ٞعبٝس .) 2016:
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ٚيف زضاغتٓا ٖص ٙغٝتِ ايرتنٝع عً ٢أمنٛشز (ٚ )Moon & Hamilton:2013ايصٜ ٟتطابل َع ٚاقع زضاغتٓا ٚتهٕٛ

ٖصا ايُٓٛشز َٔ مثاْ ١ٝأبعاز أغاغٚ ١ٝقػُت ٖص ٙا٭بعاز إىل َا ٜكاضب غت ١عؿط َتػري فطعٚ, ٞافرتض ٖصا ايُٓٛشز بأْ٘ نًُا

تٛفطت ا٭بعاز ا٭غاغ ١ٝايجُاْٚ ١ٝتطمجت ٖص ٙا٭بعاز تطمج ١سكٝك ٞإىل زتُٛع َٔ ١املتػريات ايفطع ١ٝعُٔ إطاض عٌُ أَٓ ٟعُ ١فأْٗا

غتدط ٛارتطٛات ايضشٝش ١ضت ٛايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝعُٔ زتاٍ عًُٗا ٚضنع ٖصا ايُٓٛشز عً ٢أِٖ بُعس أ ٖٛٚ ٫حتسٜس املٗاّ اذتطد ١يف

عًُٗا ٚإعطا ٤ايسٚض ا٭غاغ ٞيًكٝاز ٠اييت ٫بس إٔ تتُتع با٭خ٬قٝات ا٫ظتاب َٔ ١ٝادٌ أصتاظ املٗاّ أ ٚا٭عُاٍ اذتطد ١اييت ميهٔ إٔ
ت٪ثط عً ٢ايعًُٝات اٱدطاٚ ١ٝ٥نٝف ١ٝحتسٜس ايكسض ٠ايتٓع ١ُٝٝعً ٢إزاض ٠ا٫تضا٫ت ايساخًٚ ١ٝارتاضد ١ٝبني املٓعُٚ ١ايعباَ ٔ٥ع
ايرتنٝع عً ٢عًُٝات ايتعًِ ٚايتشػني املػتُط ٭سساخ تػٝري اظتاب ٞيف عٌُ املٓعُٚ ,١اقرتح ايُٓٛشز أٜغا إشا أضازت املٓعَُٔ ١

حتكٝل ايػعاز ٠ايتٓع ١ُٝٝ٭فطازٖا ٚايبكا ٤أط ٍٛفرت ٠ممهٓ ١فػًٗٝا إٔ تسقل ٚتطاقب أعُاهلا ايساخًٚ ١ٝايػٝطط ٠عً ٢ايكًل ٚاٱضٖام
ايتٓع ُٞٝايص َٔ ٟاملُهٔ إٔ ٜه ٕٛسذط عجط ٠يف ططٜل تطبٝل ايٓعاٖٚ ١ميهٔ حتسٜس أِٖ ٖص ٙا٭بعاز : ٖٞٚ
-0

املٗاّ اذتطد :Critical task ١تٛاد٘ املٓعُات ايعسٜس َٔ ا٭عُاٍ ٚاييت قس تتغُٔ ٖص ٙا٭عُاٍ

َٗاّ سطد ١ف٬بس َٔ ايعٌُ عًٗٝا ٭دٌ ايتُاؾَ ٞع املتػريات اذتاصً ١يف ايب ١٦ٝأ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٖٚص ٙاملٗاّ اذتطد ١غتعٛز
إىل إعاز ٠تضُ ِٝايٓعاّ ٚاملعسات ٚغريٖا يصا تطنع املٗاّ اذتطد ١عً ٢ا٭ت: ٞ
 قسض ٠املٓعُ ١عً ٢تضُٚ ِٝإعاز ٠تضُ ِٝآ٫تٗا َٚعساتٗا ٖٝٚهًٗا ٚثكافتٗا ايتٓع ١ُٝٝيتتٛافل َع املتػريات ايب١ٝ٦ٝ
ايساخًٚ ١ٝارتاضد. ١ٝ
 قسض ٠املٓعُ ١عً ٢إعاز ٠تضُ ِٝأْعُتٗا ايساخً. ١ٝ
قسض ٠املٓعُٚ ١غٝططتٗا عً ٢ايب ١٦ٝاملُٗ ١يتذٓب املٗاّ اذتطد ١اييت قس تٛادٗٗا سايٝا أ ٚيف املػتكبٌ .



ٖٚصا ايبعس ٜطنع عً ٢نٝف ١ٝقسض ٠املٓعُ ١عً ٢إزاضَٗ ٠اَٗا اذتطدٚ ١تطٜٛعٗا يضاحل املٓعُ١
-2

اٱؾطاف ايكٝاز :Leadership Supervision ٟأَٓ ٟعُْ ١ادشْٚ ١عَٓ ٖٞ ١ٜٗعُ ١يسٜٗا قٝاز٠

شات فًػف ١أخ٬ق ١ٝتٓتٗذٗا يف ايكٝازٚ ٠اٱزاضٖٚ ٠ص ٙايفًػف ١تتطًب ا٭ت: ٞ
 قسض ٠ايكا٥س عً ٢اٱؾطاف ٚإزاض ٠ا٭فطاز ايعاًَني ٚفكاً يًُباز ٨ا٭خ٬ق. ١ٝ
 قسض ٠ايكا٥س عً ٢تٗٚ ١٦ٝإعساز ا٭فطاز عً ٢إعاز ٠تضُ ِٝا٭عُاٍ ٚفكًا ملكتغٝات املضًش. ١
 تطبٝل ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝيف املٓعُٚ ١اييت تعس اسس أِٖ أْٛاع ايكٝاز ٠يف ايفهط اٱزاض ٟاذتسٜح .
-3

ايرتنٝع عً ٢ايعًُ :Focus on Process ١ٝاغًب املٓعُات تػع ٢داٖس ٠ايرتنٝع عً ٢ايعًُ١ٝ

اٱزاض ١ٜأ ٚاٱْتادٚ ١ٝإظتاز ايططم امل ١ُ٥٬ٱصتاظ ٖص ٙايعًُ ١ٝبٛاغط ١ايعسٜس َٔ اٱدطا٤ات ايطٝ٥ػ ١اييت َٔ خ٬هلا ٜتِ
أصتاظ ا٭عُاٍ يصا ٜكع عً ٢عاتل اٱزاض ٠ايرتنٝع عً ٢ايعًُْٚ ١ٝبص ناف ١ايعٛاٌَ ٚايعطٚف اييت َٔ ؾأْٗا إٔ تعطقٌ عٌُ
املٓعُ. ١
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-4

ايرتنع عً ٢عُإ ايهفا :Focus on Ensuring Competence ٠٤إٔ ا٭فطاز ايعاًَني يف

املٓعُ ِٖ ١ضأؽ َاهلا ايبؿطٚ ٟايصٜ ٟعس ايؿطٜإ اذت ٟٛٝيسمي ١َٛعٌُ املٓعُٖٓٚ ١ا ٫بس َٔ ايرتنٝع عً ٢ايهفا٤ات
ايبؿط ١ٜاملػتدسَ ١يف املٓعُ ١فغ ٬عٔ نفا ٠٤املعسات ٚاٯ٫ت ٖٚصا ٜعتُس عً ٢ا٭ت:ٞ
 اغتدساّ اغرتاتٝذٝات ايتٛظٝف ايضشٝح .
 إعساز دسا ٍٚتسضٜب َتٓٛع ١ٱنػاب ا٭فطاز َٗاضات إعاف. ١ٝ
 ايعٌُ عً ٢تك ِٝٝناف ١ا٭فطاز ايعاًَني يتشسٜس ا٭فطاز ا٭قٌ نفاٚ ٠٤اغتدساّ ايططم امل ١ُ٥٬يتسضٜبِٗ .
-5

عب ٤املٛضز ايبؿط : Workload HRٟيف بعض اذتا٫ت ته ٕٛأعبا ٤ايعٌُ ٚاغعٚ ١تطٖل ناٌٖ

ايعاًَني يف املٓعُ ١يصا ف٬بس َٔ حتسٜس َػتٜٛات املٛضز ايبؿطٚ ٟتضٓٝفٗا سػب املٗاضٚ ٠ايهفاٚ ٠٤املكسضات ايعكً١ٝ
ٚايٓفػٚ ١ٝادتػس َٔ ١ٜادٌ ايػٝطط ٠عً ٢اٱضٖام ٚايكًل ٚتٛظٜع عب ٤ايعٌُ عً ٢ا٭فطاز بضٛض ٠عازي١
-6

ا٫تضا٫ت ٚايجكٜ :Communication and Trust ١تطًب عٌُ املٓعُات ايٓع ١ٜٗإٔ ٜهٕٛ

يسٜٗا ْعاّ اتضا٫ت فاعًٚ ١شات اجتاٖني َٔ ادٌ إظتاز اذتً ٍٛايػطٜع ١٭َ ٟؿهً ١قس تٛاد٘ ا٭فطاز أثٓا ٤عًُِٗ ٖٚصا
ٜتطًب إٔ تهٖٓ ٕٛايو ثكَ ١تبازي ١بني ايططفني
-2

ايتعًِ ٚايتشػني املػتُط  :Learning and Continuous improvementتسضٜب ا٭فطاز

ايعاًَني ٫بس إٔ ٜه ٕٛغًٛى ممٓٗر ٚادب إتباع٘ َٔ قبٌ املٓعُٚ ١شيو ٭دٌ حتػني نفا ٠٤ا٭فطاز ايعاًَني ٱصتاظ أٖساف
املٓعُٖ َٔٚ ١ص ٙا٭غايٝب ٖ ٛحتسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝيٮفطاز ايعاًَني ٚايصٜ ٟتطًب َػت ٣ٛعاٍ َٔ ايتعًِ ٜٚط٣
(ايصعأ ) 36, 2012: ٟٚإٔ ايتشػني املػتُط ٪ٜز ٟزٚضاً َُٗا يف تععٜع أزا ٤أَٓ ٟعُٚ ١شيو عٔ ططٜل خًل فطظ
دسٜسٚ ٠بؿهٌ َػتُط يًفطز ٚاجملُٛع. ١
-8

ايتػٝري  : Changeعً ٢املٓعُات اييت تعتُس عً ٢ايفًػف ١ا٭خ٬ق ١ٝيبٓآَ ٤عُْ ١ع ١ٜٗعًٗٝا إٔ تػتعس

يعًُٝات إزاض ٠ايتػٝري يف أْؿطتٗا ٚأعُاهلا ٚططم أْتادٗا يتٛانب املتػريات ايب ١ٝ٦ٝاملتػاضعٚ ١عٗٝا إٔ تضُِ أعُاهلا ٚفكاً
هلصا ايتػٝري ٚخًل َٓعُْ ١ع ١ٜٗعتتاز إيٗٝا اجملتُع حملاضب ١ايفػاز اٱزاض. ٟ
َٔ خَ ٍ٬ا تكسّ ٜتغح بإٔ املٓعُ ١نًٗا ناْت ْع ١ٜٗنًُا ناْت قازض ٠عً ٢ستاضب ١ايفػاز ٚشيو َٔ خ ٍ٬اغتدساّ

ايعسٜس َٔ ايعًُٝات اٱزاض ١ٜاييت َٔ ؾأْٗا إٔ حتسز املٗاّ اذتطدٚ ١نٝف ١ٝاٱؾطاف ٚتسضٜب ا٭فطاز عً ٢ا٭عُاٍ يٓبص اهلسض
ٚايغٝاع يف ايٛقت ٚستاضب ١ايتهاغٌ ايٛظٝف ٞرتًل َٓعُ ١قازض ٠عًَٛ ٢ادَٗ ١ػصٜات ايفػاز اٱزاضٚ ٟته ٕٛأمنٛشدا يف غٛم

امل٪غػات ٞايص ٟتٓتُ ٞاي.٘ٝ
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ثايجًا  :ايفػاز اٱزاضManagerial Corruption ٟ

َ .1فٗ ّٛايفػاز اٱزاضThe concept of Managerial corruptionٟ

تؿري زضاغات تاضٜذ اذتغاض ٠ايكسمي ١بإٔ ايفػاز ٖ ٛأسس ايعٛاٌَ ايطٝ٥ػْٝٗ٫ ١اض اذتغاضات دٓبا إىل دٓب َع ايعٛاٌَ

ا٭خطٚ ,٣بعباض ٠أخطٜ ,٣تبع ايفػاز َٔ قبٌ ايعسٜس َٔ ا٫عططابات ا٫دتُاعٚ ١ٝاذتطٚب ٚا٫عتسا٤ات ٚايتُطزٚ ,ايكغا ٤عً٢

ايبٓ ١ٝايتشتٚ ,١ٝاعططاب يف اجملتُعاتٖٓ َٔٚ ,ا ,فإٔ َٛعٛع ١ايفػاز ٖ ٞقسمي ١قسّ اذتغاض ,٠اييت ٖ ٞاٯٕ َؿهً ١عاملٜ ,١ٝعس

ايفػاز اٱزاض ٟظاٖط ٠ؾسٜس ٠اْ٫تؿاض يف ايعسٜس َٔ َٓاطل ايعامل  ٖٞٚشات دصٚض عُٝكَٚ ١تساخً َٔ ١عُٔ ايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ
املدتًفٚ ١اييت َٔ ايضعٛب ١متٝٝعٖا ٚنصيو ختتًف َٔ سٝح ايهًٚ ١ٝادتعٚ ١ٝ٥ايؿُٛيٜٚ ,١ٝعترب ايفػاز اٱزاضٚ ٟفكاً يًهجري َٔ

املٓعُات ايعامل ٖٛ ١ٝاسس ايعٛاٖط ايػًب ١ٝاييت ٜ ٫هاز غتً ٛزتتُع أْ ٚعاّ غٝاغَٗٓ ٞا(ٜٚ.)Asorwoe,2014:41-42ط٣

( ) Esmaili et al.,2013:251أْ٘ تٛدس اجتاٖات شتتًف ١تتفل يف إٔ ايفػاز اٱزاض ٖٛ ٟأسس ايٛد ٙٛيف إغا ٠٤اغتعُاٍ ايػًط١
ايعاَ ١أ ٚايٛظٝف ١ايعاَ َٔ ١أدٌ ايهػب غري املؿطٚعٚ َٔٚ ,د ٙٛايفػاز اٱزاض ٖٛ ٟقٝاّ املٛظف بكب ٍٛأ ٚطًب ابتعاظ ضؾ٠ٛ
يتػٗ ٌٝأَط َعني أ ٚعكس أ ٚإدطا ٤أ ٟؾ ٤ٞشتايف يًتعًُٝات ٚا٭ْعُ َٔ ١ادٌ ايهػب غري املؿطٚعٚ ,بصيو فإٔ ايفػاز اٱزاضٟ

ٖ" ٛإغا ٠٤اغتدساّ املٛاضز ايعاَٚ ١اذتهٚ ," ١َٝٛإٔ َفٗ ّٛايفػاز اغتدساّ املُتًهات ايعاَ ١يتشكٝل َهاغب ؾدض ,١ٝأَا يف

ا يٓعاّ اٱزاضٖٓ ٟاى زتُٛعَ ١كٓٓ َٔ ١ايكٛاعس اٱزاض ١ٜاييت حتسز إطاض ا٭ْؿط ١املػُٛح بٗا ,يف ٖص ٙاذتايٜ ١عترب أ ٟعٌُ غتايف
ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ,بسافع يتشكٝل َهاغب ؾدض ١ٝفأْ٘ فػاز إزاضٚ ,ٟإٔ ايفػاز اٱزاض ٟعتسخ عٓسَا ٜتًك ٢املٛظف اذتهَٞٛ

املبايؼ ايٓكس ١ٜأَ ٚازٜٚ ,١ ٜعتكس إٔ ايفػاز اٱزاضٜ ٟؿري إىل غًٛى ٖ ٤٫٪املٛظفني يف ايكطاع ايعاّ اييت تٓتٗو املعاٜري ٚا٭ْعُ١
املكبٛي ١يًُضاحل ارتاصٖٚ ١ص ٙايعباضَ ٖٞ ٠ؿرتن ١بني مجٝع ٖص ٙاملفاْٖٛ ٖٛٚ ِٝع َٔ اْتٗاى املعاٜري ا٭خ٬قٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيف ايٛظا٥ف

اٱزاضٚ ١ٜايتٓع ,١ُٝٝيصيو ٜطتبط ايفػاز اٱزاضَٚ ٟعاْ ٘ٝإىل َعاٜري ٚثكاف ١أ ٟزتتُع ته ٕٛعٓسِٖ َكبٛيٚ ,١بصيو فإٔ غ ٤ٛايتضطف
اٱزاض ٟيًُٛظف ايص ٖٛ ٟغري ٥٫ل ٚغري َكبٚ ٍٛغري أخ٬قٜٚ , ٞػبب ايغطض يًُٓعُ.١
َ .2ا ٖ ٛايفػاز What is the Corruption؟

ٜط )Asorwoe,2014:42( ٣إٔ ايفػاز ي٘ َفاٖ ٫ ِٝتٓتٗ ٞأبسا ,٭ٕ َفٜٗ َ٘ٛعتُس عًَ ٢هإ ايفػاز ٚايكطاع ايصٟ

ٜعٌُ بٖ٘ٓٚ ,اى ْٛعإ َٔ ايفػاز يف ايكطاع ايعاّ ُٖا ايفػاز اٱزاضٚ ٟايفػاز ايػٝاغٜٛٚ ,ٞدس ْٛعني آخطُٖ ٜٔا ايفػاز ايضػري

ٚايفػاز ايهبري ُٖٚا َٔ أْٛاع ايفػاز اٱزاضٚ , ٟإٔ بطْاَر ا٭َِ املتشس ٠اٱمناٜ )UNDP( ٞ٥عطف ايفػاز باعتباض ٙإغا٠٤

اغتدساّ املٓضب ايعاّ ,أ ٚايػًط ١يًشض ٍٛعً ٢إعاْات خاص َٔ ١خٚ ٍ٬غا ٌ٥شتتًفَ ١جٌ ا٫بتعاظ ٚايطؾٚ ٠ٛاحملػٛبٚ ١ٝاغتػٍ٬
ايٓفٛش ٚا٫ستٝاٍٚ ,غطق ١املاٍ أ ٚا٫خت٬ؽ ,يف سني ٜعطف ايبٓو ايسٚي ٞايفػاز بأْ٘ غ ٤ٛاغتدساّ املٓضب ايعاّ يتشكٝل َهاغب
خاص ١أَٓ ٚفع ١خاصٚ ,١إٔ َٓعُ ١ايؿفاف ١ٝايسٚي ١ٝتط ٣ايفػاز بأْ٘ إغا ٠٤اغتعُاٍ ايػًط ١املٛنً ١يًُٛظف يتشكٝل َهاغب

ؾدض ,١ٝنُا ٚضز َٔ قبٌ ايبٓو ايسٚي ٞيف تكطٜط ٙيعاّ ( )2011فإٔ ايفػاز ٖٚ" ٛاسس َٔ أععِ ايعكبات يف ايتُٓ ١ٝا٫قتضاز١ٜ

ٚايتُٓ ١ٝا ٫دتُاع ٫ ;١ٝغُٝا َٔ خ ٍ٬ايطؾٚ ٠ٛا٫ستٝاٍ ٚاخت٬ؽ اَ٫تٝاظات ا٫قتضازٚ , ١ٜايفػاز ٜعٝل ا٫غتجُاض ٪ٜٚخط ايُٓٛ
ا٫قتضازٚ ,ٟعت ٍٛز ٕٚحتػٔ يف ْٛع ١ٝاذتٝاٚ ,٠خاصٜٚ ,١ط )AminuN., et al.,2013:59( ٣إٔ َفٗ ّٛايفػاز َٓٚص فرت٠

ط ١ًٜٛإٜسٜٛيٛدٝا ٚأخ٬قٝا ٚثكافٝا ٚغٝاغٝا ٚفهطٜا  ٫ميهٔ إغفاٍ تأثريَٚ ٙغاض ٠عً ٢ايٓاؽ ٚاجملتُع نهٌٜٚ ,ؿٌُ ايفػاز ٚدٛز

َعاَ٬ت إعافٚ ١ٝغري غً ١ُٝتٗسف إىل تػٝري املػاض ايطبٝع ٞيٮسساخ ٚتػٝري ا٭سهاّ ٚاملٛاقف ٚ ,ميهٔ أٜغا إٔ ْضف َفّٗٛ
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ايفػاز بأْ٘ ادتٓ ٕٛايٛسؿ ٞيًشٝاظ ٠غري املؿطٚعٚ ١غري ا٭خ٬قٚ ,١ٝغايبا َا ٜتُجٌ بايعٌُ اٱدطاَ َٔ ٞادٌ نػب ايجط ٠ٚأٚ
اذتض ٍٛعً ٢املٓافع ٚتعع ِٝايصات ٚإٔ ْتا٥ذ٘ غت٪ثط غًبٝاً عً ٢بك ١ٝأفطاز اجملتُع ٚ ,إٔ ايفػاز أ ٚايػًٛى ايفاغس ٜٓط ٟٛعً٢

خطم يًكٛاعس املكطض ٠يتشكٝل َهاغب ؾدض ١ٝأ ٚظٜاز ٠ا٭ضباح; ٚبصٍ ادتٗٛز يتأَني ايجط ٠ٚأ ٚايػًط َٔ ١خٚ ٍ٬غا ٌ٥غري قاْ١ْٝٛ

َٔ خ ٍ٬إغا ٠٤اغتدساّ ايػًط ١ايعاَ ١يتشكٝل املٓفع ١ارتاص.,١

 .3أبعاز ايفػاز اٱزاضThe dimensions of Managerial Corruption ٟ
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ايطٚتني ايكاتٌRoutine

Mortal

ٖٚ :صا ايبعس ٪ٜثط عً ٢غري ايعٌُ يف أَٓ ٟعُ ١بهٜ ْ٘ٛطتهع عً٢

زتُٛع َٔ ١ايكٛاْني ٚايتعًُٝات ٚا٭ْعُٚ ١اٱدطا٤ات املتعسزٚ ٠اييت تكازَت بػبب ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٚ ٞاييت تػِٗ يف
إعاف ١عب ٤دسٜس يًعٌُ ز ٕٚحتكٝل أٖساف ايعٌُ ايطٝ٥ػٚ )Bozeman& Anderson :2014:2-3( ١عطف أٜغا
ًبأْ٘ ا٭مناط املتهطضٚ ٠املعطٚفٚ ١اييت تٓط ٟٛعً ٢ايتعاٌَ َع ايعسٜس َٔ ا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح اييت قس ته ٕٛغري فاعً١
( ) Feldman &Pentland:2003:96إٔ تعكٝس اٱدطا٤ات اٱزاضٚ ١ٜغ ٤ٛاغتدساّ ايطٚتني قس ٜسفع ببعض
املٛاطٓني إىل اغتدساّ ا٭غايٝب غري املؿطٚع َٔ ١ادٌ اذتض ٍٛعً ٢خسََ ١ا أ ٚأصتاظ بأقٌ دٗس أ ٚنًفَٗ(. ١سٟ
 )2016:6أَا ايطٚتني ايتٓعٚ ُٞٝايصٜٛ ٟعح زتُٛع َٔ ١اٱدطا٤ات ايتٓع ١ُٝٝاييت ته ٕٛيفرت ٠ط ١ًٜٛيفِٗ نٝف ٜتِ
أصتاظ ايعٌُ يف املٓعُ) Deken etal:2016,1( ١
-2

ايتػطب ايٛظٝف ٖٞٚ : Job Infiltration ٞعًُ ١ٝتطى ايعٌُ َٔ قبٌ ا٭فطاز ايعاًَني ز ٕٚأٟ

َربض أخ٬ق ٞأ ٚقاْٖٚ ْٞٛصا غ٪ٝثط عً ٢غري ايعًُ ١ٝاٱْتادٚ ١ٝأْٔ ٖصا ايٛقت ٜأخص عً ٘ٝايعاٌَ أدط ٖٓٚا ٜه ٕٛاهلسض
عًْٛ ٢عني ا٭ٖ ٖٛ ٍٚسض ٚقت ايعٌُ ٚايجاْ ٖٛ ٞعٝاع سل ايعب ٕٛيف غطع ١أصتاظ َعاًَت٘ فغ ً٬عٔ ادتٛاْب ا٭خ٬ق. ١ٝ
ٚعطف سطب ٞايتػطب ايٛظٝف ٖٛ ٞعًُ ١ٝخطٚز املٛظف بؿهٌ طٛعٚ ٞاختٝاضٚ ٟسسز با٭ؾهاٍ اٯت: ٖٞٚ ١ٝ
 تطى ايٛظٝف ١بططٜك ١غري ْعاَ١ٝ
 اْكطاع أ ٚتٛقف ايفطز عٔ ايعٌُ بطغبت٘ ٚاختٝاض ٙأ ٚاْ٫تكاٍ إىل َٓعُ ١أخط. ٣
 ا٫غتكاي ١ا٫ختٝاض( ١ٜسطب)9 : 2015,ٞ
-3

ايتهاغٌ ايٛظٝف :Job Lazing ٞيف بعض اذتا٫ت ٜعتُس ا٭فطاز عً ٢اغتدساّ ططم أَ ٚػصٜات

ايفػاز عٔ ططٜل ايرتاخٚ ٞاغتدساّ غًٛنٝات ايعسٚإ ايتدطٜيب اجتا ٙعًُ٘ أَٓ ٚعُت٘ قس ته ٕٛ٭غباب ؾدض ١ٝأٚ
أغباب أخط ٣خاضز ْطام املٓعُٚ ١عطف ايتهاغٌ ايٛظٝف ٖٛ ٞعًُ ١ٝاعتُاز بعض ايعاًَني عً ٢ايبعض اٯخط يف أزا٤
املٗاّ ٪َ َٔ ٖٛٚؾطات ايبساْ ١ايتٓع ١ُٝٝسٝح أْ٘ مشٌ ث٬خ سا٫ت : ٖٞٚ
 ا٫تهاي١ٝ
 ايتٓضٌ ٚايَ٬با َٔ ٠٫املػٚ٪ي١ٝ
 إيكا ٤ايً ّٛعً ٢اٯخط ( ٜٔخًٝف ) 133-132 :2012,
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املضًش ١اذتعب :Partisan Interest ١ٝاغًب ا٭فطاز ايعاًَني يف َٓعُات ايٚ ّٛٝخضٛصا يف

املػتٜٛات اٱزاض ١ٜايعًٝا اْتعُٛا يف أسعاب َتعسزٚ ٠أصبح ٖصا ايؿدط ميجٌ َضًش ١اذتعب يف ٖصا املٛقع أ ٚغري,ٙ
ٚغاُٖت ٖص ٙايعًُ ١ٝيف سضٛي٘ ٚبكا ٙ٤يف املٓضب ٚأصبح  ٘٥٫ٚاملطًل هلص ٙادتٗ ١ز ٕٚغٛاٖا ٚأصبح أزا ٠يتٓفٝص أدٓستٗا
ٚباتت ٖص ٙاملضًش ١أعً َٔ ٢املضًش ١ايعاَ ١يف ايعٌُ مما اثط عً ٢غري ايعٌُ ٚاصتاظٚ ٙحتكٝل أٖساف٘ ٖٚصا َا ْؿٗس ٙايّٛٝ
يف اغًب املػتٜٛات اٱزاض ١ٜيف ايعطام مما ظٗط ْٛع دسٜس َٔ ايفػاز اٱزاض ٟحتت َػُ ٢املضًش ١اذتعب. ١ٝ
-5

تعسز دٗات ايطقاب : Multiple Control Points ١يف اٯ ١ْٚا٭خري ٠تعسزت دٗات ايطقاب ١اييت

تطاقب عٌُ املٓعُات اذته ١َٝٛبضٛض ٠عاَ٘ ٚاملٓعُات ارتاصٖٚ ١ص ٙايعًُ ١ٝأضبهت ايعٌُ يف َٓعُات ا٭عُاٍ ٚشيو
بػبب ا٭ت: ٞ
 ظٗٛض ايضطاع ايطقاب ٞبني شتتًف امل٪غػات
 ختٛف ا٭فطاز َٔ ارتطأ مما ٜععٚا بٓفػ٘ إىل عسّ أصتاظ ا٭عُاٍ
 عسّ ايسق ١يف ْكٌ املعً ١َٛإىل ٖص ٙادتٗات يف بعض ا٭سٝإ
 عسّ ايتدضط ٚاملٗٓ ١ٝيٮفطاز ايعاًَني يف ٖص ٙادتٗات ٚعسّ ا٫عتُاز عً ٢ايتشض ٌٝايسضاغ. ٞ
 تأخص ٖص ٙادتٗات اغًب َعًَٛاتٗا َٔ ايؿبه ١ايسٚي ١ٝيْ٬رتْت ٚبعغٗا تهَ ٕٛضازض غري َٛثٛم بٗا مما تػبب
ايكًل يس ٣املٛظف .
 اخت٬ف ٚدٗات ايٓعط َٔ قبٌ املطاقبني بػبب ايتعسز ١ٜيف ايعٌُ
نٌ ٖص ٙا٭غباب ت٪ز ٟإىل ايتٗطب ٚايتٓضٌ َٔ املػٚ٪يٚ ١ٝظٗٛض سا٫ت ا٫تهاي ١ٝيف ايعٌُ مما ٪ٜثط عً ٢اٱْتاد ١ٝايهً١ٝ

ٚعسّ اختاش ايكطاض يف اذتا٫ت اذتطد ١ختٛفا َٔ ٖص ٙا٫دٗعٖٚ ٠صا ْٛع َٔ ايفػاز ايص ٟعضف باملٓعُات ايعطاقٚ ١ٝعطقٌ عًُٗا

ٚقتٌ فٗٝا اٱبساع ٚا٫بتهاض ٚدعًٗا َٓعُات نػٛي ١غري قازض ٠عً ٢غس ْفكاتٗا ايغطٚض. ١ٜ
-6

عسّ اٖ٫تُاّ بايتدضط ٜ : Lack Importance in specializationعس ايتدضط َٔ ايكغاٜا

املُٗ ١يف عًُٝات تهًٝف ا٭فطاز يٮعُاٍ املٓاط ١بِٗ ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ٜتشسز ا٭دط ٚايعٌُٚ ,يهٔ يف اٯ ١ْٚا٭خري ٠مل
ٜعطٖ ٢صا ايبعس أ ٟأُٖ ١ٝتصنط ٚبايتاي ٞاستٌ أؾداظ َٓاصب ٚأعُاٍ غري َٓاغبني هلا ٚعٓس ؾػٌ ٖص ٙايٛظٝف٤٫٪ٖ َٔ ١
ا٭فطاز غٝضٝب املٓعُ ١ايغعف ٚايٖٚ ٖٔٛصا غٓٝعهؼ عً ٢أعُاهلا ٚسسٚخ اٱضباى ايتٓع ُٞٝايص ٟقس ٜػبب٘ ايؿدط
غري ايهفٚ ,٤ٛغٝدًل ساي َٔ ١ايضطاع ايصات ٞيس ٣ا٭فطاز ايهف٥ٛني به ٕٛقا٥سِٖ غري نفٚ ٤ٛيٝؼ َتدضط يف عًُ٘
ٖٓٚ,ا غٝتِ تؿدٝط ايعسٜس َٔ ايػًبٝات َٗٓٚا ( ٖسض ايٛقت ٚعٝاع ايعٌُ ,تًف املٓتذات أ ٚارتسَ ١اييت تكسَٗا
املٓعُ ,١عسّ حتكٝل أٖساف املٓعُ ,١ظٗٛض سا٫ت ايفػاز يػس ايٓكط اذتاصٌ يف ارترب ٠ايغعٝف ١يس ٣املٛظف غري
املتدضط)
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ايَ٬با ٖٞٚ : Carelessness ٠٫عًُ ١ٝتضطف اجتاْ ٙؿاط أ ٚعٌُ َعني َٔ قبٌ املٛظف بعسّ

ا٫نرتاخ أ ٚاملػٚ٪ي ١ٝاجتاٖ ٙصا ايعٌُ ٚايؿدط ايَ٬باي ٖٛ ٞايؿدط ايصٜ ٫ ٟطٜس املػٚ٪يٜٗ ٫ٚ ١ٝتِ يتشكٝل أٖساف
املٓعُٜٚ ١ه ٕٛؾدط نػ ٍٛنٌ ُٖ٘ ٖ ٛنٝف عتضٌ عً ٢أدط ٙبس ٕٚتعب أ ٚعٓاٜٚ ٤هٖ ٕٛصا ايؿدط غري قازض عً٢
سٌ أَ ٟؿهً ١تٛادٗ٘ يف عًُٚ ١عتا ٍٚإٔ ًٜك ٞايً ّٛعً ٢ظَٚ ٘٥٬ا٫غتدفاف بايعٌُ ٚاحملٝطني ب٘ ٖٚ ,صا ايبعس غٝهٕٛ
ايبٛاب ١ا٭غاغ ١ٝإىل َػصٜات ايفػاز اٱزاضٚ ٟغٝهَ ٕٛضري املٓعُ ١ضت ٛا٫عُشٚ ٍ٬ايت٬ؾ. ٞ
-8

صطاع ايهفا٤ات  : Competencies Conflictإٔ اغتكطاب ايهفا ٠٤يف أَٓ ٟعُٜ ١عس ْكط١

اظتاب ١ٝهلا ٚيهٔ عٓسَا ته ٕٛاملٓعُ ١تػتكطب أفطاز غري أنفاٚ ٤غري قازض ٜٔعً ٢أزا ٤ايعٌُ بػبب بعض ايتعٓٝٝات
ايعؿٛا ١ٝ٥اييت عضفت يف ايب٬ز غٝدًل ْٛع َٔ ايضطاع بني ا٭فطاز أنفا ٤ايصٜ ٜٔكع عً ٢عاتكِٗ ايعٌُ يف املٓعُٚ ١بني
ا٭فطاز غري أنفا ٤ايصٜ ٜٔعتُس ٕٚعً ٢ا٫تهاي ١ٝيف عًُِٗ عً ٤٫٪ٖ ٢أنفاٖٚ ٤صا غٝكٛز إىل ساي َٔ ١ايكًل ٚايتٛتط
ٚايتصَط يس ٣ا٭نفا ٤مما ٪ٜثط عً ٢إْتاد ١ٝاملٓعُ ١به ٕٛعًُِٗ اغتٛىل عً ٘ٝأؾداظ غري أنفا. ٤
-9

عسّ ٚدٛز قٛاْني ٚاعش : Lack of clear and strict Regulations ١إٔ تعسز ايكٛاْني

ٚايتعًُٝات ختًل ساي َٔ ١اٱضباى اٱزاض ٟفغ ً٬عٔ تػٝري ٖص ٙايكٛاْني بضٛضَ ٠تػاضعٚ ١تعسز ادتٗات اييت تضسض أٚ
تفػط ٖص ٙايكٛاْني ٚ .إٔ عًُ ١ٝإصساض أنجط َٔ قاْٚ ٕٛتعًُٝات ٚ٭نجط َٔ دٗ ١عًْ ٢فؼ املٛعٛع غٛٝيس سائَ ١
عسّ ايطعا ٚعسّ ايٛعٛح يف نٝف ١ٝتطبٝل ٖص ٙايكٛاْني ٚغٓٝتر عٔ ٖص ٙايعًُ ١ٝايتفػريات املتعسز ٠هلا ٚبايتاي ٞغتهٕٛ
سػب ا٭ٖٛاٚ ٤اٯضا ٤ايؿدض ١ٝيف عًُ ١ٝايتطبٝل مما غتٛيس فػش ١يٛدٛز سا٫ت َٔ ايفػاز اٱزاض. ٟ
 -10ضبط اٱْتاد ١ٝبا٭دط : Linking Salary to Productivityإٔ صتاح املٓعُات ارتاص ١يف عًُٗا ٖٛ
ضبط ايطاتب أ ٚا٭دط باٱْتادٖٚ ١ٝصا غري َعُ ٍٛب٘ يف اغًب َ٪غػاتٓا ايعآَٖٚ ١ايو ساي َٔ ١ايتأنس يف سض ٍٛاملٛظف
عً ٢ضاتب٘ ْٗا ١ٜايؿٗط ست ٢ي ٛناْت إْتادٝت٘ صفط ٜعطف بإٔ ضاتب٘ ٜ ٫تأثط باٱْتادٖ ١ٝص ٙايعًُ ١ٝسفعت ا٭فطاز عً٢
تطى ايعٌُ ٚايرتاخٚ ٞعسّ اٖ٫تُاّ بايعٌُ ٚعسّ اٱبساع ٚا٫بتهاض ٚخًل ساي َٔ ١ايفػاز َتُجً ١بٗسض ايٛقت ٚعٝاع٘
ٚعسّ أصتاظ املعاَ٬ت يف ٚقتٗا ٜ ٫ٚتشسز بعسز َعني يٲصتاظ.
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انقٛبدح األخالقٛخ ٔدٔسْب ف ٙانُضاْخ انزُظًٛٛخ ....

املبشح ايجايح
ادتاْب ايعًُٞ
أْ :٫ٚتا٥ر ايتشً ٌٝا٭ٚي ٞملتػريات ايسضاغ١

خضضت ٖص ٙايفكط ٠يبٝإ َػت ٣ٛا٫غتذاب ١٭فطاز ايع ١ٓٝاملبشٛث ١عً ٢ستاٚض ا٭غتباْ ١عًَ ٢ػت ٣ٛايع ١ٓٝاملبشٛث ١عًٚ ٢فرل

َا : ًٜٞ

َا َػت ٣ٛاغتذاب ١أفطاز ايع ١ٓٝاملبشٛث ١عً ٢أبعاز ٚفكطات ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝايٓعاٖ ١ايتٓعٚ ١ُٝٝايفػاز اٱزاض ٟعًَ ٢ػرت٣ٛ

ايع ١ٓٝاملبشٛث ١؟

ٚ٭دٌ اٱداب ١عًٖ ٢ص ٙا٭غ ١ً٦قاّ ايباسجني باٯت: ٞ

تفطٜؼ ا٫غتذابات َٚعادتتٗا إسضاٝ٥ا باعتُاز ( ايٛغط اذتػاب ,ٞا٫ضتطاف املعٝاض ,ٟايٛظٕ امل ,ٟٛ٦تطتٝب ا٭ُٖ )١ٝيتؿدٝط َرس٣

ا٫غتذاب ١عًَ ٢ػت ٣ٛايفكطات ٚا٭بعاز ٚنُا يف ايفكطات اٯت: ١ٝ

ْ -1تا٥ر ايتشً ٌٝاٱسضا ٞ٥ايٛصف ٞ٭بعاز ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝيًع ١ٓٝاملبشٛث:١

يف أزْاْ ٙتا٥ر ايتشً ٌٝاٱسضا ٞ٥ايٛصف ٞ٭بعاز ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝيًع ١ٓٝاملبشٛث ١بس٫يَ ١عًُات ايٛغط اذتػاب٫ ٞغرتذابات عٓٝر١

ايبشحَٚ ,ػت ٣ٛتؿتت تًو ا٫غتذابات عٔ ايٛغط ايفطع ٞ٭زا ٠ايكٝاؽ ٚقسض ) 3 ( ٙفغ ٬عٔ حتً ٌٝتطتٝب ا٭ُٖ ١ٝيًُتػريات
ايفطعٚ ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝيًكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝبس٫ي ١ايٛظٕ امل ٟٛ٦هلُا ٚنُا يف ايفكطات اٯت:١ٝ

دسْ )2( ٍٚتا٥ر ايتشً ٌٝاٱسضا ٞ٥ايٛصف ٞ٭بعاز ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق١ٝ
د

ٚؼبيهُ ٙسئٛغ ٙثؼذانخ ٔخظٕطب ػُذ رٕصٚغ أػجبء انؼًم

3.55

0.88

0.63

2
3
4
5

انًثادئ األخالقٍح

1

انؼذل

1
2
3
4
5

3.58

0.64

انزشرٛت

انفقشاد

انًزغٛش

انٕعؾ
انؾغبثٙ

االَؾشاف
انًؼٛبس٘

انٕصٌ
انًئٕ٘%

5

األعرررش انرررز٘ أعرررزهًّ ٚزٕافررره يرررغ يرررب أقذيرررّ يرررٍ ػًرررم ٔٚغرررذ
اؽزٛبعبر ٙكبفخ
ال رٕعذ ػذانخ ف ٙانزؼبيم ث ٍٛاألفشاد يٍ قجم سئٛغُب

3.76

0.88

0.74

2

انًكبفئبد رٕصع ثظٕسح ػشٕائٛخ

3.81

0.65

0.72

3

انؼًم انز٘ أقٕو ثّ يُظف نٙ

3.56

0.69

انًؼذل انكهً

0.72

4

3.65

0.75

0.71

2

3.39

0.84

3.90

0.84

0.76

1

ٚزؼبيم يؼُرب سئٛغرُب ثرقخالا ػبنٛرخ ْٔرزا أَؼكرظ ػهرٗ عرهٕكُب
ارغبِ انضثبئٍ
َررر د٘ أػًبنُرررب انًُبؽرررخ ثُرررب ثظرررٕسح يزكبيهرررخ ثغرررجت انغرررهٕ
األخالق ٙاالٚغبث ٙيٍ قجم سئٛغُب
سئٛغُب انًجبشش ف ٙانؼًم ٚؼبيهُب ثبؽزشاو

3.32

0.97

0.66

3

رغٕد األيبَخ ٔانزؼبٌٔ ٔاإلخالص ف ٙػًهُب

3.14

0.55

0.63

5

رٕعذ ثؼغ انغهٕكٛبد األخالقٛخ انغهجٛخ ف ٙيُظًزُب

3.33

0.91

3.42

0.82

0.66
0.68

4

انًؼذل انكهً

0.68
0.78

2
1

4
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3
4
5

انتىجه َذى األفزاد

1
2

دائًب َفكش ف ٙأَغبص األػًبل ثبنزشبس .
َشرربس فرر ٙثؼررغ األؽٛرربٌ ثبرخرربر انقررشاس يررٍ اعررم يظررهؾخ
يُظًزُب .
ٚزش نُب انخٛبس ف ٙإٚغبد انطشٚقخ انًالئًخ نؾرم انًشركهخ انزرٙ
رٕاعُٓب .
َشرررؼش ثقَُرررب يًٓررر ٍٛفررر ٙانًُظًرررخ ألٌ انقٛررربدح انؼهٛرررب رؼٛشَرررب
اْزًبيٓب
إرا ظٓرررشد ؽبنرررخ فغررربد أٔ عرررهٕ رخشٚجررر ٙفررر ٙانؼًرررم َؼًرررم
عبْذ ٍٚنًؾبسثزّ

انًؼذل انكهً

2
3
4
5

انفصم تٍٍ انسهطاخ

1

2
4
5

انفظم ث ٍٛاألػًبل ٚغٓم أَغربص يؼربيالد انضثربئٍ ٔٚؾرذ يرٍ
انزكبعم

انًؼذل انكهً

1
3

ال َزررذخم فرر ٙاألػًرربل انزرر ٙنررٛظ يررٍ اخزظبطررُب خٕفررب يررٍ
انخطق .
دائًررب سئغررُب ٚؾرربٔل أٌ ٚفظررم ثرر ٍٛاألػًرربل يررٍ اعررم عررٕٓنخ
رُفٛزْب
ال  ٚر صش ػهررٗ ػًهرر ٙأ٘ شررخض ٔخظٕطررب إرا كررقٌ عررهٕكّ
رخشٚج. ٙ
اػًم ثإخالص ٔانشقٛت ْٕ رارٙ

تذًم انقهق

ُٚزبثُ ٙشؼٕس ثهقهه إرا ؽظهذ ؽبنرخ فغربد أٔ ػًرم عرهج ٙفرٙ
يُظًزٙ
ٚؾربٔل سئٛغرُب يررٍ ثؼرش االؽًئُربٌ فرر ٙرارُرب إرا رؼشػرُب إنررٗ
اَزكبعّ ف ٙانؼًم
َؾبٔل أٌ َغٛطش ػهٗ انخرٕف يرٍ انًغٓرٕل َٔؼًرم إلَغربػ
يُظًزُب
َؼًررم كفشٚرره نًٕاعٓررخ انفغرربد اإلداس٘ يررٍ اعررم رقهٛررم ؽبنررخ
انقهه
َزؾًم َبرظ ػًهُرب َُٔظرؼ صيالئُرب ثؼرذو االسرجرب ٔرظرؾٛؼ
االَؾشاف.

انًؼذل انكهً
انًؼذل انكهً ألتؼاد انقٍادج األخالقٍح

3.25

0.79

3.84

0.86

3.90

0.84

3.39

0.65

3.38

0.65

3.55

0.76

3.75
3.60
3.09
3.77
3.61
3.56

0.80
0.93
0.82
0.89
0.88
0.86

3.90

0.84

3.81

0.84

3.55

0.97

3.94

0.55

3.33

0.91

3.70

0.82

3.58

0.80

0.65
0.77
0.78
0.67
0.66
0.71
0.55
0.72
0.55
0.68
0.71
0.64
0.78
0.70
0.69
0.80
0.66
0.72

5
2
1
3
4
3
4
1
5
3
2
5
2
3
4
1
5
1

0.69

٬ٜسغ َٔ دس ) 2( ٍٚإٔ مجٝع ا٭بعاز سضًت عً ٢ق ِٝانرب َٔ ٚغطٗا اذتػاب ٞايبايؼ ( )3نُرا إٔ مجٝرع ايفكرطات سكرل
ْػب ََ ١ٜٛ٦كبٛي ١إىل سس َا ٚنُا :ًٜٞ

َ بسأ ايعسٍ :اتفل اغًب افطاز ايع ١ٓٝاملبشٛث ١إ ايتعاٌَ ٚفل َبسأ ايعسايٚ ١خضٛصًا عٓس تٛظٜع ا٫عُاٍ ٚا٫دط ٚاملهاف٦ات
بضٛض ٠عازي ١فإ ٖصا زي ٌٝعً ٢ن ٕٛايكٝاز ٠املتبع ١يف ٖص ٙاملٓعُات تتػِ بايكٝاز ٠ا٫خ٬قٚ ١ٝاييت تػِٗ يف ستاضب ١ايفػاز
ا٫زاضٚ ٟعٓسَا تػٛز ايع ساي ١يف املٓعُٚ ١ضنعت ايع ١ٓٝعً ٢تػا٫٩ت ايسضاغ ١تتٛفط ايكٝاز ٠ا٫خ٬ق ١ٝعٓس ترٛفط ايتعاَرٌ
بؿفافَ ١ٝع مجٝع ا٫فطاز ٚبعهؼ غته ٕٛاملٓعُ ١يف ططٜكٗا ضت ٛايفػاز ٚسضٌ ٖصا ايبعس عًرٚ ٢غرط سػراب)3.65( ٞ
ٚباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.75( ٟظٕ َ) 0.71( ٟٛ٦

292

انقٛبدح األخالقٛخ ٔدٔسْب ف ٙانُضاْخ انزُظًٛٛخ ....

أ.دٕٚ .عف ؽغٛى انطبئ / ٙو .دِ سٌٔ فشٚذٌٔ ػجذهللا  /و.د ٔسٚب َغى سشٛذ

 املباز ٨ا٫خ٬ق : ١ٝاتفل اغًب افطاز ايع ١ٓٝاملبشٛث ١عٓسَا ٜتعاٌَ ايطٝ٥ؼ َعِٗ ٚفل املباز ٨ا٫خ٬ق ١ٝغرٓٝذع ٕٚا٫عُراٍ
بضٛضَ ٠تهاًَٚ ١غٝهٖٓ ٕٛايو عٌُ َغين ٚعسّ ايػُاح يًتػطب َٔ ايعٌُ ْٚبص ايػًٛنٝات ا٫خ٬قٝر ١ايػرًبَ ١ٝجرٌ
ايتدطٜب ٚايَ٬باٚ ٠٫سضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.42( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.82( ٟظٕ َ.) 0.68( ٟٛ٦
 ايتٛد٘ ضت ٛا٫فطاز  :سضٌ ٖصا ايبعس عً ٢اتفام بني افطاز ايعٚ ١ٓٝخضٛاً يف زتاٍ اصتراظ ا٫عُراٍ بايتؿراضى ٚاملؿراضن ١يف
اختاش ايكطاض ٚاغتدساّ ايططم امل ١ُ٥٬ذتٌ املؿانٌ املتعًك ١بايفػاز ا٫زاضٚ ٟايعٌُ ظٗس َؿرتى حملاضب ١اذتا٫ت ايتدطٜبٝر١
ٚسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.55( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.76( ٟظٕ َ.) 0.71( ٟٛ٦
 ايفضٌ بني ايػًطات  :اتفل اغًب افطاز ايع ١ٓٝاملبشٛث ١عً ٢إ ايفضٌ بني ايػًطات غٝشكل عسّ ايتسخٌ يف ا٫عُاٍ
ٜٚكًٌ َٔ تأثري ايػًٛنٝات ايػًب ١ٝعً ٢ا٫فطاز زاخٌ ايعٌُ فغ ً٬عٔ ايعٌُ بإخ٬ظ ٚتفاْٚ ٞسضٌ ٖصا ايبعس عً٢
ٚغط سػابٚ )3.56( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.86( ٟظٕ َ.) 0.64( ٟٛ٦
 حتٌُ ايكًل  :اتفل اغًب افطاز ايع ١ٓٝاملبشٛث ١إ بعس حتٌُ ايكًل ٚايػٝطط ٠عً ٢ارتٛف ايصاتٚ ٞايعٌُ نفطٜل غٝبسز ايكًل
اجتا ٙاجملٗ ٍٛفغ ً٬عٔ بعح ا٫طُٓ٦إ َٔ قبٌ ايطٝ٥ؼ يف غٝهٛيٛد ١ٝاملطٚ٩غني ٚسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٞ
(ٚ )3.70باضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.82( ٟظٕ َ.) 0.72( ٟٛ٦
ٚبضٛض ٠عاَ ١سككت أبعاز ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝغط سػاب ٞعاّ ٚقرسضٚ ) 3.58( ٙبراضتطاف َعٝراضْٚ )0.80( ٟػربٜٛ٦َ ١ر١

(ٖٚ ) 0.69صا ٜؿري إىل اتفام ايع ١ٓٝبإٔ املٛظفني ٜٓعط ٕٚإىل ايكٝاز ٠بأْٗا قٝاز ٠أخ٬ق٫ٚ ١ٝبس َٔ اَت٬نٗا املبراز ٨ا٫خ٬قٝر١
ٚاييت تػِٗ يف اذتس َٔ َػصٜات ايفػاز ا٫زاضٚ ٟإ تطتكٖ ٞرص ٙاملٓعُرات  ٕ٫إ تهرْ ٕٛعٜٗر ١يف عًُرٗا َرٔ خرٖ ٍ٬رصٙ

املُاضغات ا٫خ٬ق. ١ٝ

ْ -2تا٥ر ايتشً ٌٝاٱسضا ٞ٥ايٛصف ٞ٭بعاز ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝيًع ١ٓٝاملبشٛث:١

يف أزْاْ ٙتا٥ر ايتشً ٌٝاٱسضا ٞ٥ايٛصف ٞ٭بعاز ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝيًع ١ٓٝاملبشٛث ١بس٫يَ ١عًُات ايٛغرط اذتػراب٫ ٞغرتذابات

ع ١ٓٝايبشحَٚ ,ػت ٣ٛتؿتت تًو ا٫غتذابات عٔ ايٛغط ايفطع ٞ٭زا ٠ايكٝاؽ ٚقسض ) 3 ( ٙفغ ٬عٔ حتً ٌٝتطتٝب ا٭ُٖٝر١
يًُتػريات ايفطعٚ ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝيًٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝبس٫ي ١ايٛظٕ امل ٟٛ٦هلُا ٚنُا يف ايفكطات اٯت:١ٝ
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دسْ ) 3( ٍٚتا٥ر ايتشً ٌٝاٱسضا ٞ٥ايٛصف ٞ٭بعاز ايٓعاٖ ١ايتٓع١ُٝٝ
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سئٛغُب ف ٙانؼًم ٚزؼبيم يؼُب ٔفه انًجبدئ األخالقٛخ .
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ْٔزا أَؼكظ ػهٗ ػًهُب
ٚؾبٔل سئٛغُب أٌ ٚششكُب ف ٙؽم انًشكهخ ٔثقششافّ .

َؾزبط ف ٙثؼغ األؽٛبٌ إنٗ إػربدح رظرًٛى أػًبنُرب نززرٕاءو
ٔانًزغٛشاد انجٛئٛخ .
ػُررذ إػرربدح رظررًٛى األَظًررخ انخبطررخ ثُررب ال ٚغررجت انٓهررغ أٔ
انخٕف ثم يٍ اعم انٕطٕل نألفؼم
َؾبٔل أٌ َفٓى َٔغٛطش ػهٗ انجٛئخ انذاخهٛخ ف ٙيُظًزُب .
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انزشكٛض ػهٗ أػًبنُب ٚؾقه األيبٌ ٔانُضاْخ .
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انًؼذل انكهً
اإلعشاءاد انًغزخذيخ ف ٙانؼًم رؾفضَب نإلَغبص انغٛذ
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َزؼبيررم ثهطررف ٔاؽزررشاو فًٛررب ثُُٛررب نؾررم ا٘ يشرركهخ رُزرربة
ػًهٛخ رقذٚى انخذيخ .
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يُظًزُرررب نرررذٓٚب انقرررذسح ػهرررٗ إداسح ػرررتء انؼًرررم ٔرٕصٚؼرررّ
ثظٕسح ػبدنخ .
َغزطٛغ انغٛطشح ػهٗ اإلسْبا أصُبء انؼًم ٔال َؼزًرذ ػهرٗ
انغٛش ثإَغبص انؼًم
ػهٗ انشغى يٍ رؼذد انًغزٕٚبد انجششٚخ ف ٙانًُظًرخ ٔنكرٍ
نكم يغزٕٖ يؾذدارّ ٔػًهّ .

انًؼذل انكهً

ُْبنك َظبو ارظبل فبػم يغ سئٛغُب ٔٚؼًم ثٛغش ٔعٕٓنخ .

انثقح
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رؼط ٙانًُظًخ األٔنٕٚرخ نهكفربءح كًؼٛربس سئرٛظ فر ٙاخزٛربس
انًٕظف ٍٛنهؼًم
عرزة انؼرربيه ٍٛانًْٕرٕث ٍٛكًؼٛرربس أعبعر ٙنزطجٛرره يجرربدئ
انُضاْخ ف ٙانًُظًخ.

انًؼذل انكهً

1

انتؼهٍى
وانتذسٍٍ

انزشرٛت

انفقشاد

انًزغٛش

د

انٕعؾ
انؾغبثٙ

االَؾشاف
انًؼٛبس٘

انٕصٌ
انًئٕ٘%

عررشػخ اإلعبثررخ يررٍ انًغررزٕٚبد األػهررٗ عرربًْذ ثجررش انضقررخ
فُٛب.
رغٕد انضقخ ف ٙػًهُرب ٔخظٕطرب ػُرذ َقرم انًؼهٕيربد ثُُٛرب
ٔث ٍٛسئٛغُب .
انًؼذل انكهً
دائًررب َغررؼٗ إنررٗ رؾغرر ٍٛػًهُررب نزقهٛررم انٓررذس فرر ٙانٕقررذ
ٔرقهٛم انؼبئؼبد .
َغبػذ يُظًزُب يٍ اعزخذاو َظبو انؾٕكًخ
دائًرررب َرررزؼهى كٛرررف َقهرررم يرررٍ ؽررربالد االػزًررربد فًٛرررب ثُُٛرررب
ٔيؾبسثّ انٕقذ انؼبئغ .
انًؼذل انكهً
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انتغٍٍز

أ.دٕٚ .عف ؽغٛى انطبئ / ٙو .دِ سٌٔ فشٚذٌٔ ػجذهللا  /و.د ٔسٚب َغى سشٛذ

َشكرررض ػهرررٗ إعرررشاء ػًهٛررربد رغٛٛرررش َؾرررٕ األؽغرررٍ ٔرقهٛرررم
ؽبالد انزهك ف ٙانؼًم .
انزشكٛض ػهٗ األخالا انًزًبعكخ إلَغبػ ػًهٛخ انزغٛٛش
ػُذيب ٚزغٛش سئغُب َؾبفع ػهرٗ أَغربص األػًربل كًرب ْر ٙأٔ
أفؼم .

انًؼذل انكهً
انًؼذل انكهً ألتؼاد انُزاهح انتُظًٍٍح
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٬ٜسغ َٔ دس ) 3( ٍٚإٔ مجٝع ا٭بعاز سضًت عً ٢ق ِٝانرب َٔ ٚغطٗا اذتػاب ٞايبايؼ ( . )3نُرا إٔ مجٝرع ايفكرطات سكرل
ْػب ََ ١ٜٛ٦كبٛي ١إىل سس َا ٚنُا :ًٜٞ

املُٗ ١اذتطد : ١اتفل اغًب افطاز ايع ١ٓٝعً ٢اُٖ ١ٝبعس املُٗ ١اذتطدٖٓٚ ١ا ٫بس َٔ تضُٚ ِٝاعاز ٠تضُ ِٝا٫عُاٍ يتتٛافل َرع

املكسضات ايبؿطٚ ١ٜاملتػريات ايب ١ٝ٦ٝملٛادٗ ١ايفػاز ٚتكً ٌٝايٓكاط اذتطد ١اييت ممهٔ إ تهر ٕٛغربب يف عطقًر ١ايعُرٌ ْٚؿر٤ٛ

ايفػاز ا٫زاضٚ ٟسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )4.02( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.78( ٟظٕ َ.) 0.81( ٟٛ٦

ا٫ؾطاف  :انس افطاز ايع ١ٓٝعً ٢إ بعس ا٫ؾطاف ي٘ اُٖٚ ١ٝخضٛصاً عٓسَا تهرٖٓ ٕٛايرو َؿراضن ١برني ايرطٝ٥ؼ ٚاملرطٚ٩ؽ

ٚايتعاٌَ َع ا٫فطاز ايع اًَني بؿفافٚ ١ٝخًل ايطقاب ١ايصات ١ٝيسٚ ِٜٗايتعاٌَ بٓعاٖٚ ١سٌ َؿرانٌ ايعراًَني غرٝكٛز اىل إ تهرٕٛ

املٓعُْ ١عٚ ١ٜٗسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.92( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.81( ٟظٕ َ.) 0.78( ٟٛ٦

ايرتنٝع عً ٢ايعًُ : ١ٝضنع افطاز ايع ١ٓٝعً ٢اُٖ ١ٝايرتنٝع عً ٢ايعٌُ ٚحتكٝل ايٓعاٖ ١يف ايعٌُ ٚايتعاٌَ بًطرف ٚاسررتاّ فُٝرا

بٜ ِٗٓٝػِٗ يف َٛادَٗ ١ؿانٌ ايفػاز ا٫زاضٚ ٟسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.73( ٞبراضتطاف َعٝراض) 0.80( ٟ

ٚٚظٕ َ.) 0.75( ٟٛ٦

ايرتنٝع عً ٢ايهف ا : ٠٤اتفل اغًب افطاز ايع ١ٓٝاملبشٛث ١عً ٢بعس ايهفاٚ ٠٤اعطا ٤اٚ٫ي ١ٜٛدتصب ا٫فطاز ايهف٥ٛني ٚا٫غرتكطاب

ٜهٚ ٕٛفل َعٝاض ايهفا ٠٤مما عست ٖص ٙايعًُ ١ٝاسس املباز ٨ا٫غاغ ١ٝيًٓعاٖ ١ايتٓعٚ ١ُٝٝسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غرط سػرابٞ

(ٚ )3.73باضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.87( ٟظٕ َ.) 0.75( ٟٛ٦

املٛضز ايبؿط : ٟاتغح َٔ خ ٍ٬ضأ ٟايعٖٓ ١ٓٝايو زٚض يًُٛضز ايبؿط ٟيف ازاض ٠عب ٤ايعٌُ ٚنًُا اغتطاع ا٫فطاز ايػٝطط٠

عً ٢ا٫ضٖام ٚايكًل ٚخًل ساي َٔ ١اْ٫ػذاّ ٚا٫ضتباط بني ايعاٌَ ٚاملٓعُ ١نًُا قاز شيو اىل إ ته ٕٛاملٓعُْ ١عٚ ١ٜٗسضرٌ

ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.79( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.80( ٟظٕ َ.) 0.76( ٟٛ٦

ايجك : ١اتفل افطاز ايع ١ٓٝإ ٖٓايو زٚض دٖٛط ٟيبعس ايجك ١يف حتكٝل ايٓعاٖٚ ١شيو َٔ خ ٍ٬تفع ٌٝا٫تضاٍ ايفعاٍ بني ا٫فرطاز

ٚغطع ١ا٫غتذاب ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝملٛادٗ ١سا٫ت ايفػاز َٔ ادٌ بٓا ٤ثكَ ١تبازي ١بني مجٝع اططاف املٓعُٚ ١َٛسضرٌ ٖرصا ايبعرس

عًٚ ٢غط سػابٚ )3.70( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.85( ٟظٕ َ.) 0.74( ٟٛ٦

ايتعًٚ ِٝايتشػني  :نإ ٖٓايو اتفام بني افطاز ايع ١ٓٝفُٝرا اشا ضاَرٛا َرٔ حتػرني عًُرِٗ غٝػرِٗ يف تكًٝرٌ اهلرسض ٚايغرٝاع

ٚايتػطب َٔ ايعٌُ ٖٚصا غٝشتِ عًَٛ ِٗٝادٗ ١اسس َهْٛات ايفػاز ا٫زاض ٟا ٖٛٚ ٫ايتػطب ايٛظٝفٚ ٞغٝشكل ايتُٝع هلرصا
ايبعس مما ٜٓعهؼ عً ٢املٓعُٚ ١سضٌ ٖرصا ايبعرس عًرٚ ٢غرط سػرابٚ )3.84( ٞبراضتطاف َعٝراضٚٚ ) 0.85( ٟظٕ َ٦رٟٛ

(.)0.77
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ايتػٝري  :اتفكت ايع ١ٓٝعً ٢عطٚض ٠ادطا ٤عًُٝات ايتػٝري يتشػني اعُاٍ املٓعَُ ١ع َتطًبات ايبٚ ١٦ٝايرتنٝع عً ٢تػٝري ا٫خ٬م

ايػًب ١ٝاىل ا٫خ٬م اذتُٝسٚ ٠اٜ٫جاض يف ايعٌُ ٚايبكا ٤عً ِٗ٥٫ٚ ٢يًُٓعُ ١ست ٢يف سا٫ت تػٝري ايطٝ٥ؼ املباؾرط هلرِ ٚسضرٌ

ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.76( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.85( ٟظٕ َ) 0.74( ٟٛ٦

ٚبضٛض ٠عاَ ١سككت أبعاز ايٓعاٖ ١ايتٓعٚ ١ُٝٝغط سػاب ٞعاّ (ٚ) 3.81باضتطاف َعٝراضْ ٚ) 0.83( ٟػربٜٛ٦َ ١ر)0.76( ١
ٖٚصا ٜؿري إىل اتفام ايع ١ٓٝبإٔ املٓعُ ١تتُتع مبػت ٣ٛعاي َٔ ٞايٓعاٖ ١اشا طبكت َا أتفرل عًٝر٘ افرطاز ايعٓٝر ١املبشٛثرٖٓٚ ١را مت
ايتأنٝس باْ٘ نًُا ناْت ايكٝاز ٠اخ٬ق ١ٝيف تعاًَٗا َع ا٫فطاز ايعاًَني نًُا نإ شيو َ٪ؾرط يًٓعاٖر ١ايتٓعُٝٝر ١هلرص ٙا ٚتًرو

املٓعُ. ١

ْ -3تا٥ر ايتشً ٌٝاٱسضا ٞ٥ايٛصف ٞ٭بعاز ايفػاز اٱزاض ٟيًع ١ٓٝاملبشٛث:١

يف أزْاْ ٙتا٥ر ايتشً ٌٝاٱسضا ٞ٥ايٛصف ٞ٭بعاز ايفػاز اٱزاض ٟيًع ١ٓٝاملبشٛث ١بس٫يَ ١عًُرات ايٛغرط اذتػراب٫ ٞغرتذابات
ع ١ٓٝايبشحَٚ ,ػت ٣ٛتؿتت تًو ا٫غتذابات عٔ ايٛغط ايفطع ٞ٭زا ٠ايكٝاؽ ٚقسض ) 3 ( ٙفغ ٬عٔ حتً ٌٝتطتٝب ا٭ُٖ١ٝ

يًُتػريات ايفطعٚ ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝيًفػاز اٱزاض ٟبس٫ي ١ايٛظٕ امل ٟٛ٦هلُا ٚنُا يف ايفكطات اٯت:١ٝ

دسْ ) 4( ٍٚتا٥ر ايتشً ٌٝاٱسضا ٞ٥ايٛصف ٞ٭بعاز ايفػاز اٱزاضٟ

انزوتٍٍ انقاتم

1
2
3

ثؼررغ اإلعرررشاءاد ٔانقرررٕاَ ٍٛرغررجت انرررشٔر ٍٛانًًرررم ػُرررذ
أَغبص األػًبل
ٚؼذ انشٔر ٍٛاؽذ أْى يقذيبد انفغبد اإلداس٘
ٚغررٓى انررشٔر ٍٛفرر ٙػررٛبع انغٓررذ ٔانزررزيش نررذٖ أطررؾبة
انًظبنؼ

انًؼذل انكهً

2
3

انتسزب انىظٍفً

1

اغهررت انؼرربيهٚ ٍٛؾرربٔنٌٕ إٚغرربد انؾغررظ انٕاْٛررخ نهخررشٔط
انًجكش يٍ انذٔاو
رؼطررٗ فرر ٙاغهررت األؽٛرربٌ إعرربصاد يشػررٛخ ألشررخبص ال
ٚغزؾقَٕٓب
ف ٙيُظًز ٙرش انؼًم أصُبء رقدٚزّ ظبْشح يٕعٕدح ٔثرذأد
رزضاٚذ

انًؼذل انكهً

انتكاسم انىظٍفً

1
2
3

ثؼررغ األفررشاد فرر ٙيُظًزرر ٙنررذٓٚى َررٕع يررٍ االركرربل ػهررٗ
اٜخش ٍٚإلَغبص انؼًم
ٕٚعذ رشاخ ٙف ٙانؼًم ٚغجت نُب إؽشاط يغ انضثٌٕ
ٚغررررزخذو ثؼررررغ انًررررٕظف ٍٛعررررهٕكٛبد رخشٚجٛررررخ يزؼًررررذح
نألػشاس ثًًزهكبد انًُظًخ

انًؼذل انكهً

2

انًصهذح
انذزتٍح

1

اغهرررت األفرررشاد ُٚزًرررٌٕ إنرررٗ أؽرررضاة يزُٕػرررخ ٔ ُٚغرررضٌٔ
األػًبل انز ٙرخض ْزِ األؽضاة يٍ اعم يغبَذرٓى
نهًؾبطظرررخ انؾضثٛرررخ أصرررشد فررر ٙاخزٛررربس انش عررربء ٔرٔ٘
انًُبطت انًًٓخ يًب عجت إسثب ف ٙانؼًم

3.42

0.91

0.68

3

3.50

1.07

0.70

2

3.73

0.79

0.75

1

3.55

0.92

0.71

9

3.00

0.86

0.80

1

3.68

0.76

0.74

2

3.58

0.85

0.72

3

3.41

0.82

0.75

3

3.37

1.01

0.67

3

3.84

0.84

0.77

2

4.00

0.56

0.80

1

3.74

0.80

0.75

4

3.79

0.80

0.76

1

3.58

0.85

0.72

3

انزشرٛت

د

انًزغٛش

انفقشاد

انٕعؾ
انؾغبثٙ

االَؾشاف
انًؼٛبس٘

انٕصٌ
انًئٕ٘%
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انقٛبدح األخالقٛخ ٔدٔسْب ف ٙانُضاْخ انزُظًٛٛخ ....

ال رُغرررض األػًررربل ثبنظرررٕسح انظرررؾٛؾخ ألٌ انقررربئى ثبنؼًرررم
غٛش كفٕء ٔالئّ يشرجؾ ثؾضة يؼٍٛ

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

انًؼذل انكهً

تؼذد
جهاخ
انزقاتح

َزؾغظ ثؼذو انقٛبو ثبألػًبل انًًٓخ خٕفرب يرٍ األخطربء يًرب
ٚغجت يغبئهزُب
انغٓبد انشقبثٛخ انًزؼذدح أسثكذ األػًبل ألٌ كرم عٓرخ نٓرب
رؼهًٛبرٓب انخبطخ ٔانز ٙقذ رزقبؽغ يغ ثؼؼٓب
ثؼررغ انغٓرربد انشقبثٛررخ ْرر ٙؽهقررخ صائررذح ٔسعررخذ انفغرربد
اإلداس٘

اناليثاالج

ػذو
يؼزفح
أخالقٍاخ
انًهُح

صزاع
انكفاءاخ

3
1
2
3
1
2
3

0.91

0.68

3.42

3

3.61

0.84

3.95

0.86

0.79

1

3.66

0.87

اغهت األفشاد انؼبيه ٍٛال ٚؼطٌٕ نهؼًم أًْٛخ رزكش

3.58

0.96

0.73
0.72

8

ال ٕٚعررذ شررؼٕس ثبنًغ ر ٔنٛخ فرر ٙأداء انؼًررم ٔاَخفرربع فررٙ
عهٕ انًٕاؽُخ
ال ٓٚزى انؼبيه ٍٛثإَغبص يؼبيالد انضثبئٍ ثبنٕقذ انًؾذد
انًؼذل انكهً
ثؼررررغ األفررررشاد انًزؼُٛرررر ٍٛانغررررذد ال ُٚطجرررره ػًهٓررررى يررررغ
رخظظٓى
انٓررذس فرر ٙانٕقررذ ٔانزررقخش فرر ٙأَغرربص انؼًررم َرربرظ يررٍ ػررذو
انزخظض ف ٙانؼًم يًب ٚغزٕعت إػبدرّ
صٚبدح انٓذس ٔانزهف ثبنًٕاد ٔاػزًربد عرهٕكٛبد عرهجٛخ َبرغرخ
ػٍ ػذو انزخظض
انًؼذل انكهً
ٚؾذس ف ٙثؼرغ األؽٛربٌ طرشاع رارر ٙثر ٍٛانكفربءاد غٛرش
انًغزغهخ ف ٙيُظًزٙ
ثؼغ األفشاد نٛغٕا كفربءاد ٔنكرٍ أَٛطرذ نٓرى أػًربل راد
يغ ٔنٛخ أػهٗ
ٚظٓررش اإلؽجرربؽ ٔانقهرره نهكفرربءاد انررزٚ ٍٚررزى رًٓٛشررٓى فررٙ
يُظًزٙ
ال ٕٚعذ رفغرٛش ٔاػرؼ نرجؼغ انقرٕأَ ٍٛانزؼهًٛربد ٔرفغرش
ٔفه إْٔاء اإلداسح
ال رطجه ثؼغ انقٕاَ ٍٛػهٗ ؽبالد عٕء اعرزخذاو انٕظٛفرخ
ٔرطجه ػهٗ ؽبالد أخشٖ ثُفظ انًغزٕٖ
االَزقبئٛررخ ٔانًؾغررٕثٛخ ٔانًُغررٕث ّٛرؼطررم ٔرقهررم يررٍ شررقٌ
ثؼغ انقٕأَ ٍٛانزؼهًٛبد

انًؼذل انكهً

رتط األجز
تاإلَتاجٍح

3.68

0.82

0.74

5

0.72

انًؼذل انكهً

ػذو
وضىح
انقىاٍٍَ

3.68

0.80

0.74

2

2

انًؼذل انكهً

1
2

أ.دٕٚ .عف ؽغٛى انطبئ / ٙو .دِ سٌٔ فشٚذٌٔ ػجذهللا  /و.د ٔسٚب َغى سشٛذ

رقررم ؽرربالد انفغرربد اإلداس٘ ٔانزكبعررم انررٕظٛف ٙػُررذ سثررؾ
األعش ثبإلَزبعٛخ
ٚغٓى ف ٙرقهٛم انؼٛبع ٔانٓذس ف ٙانٕقذ
ٚقررٕد إنررٗ صٚرربدح أَزرربط انًُظًررخ ٔظٓررٕس انزُرربفظ االٚغرربثٙ
ث ٍٛانؼبيه.ٍٛ

انًؼذل انكهً
انًؼذل انكهً ألتؼاد انفساد اإلداري

1

3.42

0.91

0.68

3

3.50
3.50

1.07
0.98

0.70
0.70

2
10

3.58

0.75

0.72

3

3.89

0.94

0.78

2

3.95

0.76

0.79

1

3.81

0.82

0.76

2

3.82

0.85

0.76

1

3.58

0.85

0.72

3

3.68

0.80

0.74

2

3.69

0.83

0.74

6

3.89

0.94

0.78

1

3.82

0.85

0.76

3

3.89

0.88

0.78

2

3.87

0.89

0.77

1

3.74

0.78

0.75

2

3.61

0.84

0.72

3

3.82

1.00

0.76

1

3.72

0.87

0.74

7

3.66

0.86

0.74

٬ٜسغ َٔ دس )4( ٍٚبإٔ مجٝع ا٭بعاز سضًت عً ٢ق ِٝانرب َٔ ٚغطٗا اذتػاب ٞايبايؼ ( . )3نُا إٔ مجٝرع ايفكرطات سكرل
ْػب ََ ١ٜٛ٦كبٛي ١إىل سس َا ٚنُا : ًٜٞ
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ايطٚتني ايكاتٌ ٚ :دس بإ ٖٓايو افام بني ايع ١ٓٝباعتباض ايطٚتني ايكاتٌ اسس َػصٜات ايفػاز ا٫زاضٖٚ ٟصا غبب٘ ٜعٛز اىل بعرض

ا٫دطا٤ات املًُ ٜٚ ١ػِٗ ايطٚتني يف عٝاع ادتٗس ايتصَط يس ٣اصشاب املضاحل ٜٚعس ططٜل غٌٗ يف ازا ٤ايعُرٌ يًُٛظرف ْ٫ر٘

ٜككٌ عٓ ١ا٫عباٚ ٤سضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.55( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.92( ٟظٕ َ.) 0.71( ٟٛ٦

ايتػطب ايٛظٝف : ٞاظٗطت ايٓتا٥ر بإ اغًب افطاز ايع ١ٓٝعتاٚي ٕٛتطى ايعٌُ بسَ ٕٚربض ٚا٫عتُاز عً ٢ا٫داظات املطع ١ٝايػري

َربض ٠فغ ً٬عٔ ايبشح ذتذر ٚاعصاض يعًُ ١ٝايتػطب ايٛظٝفٚ ٞمت تأٜٝس بٛدٛز تػطب ٚظٝف ٞيف اغًب املٓعُات ع ١ٓٝايبشح

ٚسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.41( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.82( ٟظٕ َ.) 0.75( ٟٛ٦

ايتهاغٌ ايٛظٝف : ٞعس ايتهاغٌ ايٛظٝف ٞاسس اِٖ َػصٜات ايفػاز ا٫زاضٖٚ ٟرصا َرا أنرس ٙافرطاز ايعٓٝرٚ ١شيرو َرٔ خرٍ٬
ا٫عتُازٚ ١ٜا٫تهاي ١ٝعً ٢اصتاظ ا٫عُاٍ َٔ قبٌ ا٫خطٚٚ ٜٔدٛز ايرتاخ ٞيف ايعٌُ ٜٚعتُس بعض ا٫فطاز عً ٢غًٛنٝات ختطٜب١ٝ

يف ايعٌُ غ ِٗٝشيو يف بح ثكاف ١ايفػاز ا٫زاضٚ ٟسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.74( ٞباضتطاف َعٝاض) 0.80( ٟ

ٚٚظٕ َ.) 0.75( ٟٛ٦

املضًش ١اذتعب : ١ٝاتفل اغًب افطاز ايع ١ٓٝإ بعض ا٫فطاز املتٛادسَ ٜٔعِٗ يف ايعٌُ ٜفغً ٕٛاملضراحل اذتعبٝر ١عًر ٢املضرًش١

ايعاَٚ ١شيو َٔ خ ٍ٬احملاصضٚ ١اْ٫تُا ٤يبعض ادتٗات املتٓفص ٠مما ٜػبب شيو اضباى يف ايعُرٌ ٚعرسّ ارترٛف َرٔ املػرا١ً٥

ٚسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.68( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.82( ٟظٕ َ.) 0.74( ٟٛ٦

تعسز دٗات ايطقاب : ١نإ هلصا ايبعس ا٫ثط ايٛاعح يف عسّ ايكٝاّ با٭عُاٍ خٛفاً َٔ ايعكٛبْ ١تٝذ ١ارتطأ غري املتعُس ٚتعسز ٖصٙ

ادتٗات اضبهت ايعٌُ مما غبب يف عسّ ٚعٛح املػٚ٪ي ١ٝف ٘ٝا ٚايتٗطب َٔ املػٚ٪يٚ ١ٝسضٌ ٖصا ايبعرس عًرٚ ٢غرط سػرابٞ

(ٚ )3.66باضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.87( ٟظٕ َ.) 0.73( ٟٛ٦

ايَ٬با : ٠٫اغًب افطاز ايع ١ٓٝناْٛا َتفكني بٛدٛز َ٫باٚ ٠٫عسّ انرتاخ يف ايعٌُ ٚاطتفاض ايؿعٛض باملػٚ٪ي ١ٝيف ازا ٤ا٫عُاٍ

ٚعسّ اٖ٫تُاّ باٱصتاظ ٚسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.50( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.98( ٟظٕ َ.) 0.70( ٟٛ٦

عسّ َعطف ١اخ٬قٝات املٗٓ : ١نإ ٖٓايو اتفام بني افطاز ايع ١ٓٝبإ عسّ املعطف ١بأخ٬قٝرات املٗٓر ١غرٝكٛز اىل ايترأخط يف اصتراظ

ايعٌُ ٚظٜاز ٠اهلسض ٚايتًف باملٛاز ْتٝذ ١اعتُاز غًٛنٝات غًب ١ٝيف ايعٌُ ٚسضٌ ٖرصا ايبعرس عًرٚ ٢غرط سػراب)3.81( ٞ

ٚباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.82( ٟظٕ َ.) 0.76( ٟٛ٦

صطاع ايهفا٤ات  :اتفل اغًب افطاز ايع ١ٓٝبإٔ بعس صطاع ايهفا٤ات غٝػِٗ يف ظٗٛض ايكًل ٚا٫سباط يس ٣ايعراًَني ايكرساَ٢

ش ٟٚارتربٚ ٠املعطف ١ايغُٓ َٔ ١ٝتػًط ايهفا٤ات ا٫قٌ خربٖٚ ٠صا غٝكًٌ ا٫صتاظ ٚادتٗس املبص َٔ ٍٚايططفني ٜٚعس َٔ َػصٜات

ايفػاز ا٫زاضٚ ٟسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.69( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.83( ٟظٕ َ.) 0.74( ٟٛ٦

عسّ ٚعٛح ايكٛاْني  :اظٗطت ايٓتا٥ر إ عًُ ١ٝعسّ ٚعٛح ايكٛاْني ٚتعسز ادتٗات املفػط ٠ناْرت غربباً يف ايتدربط ا٫زاضٟ

ٚعسّ تطبٝل ايكٛاْني عً َٔ ٢اغا ٤اغتدساّ ايػًط ١ا ٚايٛظٝفٚ ١سضٌ ٖصا ايبعرس عًرٚ ٢غرط سػرابٚ )3.87( ٞبراضتطاف

َعٝاضٚٚ ) 0.88( ٟظٕ َ.) 0.78( ٟٛ٦

ضبط ا ٫دط باٱْتاد : ١ٝاغًب افطاز ايع ١ٓٝاتفل بإ عٓسَا ٜتِ ضبط ا٫دط ا ٚايطاتب باٱْتاد ١ٝغٝػِٗ شيرو يف تكًٝرٌ سرا٫ت
ايتػطب ايٛظٝفٚ ٞايتهاغٌ ايٛظٝفٚ ٞغٝعٜس َٔ اْتاد ١ٝا٫فطاز بضٛض ٠عاَٚ ١غٝكًٌ َرٔ ايغرٝاع ٚاهلرسض يف ايٛقرت ٚاملرٛاز

ٚسضٌ ٖصا ايبعس عًٚ ٢غط سػابٚ )3.72( ٞباضتطاف َعٝاضٚٚ ) 0.87( ٟظٕ َ.) 0.74( ٟٛ٦
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أ.دٕٚ .عف ؽغٛى انطبئ / ٙو .دِ سٌٔ فشٚذٌٔ ػجذهللا  /و.د ٔسٚب َغى سشٛذ

ٚبضٛض ٠عاَ ١سككت أبعاز ايفػاز اٱزاضٚ ٟغط سػاب ٞعاّ ( ٚ ) 3.66باضتطاف َعٝاضْ ٚ) 0.86( ٟػبٜٛ٦َ ١ر)0.74( ١

ٖٚصا ٜؿري إىل اتفام ايع ١ٓٝبإٔ املٓعُ ١تتُتع مبػت ٣ٛعاي ٞيف َٛادٗرَ ١ػرصٜات ايفػراز اٱزاض ٟاشا اعتُرست عًر ٢ا٫بعراز
ايفطعٚ ١ٝازاضتٗا ٚفل فًػف ١ايكٝاز ٠ا٫خ٬ق ١ٝغٝػِٗ شيو يف تكً ٌٝسا٫ت ايفػاز ا٫زاض. ٟ

ثاْٝاً :اختباض ايفطعٝات ملتػريات ايبشح

ايفطع ١ٝايطٝ٥ػ ١ا٭ٚىل :تٛدس ع٬ق ١تأثري شات ز٫ي٘ َعٓ ١ٜٛيًكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝيف ايفػاز اٱزاضٜٚ ,ٟربني ادترسْ )5( ٍٚترا٥ر

اختباض ع٬ق ١ايتأثري بني ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝيف ايفػاز اٱزاضٟ

دس )5( ٍٚحتً ٌٝا٫ضتساض ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝايفػاز اٱزاضٟ
انًتغٍز
انًستقم

انفساد اإلداري

انتاتغ
يؼايم
انتأثٍز

انقٍادج األخالقٍح

0.791

 F R-squareانًذسىتح
40.312

0.511

 Fانجذونٍح
4.856

املضسض  :إعساز ايباسجني با٫عتُاز عً ٢شتطدات بطْاَر SMART PLS

سػب ْتا٥ر ادتس )5( ٍٚإٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝبأبعاز ٙزتتُع ١ت٪ثط يف ايفػاز اٱزاض ٟبأبعاز ٙزتتُع ١ا ٟمبعٓ ٢اخط نًُا ناْرت
املٓعُ ١متتًو قٝاز ٠شات فًػف ١اخ٬ق ١ٝيف تعاًَٗا َع َٛظفٗٝرا نًُرا اغرتطاعت َرٔ حتفٝرعِٖ حملاضبر ١ايفػراز ا٫زاضٚ ٟفكراً
( ٖٛٚ )0.511دٝس عٓس َكاضْ )F( ١احملػٛبَ ١رع

يًُٓع ١َٛا٫خ٬قٚ ١ٝناْت ْػب ١ايتأثري (َ ,)0.791ا َعاٌَ ايتشسٜس

( ) Fادتسٚي ١ٝصتس إٔ احملػٛب ١انرب َٔ ادتسٚيٚ , ١ٝسػب ٖص ٙايٓتا٥ر تكبٌ ٖص ٙايفطع.١ٝ

 .2ايفطع ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجاْ : ١ٝتٛدس ع٬ق ١تأثري شات ز٫ي٘ َعٓ ١ٜٛيًكٝازٜٚ ,٠بني ادتسْ )6( ٍٚتا٥ر اختبراض ع٬قر ١ايترأثري برني
ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝيف ايٓعاٖ ١ايتٓع:١ُٝٝ

دس )6( ٍٚحتً ٌٝا٫ضتساض ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝايٓعاٖ ١ايتٓع١ُٝٝ
انًتغٍز
انًستقم

انتاتغ

انقٍادج األخالقٍح

انُزاهح انتُظًٍٍح
يؼايم
انتأثٍز
0.722

 F R-squareانًذسىتح
0.529

43.422

 Fانجذونٍح
4.856

املضسض  :إعساز ايباسجني با٫عتُاز عً ٢شتطدات بطْاَر SMART PLS

سػب ْتا٥ر ادتس )6( ٍٚإٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝبأبعازٖا زتتُع ١يف ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝبأبعازٖرا زتتُعر ١تر٪ثط يف ايٓعاٖر ١ايتٓعُٝٝر١
بأبعازٖا زتتُع ١مبعٓ ٢اخط نًُا ناْت املٓعُ ١تطبل ايكٝاز ٠ا٫خ٬ق ١ٝيف بطازتٗا ٚتعاًَٗا اي َٞٛٝغٝهٖ ٕٛصا تٛدر٘ اغررتاتٝذٞ
يًٛص ٍٛاىل املٓعُ ١ايٓع ١ٜٗاييت حتا ٍٚإ حتكل ايتُٝع ٚايطٜاز ٠يف ستاضب ١ايفػاز ٚناْت ْػبَ ,)0.722( ١ا َعاٌَ ايتشسٜس
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( ٖٛٚ )0.529دٝس عٓس َكاضْ )F( ١احملػٛبَ ١ع ( ) Fادتسٚي ١ٝصتس إٔ احملػٛب ١انرب َٔ ادتسٚيٚ , ١ٝسػب ٖص ٙايٓترا٥ر تكبرٌ
ٖص ٙايفطع.١ٝ

 . 3ايفطع ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجايج : ١تٛدس ع٬ق ١تأثري شات ز٫ي٘ َعٓ ١ٜٛيًٓعاٖر ١ايتٓعُٝٝر ١يف ايفػراز اٱزاضٜٚ ,ٟربني ادترس)7( ٍٚ
ْتا٥ر اختباض ع٬ق ١ايتأثري بني ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝيف ايفػاز اٱزاض:ٟ

دس )7( ٍٚحتً ٌٝا٫ضتساض ايٓعاٖ ١ايتٓعٚ ١ُٝٝايفػاز اٱزاضٟ
انًتغٍز
انًستقم

انتاتغ

انُزاهح انتُظًٍٍح

انفساد اإلداري
يؼايم
انتأثٍز
0.884

 F R-squareانًذسىتح
0.710

 Fانجذونٍح
4.856

71.709

املضسض  :إعساز ايباسجني با٫عتُاز عً ٢شتطدات بطْاَر SMART PLS

سػب ْتا٥ر ادتس )7( ٍٚإٔ ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝبأبعازٖا زتتُع٪ٜ ١ثط يف ايفػاز اٱزاض ٟبأبعاز ٙزتتُع ١ا ٟمبعٓ ٢اخط نًُا ناْت
املٓعُْ ١عٚ ١ٜٗتطفض نٌ َا ٖ ٛغًيب َٔ افعاٍ ٚتضطفات ٚحتا ٍٚإ حتػٔ مسعتٗا ٚصٛضتٗا زاخًٝاً ٚخاضدٝاً نًُا از ٣شيرو

اىل َٛادٗ ١ايفػاز ا٫زاضَٚ ٟػصٜات٘ ٚناْت بٓػبَ ,)0.88( ١ا َعاٌَ ايتشسٜس

(ٖٚ )0.710ر ٛدٝرس عٓرس َكاضْر)F( ١

احملػٛبَ ١ع ( ) Fادتسٚي ١ٝصتس إٔ احملػٛب ١انرب َٔ ادتسٚيٚ ,١ٝسػب ٖص ٙايٓتا٥ر تكبٌ ٖص ٙايفطع.١ٝ

 .4ايفطع ١ٝايطٝ٥ػ ١ايطابع : ١تٛدس ع٬ق ١تأثري شات ز٫ي٘ َعٓ ١ٜٛيًكٝراز ٠ا٭خ٬قٝر ١يف ايفػراز اٱزاضَ ٟرٔ خر ٍ٬ايٓعاٖر١
ايتٓعٜٚ ,١ُٝٝبني ادتسْ )8( ٍٚتا٥ر اختباض ع٬ق ١ايتأثري بني ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝايٓعاٖ ١ايتٓعٚ ١ُٝٝايفػاز اٱزاض:ٟ

دس )8( ٍٚحتً ٌٝا٫ضتساض بني ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝايٓعاٖ ١ايتٓعٚ ١ُٝٝايفػاز اٱزاضٟ

انفساد اإلداري

انتاتغ
انًتغٍز
انًستقم

يؼايم
انتأثٍز

انقٍادج األخالقٍح
انُزاهح انتُظًٍٍح

0.349
0.811

0.783

انقٍادج األخالقٍح

0.744

0.560

 F R-squareانًذسىتح
79.244

 Fانجذونٍح

4.856

انُزاهح انتُظًٍٍح
48.563

4.856

املضسض  :إعساز ايباسجني با٫عتُاز عً ٢شتطدات بطْاَر SMART PLS

سػب ْتا٥ر ادتس )8( ٍٚإٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝت٪ثط يف ايفػاز اٱزاض ٟبٓػبٚ )0. 349( ١عٓس َكاضْر )F( ١احملػرٛبَ ١رع ()F
ادتسٚي ١ٝصتس إٔ احملػٛب ١انرب َٔ ادتسٚي ,١ٝنُا ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝت٪ثط يف ايفػاز اٱزاض ٟبٓػب )0.811( ١نرصيو ٖرْ ٞػرب١

َكبٛيٚ ,١إٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝت٪ثط يف ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝبٓػبْ ٖٞٚ )0.744( ١ػبَ ١كبٛيٚ ,١سػرب ٖرص ٙايٓترا٥ر تكبرٌ ٖرصٙ
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ايفطعْٚ .١ٝػتٓتر َٔ شيو إٔ ايع٬ق ١املباؾط ٠بني ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝيف ايفػاز اٱزاض ٟاقٌ َٔ ايتأثري غري املباؾرط َرٔ خرٍ٬
املتػري ايٛغٝط ايٓعاٖ ١ايتٓع ,١ُٝٝيصا تكبٌ ايفطع ١ٝايطابع.١

املبشح ايطابع
ا٫غتٓتادات ٚايتٛصٝات
أ : ٫ٚا٫غتٓتادات

إٔ ملتػريات ٖصا ايسضاغ( ١ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ,١ٝايٓعاٖ ١ايتٓعٚ ١ُٝٝايفػاز اٱزاض )ٟأُٖ ١ٝنبريَٚ ٠تُٝع ٠عًرَ ٢ػرتَٓ ٣ٛعُرات
ا٭عُاٍٚ ,شيو ٭ْ٘ ضبط ث٬ثَ ١تػريات هلا ع٬ق ١بايعسٜس َٔ املتػريات اٱزاضٚ ١ٜايتٓعٚ ١ُٝٝايبؿطٚ ,١ٜمبا ٜعهؼ أُٖٝتٗا عًر٢

ايطغِ َٔ عسّ ٚدٛز أ ٟزضاغْ ١اقؿت ايع٬ق ١بني َتػريات ايبشح سضطاًٚ ,إٔ ٚدست فأْٗا مل تهٔ بتًو ايسضد َٔ ١ايعُرل
ايص ٟتعُكٓا ف ٘ٝيف ايبشح اذتاي ٞعً ٢ايطغِ َٔ أُٖ ١ٝايتفاعٌ املتبازٍ بني َتػريات ايبشح.

إٔ ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝتًعب زٚض أغاغ ٞيف صتاح املٓعُ ( ١عاًَني ٚقاز ,) ٠سٝح إٔ َكسضات ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٝر ١هلرا زٚض ٚأُٖٝر١

نبريٚ ٠عاٌَ ساغِ يف تطبٝل َباز ٨ايٓعاٖ ١ايتٓع َٔ ١ُٝٝأدٌ َٛادَٗ ١ػصٜات ايفػاز اٱزاض.ٟ

اَت٬ى ايكٝاز ٠يًفِٗ ادتٝس بهٌ َا ٜتعًل بتشكٝل ايٓعاٖ ١يف ب ١٦ٝايعٌُ َٔ خ ٍ٬ايػرٝطط ٠عًر ٢املٛاقرف ٚايعُرٌ عًر ٢حتكٝرل

ايعسايٚ ١ايتٛد٘ ضت ٛا٭فطاز َٔ خَ ٍ٬ؿاض ن ١ايعاًَني يف صٓع ايكطاض بايؿهٌ ايصٜ ٟععظ َٔ حتكٝل ايعسايٚ ١ايٓعاٖر ١يف تٛظٜرع

ايض٬سٝات ٚاملػٚ٪يٝات بني املػتٜٛات ايٛظٝف ١ٝاملدتًفٖٚ ١صا غ ِٗٝيف اذتس َٔ َػصٜات ايفػاز ا٫زاض. ٟ

أتغح  َٔٚخ ٍ٬ادتاْب ايتطبٝك ٞيًبشح إٔ ٖٓاى ع٬ق ١تأثري يًكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝبايفػاز اٱزاض ,ٟسٝح أْ٘ نًُرا نرإٔ ٖٓراى
ايتعاّ َٔ قبٌ اٱزاض ٠ايعًٝا بتطبٝل املباز ٨ا٭خ٬ق ١ٝعً ٢املػت ٣ٛايتٓع ُٞٝنهٌ نًُا أز ٣شيرو إىل تكًٝرٌ سرا٫ت ايفػراز

اٱزاض.ٟ

إٔ يًكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝتأثري يف حتكٝل ايٓعاٖ ١ايتٓع ,١ُٝٝسٝح أْ٘ نًُا قٌ اٖ٫تُاّ ٚا٫يتعاّ بتطبٝل أخ٬قٝرات املٗٓر ١نًُرا أز٣

شيو إىل عسّ ٚدٛز يًُباز ٨ايٓع ١ٜٗيف املٓعُٚ ١ايعهؼ صشٝح.

اثبت اختباض ايفطعٝات إٔ َتػري ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝي٘ تأثري يف ايفػاز اٱزاض ,ٟسٝح صتس أْ٘ نًُا اظزازت املٓعَُ ١رٔ ا٫يترعاّ

مبعاٜري ايٓعاٖ ١ايتٓع ١ُٝٝنًُا أز ٣شيو إىل تكً ٌٝايفػاز اٱزاض ٟيف املٓعُات.

ْػتٓر أٜغًا إٔ ايع٬ق ١املباؾط ٠بني ايكٝاز ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝايفػاز اٱزاض ٟأقٌ َٔ ايترأثري غرري املباؾرط َرٔ خر ٍ٬ايرسٚض ايٛغرٝط

يًٓعاٖ ١ايتٓع.١ُٝٝ
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ثاْٝاً  :ايتٛصٝات

عطٚض ٠تفع ٌٝاملباز ٨ا٭خ٬ق ١ٝيس ٣ايعاًَني ٚيف نٌ اجملا٫ت ٚعً ٢ضأغٗا زتاٍ ٚعع ْعاٖ ١ب ١٦ٝايعُرٌ يف َكسَر ١اٖتُاَرات
ايسٚا٥ط اييت ته ٕٛب٦ٝتٗا َتٗ ١٦ٝملػصٜات ايفػاز اٱزاضَٚ ,ٟػاعستِٗ يف اٖ٫تُاّ مبٛادٗ ١اذتا٫ت املؿبٚ ١ٖٛايعٌُ عً ٢حتػني

أٚعاعِٗ َٔ خ ٍ٬ايتُػو بايكٚ ِٝاملباز ٨ا٭خ٬ق ١ٝيٲزاض ٠ايعًٝا يف املٓعُ.١

عطٚض ٠قٝاّ ايكٝا ز بتسع ِٝقسض ٠ايعاًَني يف تطبٝل َباز ٨ا٭خ٬م َٔ خ ٍ٬حتكٝل ايعسايٚ ١ايعُرٌ عًر ٢تًبٝر ١نافرَ ١تطًبرات
ايٛظٝفٚ ١حتسٜس ايض٬سٝات ٚاملػٚ٪يٝات يهاف ١املػتٜٛات اٱزاض ١ٜاملدتًف.١

إٔ تػع ٢اٱزاض ٠ايعًٝا إىل تطٜٛط املٗاضات ا٫دتُاعٚ ١ٝحتػني ايع٬قات ايكا ١ُ٥فُٝا بٚ ِٗٓٝبني قٝازتِٗ ٚاٱصػا ٤يف ايتعاٌَ َع
املؿانٌ اييت تعرتض ايعٌُ َٔ أدٌ تٗ ١٦ٝأدٛا ٤عٌُ قا ١ُ٥عًَ ٢براز ٨ا٭خر٬م َٚعراٜري ايٓعاٖر ١يف تأزٜرٚ ١ادبرات ايعُرٌ

يًٛقٛف بٛد٘ ايفػاز اٱزاض ٟبهاف ١أؾهاي٘.

ْعطا ٭َُٖ ١ٝتػريات ايبشح ايج٬ث ,١فُٔ ايغطٚض ٟايتٛغع يف تطبٝل ايس ضاغر ١يف َٓعُرات أخرطٚ ٣عٓٝر ١أٚغرعَ ,رٔ ادرٌ

ايٛص ٍٛإىل منٛشز أنجط مشٛيٜٚ ١ٝتٓاغب َع املٓعُات ايعطاقٚ ١ٝخضٛصاً ايسٚا٥ط اييت ٜه ٕٛيًفػاز اٱزاض ٟأضعٚ ٘ٝاغع.١

عطٚضٚ ٠عع ايبٛغرتات ٚإقاَ ١ايٓسٚات ٚٚضش ايعٌُ ارتاص ١بتٛعٝح املداطط ايريت قرس تكرع عًرَ ٢رطتهيب ايفػراز اٱزاضٟ

ٚايعكٛب ١اييت ٜفطعٗا ايكاْ ٕٛبؿإٔ نٌ َا ٜتعًل مبدايفَ ١عاٜري ايٓعاٖٚ ١ا٭خ٬م يف ب ١٦ٝايعٌُ.

ٚعع ارتطط ٚايرباَر املػتكبً ١ٝيتذٓب اذتا٫ت اييت متجٌ تربٜطًا ذتا٫ت ايفػاز اٱزاضٚ ٟايغطض ٚا٭ش ٣ايصٜ ٟضرٝب ايٓعراّ

اٱزاض َٔ ٟدطا ٤املُاضغات ايػ ١٦ٝيف ايعٌُ.

عط ٚض ٠قٝاّ املٓعُات باغتجُاض ايع٬ق ١بني نٌ املػتٜٛات ايٛظٝف ١ٝاغتجُاضا اَج ٬يف تؿذٝع ايعاًَني عً ٢ايتعاٌَ بؿرهٌ ٚزٟ
ٚتٓػٝل ايعٌُ َع ايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝمبا عتكل اهلسف ا٭غاؽ ٚاملتُجٌ بايٓعاٖٚ ١اٱخ٬ظ يف ايعٌُ ٚيف مجٝع ايعطٚفٖٚ ,صا ميجٌ

أفغٌ ا٭غايٝب اييت تػُح بتشكٝل ايتطٛض يُٓٛشز املٓعُات ايٓع.١ٜٗ
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يهذق ()1
استًارج استثٍاٌ
انسادج األفاضم انًذتزيىٌ.........
انسالو ػهٍكى وردًح هللا وتزكاته.....
َؼررغ ثرر ٍٛأٚررذٚكى اعررزًبسح االعررزجٛبٌ انًخظظررخ إلَغرربص ثؾضُررب انًٕعررٕو يانقٛرربدح األخالقٛررخ ٔدٔسْررب فرر ٙانُضاْررخ
انزُظًٛٛخ نهؾذ يٍ يغزٚبد انفغبد اإلداس٘) دساعخ رطجٛقٛخ ػهٗ ػُٛخ يٍ دٔائرش يؾبفظرخ انُغرف االشرشف ل ٔانرز٘
ٓٚذف إنٗ رؾذٚرذ يرٕاقفكى ٔارغبْربركى فر ٙكٛفٛرخ رفٕٚرذ انفرشص ػهرٗ اعزشرشاء انفغربد اإلداس٘ ٔانؾرذ يرٍ انًغرزٚبد
األعبعررٛخ انزرر ٙرغررٓى فرر ٙدًٕٚيررخ ْررزِ انظرربْشح يررٍ خررالل انقٛرربدح األخالقٛررخ ٔانُضاْررخ انزُظًٛٛررخ انزرر ٙرُزٓغٓررب إداسح
يُظًبركى َٕٔ .د أٌ َج ٍٛثقَّ ال رٕعذ ؽبعخ نزكش االعىل ؽٛرش عزغرزخذو انًؼهٕيربد ألغرشاع انجؾرش انؼهًر ٙفقرؾ
ٔرزغى ثبنغشٚخ ٔانكزًبٌ انزبؤَ .شعٕ اإلعبثخ ػهٓٛب يٍ قجهكى ثزشٔ٘ ٔيظذاقٛخ ٔثًب ٚؾقه ْذف انجؾش .رًه َب انضقرخ
ثذقررخ اعررزغبثزكى ٔيٕػررٕػزٓٛب ؽررٕل عًٛررغ انفقررشاد ٔانزرر ٙعزغررٓى فرر ٙعرراليخ انزؾهٛررم ٔدقررخ انُزرربئظل نررزا َشعررٕ يررٍ
ؽؼشاركى قشاءح فقشاد االعزجبَخ ثزقَ ٔ ٙطرجش ٔيرٍ صرى اإلعبثرخ ػهرٗ فقشارٓرب ثظرٕسح دقٛقرخ نزؾقٛره أْرذاف انجؾرش
ٔرنك نًب رًزهكَّٕ يٍ خجشح ٔدساٚخ ف ٙاخزظبطكى ٔيغبل ػًهكى .
انزجاء قزاءج انًالدظاخ انتانٍح:
 أيرربو كررم فقررشح ي )5ثررذائم رزررشأػ ثرر ٍٛيأرفرره ثشررذحل أرفررهل يؾبٚررذل ال أرفررهل ال أرفرره ثشررذح)ل نررزا َشعررٕ يررٍ
ؽؼشاركى اإلشبسح ثؼاليخ (√) رؾذ اإلعبثخ انز ٙرخزبسَٔٓب.
 اإلعبثخ عٕف رغزخذو ألغشاع انجؾش انؼهً ٙؽظشا .
 انجبؽضٌٕ ػهٗ اعزؼذاد كبيم نإلعبثرخ ػهرٗ االعزفغربساد ؽرٕل انؼجربساد انرٕاسدح فر ٙاالعرزجقَخ ل ٔعرٛكٌَٕٕ
ثُٛكى ف ٙأ٘ ٔقذ رشب ٌٔ .
 ....يغ فائق انشكز وانتقذٌز نتؼاوَكى وإسُادكى نهثادثٍٍ....
انجبؽضٌٕ
 2112و

انجزء األول يؼهىياخ ػايح:
تٍاَاخ شخصٍح :
أ) انًُصة
ة) انغُظ :ركش
ط) انؼًش
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 20فقكضش

انجزء انثاًَ  :يتغٍزاخ انثذث:
أ -انثؼذ األول  :انقٍادج األخالقٍح :
أهى يتغٍزاخ هذا انثُؼذ هً :
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خ
1

ٚؼبيهُ ٙسئٛغ ٙثؼذانخ ٔخظٕطب ػُذ رٕصٚغ أػجبء انؼًم

2

األعش انز٘ أعزهًّ ٚزٕافه يغ يب أقذيّ يٍ ػًم ٔٚغذ اؽزٛبعبر ٙكبفخ

3

ال رٕعذ ػذانخ ف ٙانزؼبيم ث ٍٛاألفشاد يٍ قجم سئٛغُب

4
5

انًكبفئبد رٕصع ثظٕسح ػشٕائٛخ
انؼًم انز٘ اقٕو ثّ يُظف نٙ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج

 -2انًثادئ األخالقٍح
خ
1
2
3
4
5

انفقزاخ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ٚزؼبيم يؼُب سئٛغُب ثقخالا ػبنٛخ ْٔزا أَؼكظ ػهٗ عهٕكُب ارغبِ انضثبئٍ

ال أتفق
تشذج

َ د٘ أػًبنُب انًُبؽخ ثُب ثظٕسح يزكبيهخ ثغجت انغرهٕ األخالقر ٙاالٚغربثٙ
يٍ قجم سئٛغُب
سئٛغُب انًجبشش ف ٙانؼًم ٚؼبيهُب ثبؽزشاو
رغٕد األيبَخ ٔانزؼبٌٔ ٔاإلخالص ف ٙػًهُب
رٕعذ ثؼغ انغهٕكٛبد األخالقٛخ انغهجٛخ ف ٙيُظًزُب

 -3انتىجه َذى األفزاد
انفقزاخ

خ
1

دائًب َفكش ف ٙأَغبص األػًبل ثبنزشبس .

2

َشبس ف ٙثؼغ األؽٛبٌ ثبرخبر انقشاس يٍ اعم يظهؾخ يُظًزُب .

3

ٚزش نُب انخٛبس ف ٙإٚغبد انطشٚقخ انًالئًخ نؾم انًشكهخ انز ٙرٕاعُٓب .

4
5

َشؼش ثقَُب يًٓ ٍٛف ٙانًُظًخ ألٌ انقٛبدح انؼهٛب رؼٛشَب اْزًبيٓب
ارا ظٓشد ؽبنخ فغبد أٔ عهٕ رخشٚج ٙف ٙانؼًم َؼًم عبْذ ٍٚنًؾبسثزّ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج

 -4انفصم تٍٍ انسهطاخ
انفقزاخ

خ
1

ال َزذخم ف ٙاألػًبل انز ٙنٛظ يٍ اخزظبطُب خٕفب يٍ انخطق .

2

دائًب سئغُب ٚؾبٔل أٌ ٚفظم ث ٍٛاألػًبل يٍ اعم عٕٓنخ رُفٛزْب

3

ال  ٚصش ػهٗ ػًه ٙأ٘ شخض ٔخظٕطب إرا كقٌ عهٕكّ رخشٚج. ٙ

4
5

اػًم ثإخالص ٔانشقٛت ْٕ رارٙ
انفظم ث ٍٛاألػًبل ٚغٓم أَغبص يؼبيالد انضثبئٍ ٔٚؾذ يٍ انزكبعم

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج

 -5تذًم انقهق
خ
1

انفقزاخ

ُٚزبثُ ٙشؼٕس ثهقهه إرا ؽظهذ ؽبنخ فغبد أٔ ػًم عهج ٙف ٙيُظًزٙ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج
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2
3
4
5

ٚؾ ربٔل سئٛغررُب يررٍ ثؼررش االؽًئُ ربٌ فرر ٙرارُررب إرا رؼشػررُب إنررٗ اَزكبعررّ فررٙ
انؼًم
َؾبٔل أٌ َغٛطش ػهٗ انخٕف يٍ انًغٕٓل َٔؼًم إلَغبػ يُظًزُب
َؼًم كفشٚه نًٕاعٓخ انفغبد اإلداس٘ يٍ اعم رقهٛم ؽبنخ انقهه
َزؾًم َبرظ ػًهُب َُٔظؼ صيالئُب ثؼذو االسرجب ٔرظؾٛؼ االَؾشاف

انثؼذ انثاًَ  :انُزاهح انتُظًٍٍح
أهى يتغٍزاخ هذا انثُؼذ هً :
 -1انًهًح انذزجح
خ
1
2
3

انفقزاخ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

َؾزبط ف ٙثؼغ األؽٛبٌ إنٗ إػبدح رظًٛى أػًبنُب نززٕائى ٔانًزغٛشاد انجٛئٛخ
.
ػُذ إػبدح رظًٛى األَظًخ انخبطخ ثُب ال ٚغجت انٓهغ أٔ انخٕف ثم يٍ اعرم
انٕطٕل نألفؼم
َؾبٔل أٌ َفٓى َٔغٛطش ػهٗ انجٛئخ انذاخهٛخ ف ٙيُظًزُب .

ال أتفق
تشذج

 .1اإلشزاف
خ
1
2
3

انفقزاخ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

سئٛغُب ف ٙانؼًم ٚزؼبيم يؼُب ٔفه انًجبدئ األخالقٛخ .

ال أتفق
تشذج

ٚزًزغ انًششف ٍٛػهٗ انؼًم ثبنُضاْخ ٔاأليبَخ ٔاإلخالص ْٔزا أَؼكرظ ػهرٗ
ػًهُب
ٚؾبٔل سئٛغُب أٌ ٚششكُب ف ٙؽم انًشكهخ ٔثقششافّ .

 .2انتزكٍز ػهى انؼًهٍح
انفقزاخ

خ
1

انزشكٛض ػهٗ أػًبنُب ٚؾقه األيبٌ ٔانُضاْخ .

2

اإلعشاءاد انًغزخذيخ ف ٙانؼًم رؾفضَب نإلَغبص انغٛذ

3

َزؼبيم ثهطف ٔاؽزشاو فًٛب ثُُٛب نؾم أ٘ يشكهخ رُزبة ػًهٛخ رقذٚى انخذيخ .

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج

 -4انتزكٍز ػهى انكفاءج
خ

انفقزاخ

1

انزشكٛض ػهٗ انؼبيه ٍٛانزٚ ٍٚزًزؼٌٕ ثبنكفبءح ٔانُضاْخ .

2

رؼط ٙانًُظًخ األٔنٕٚخ نهكفبءح كًؼٛبس سئٛظ ف ٙاخزٛبس انًٕظف ٍٛنهؼًم

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج
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عرررزة انؼررربيه ٍٛانًْٕرررٕث ٍٛكًؼٛررربس أعبعررر ٙنزطجٛررره يجررربدئ انُضاْرررخ فرررٙ
انًُظًخ.

-5انًىرد انثشزي
خ
1
2
3

انفقزاخ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

يُظًزُب نذٓٚب انقذسح ػهٗ إداسح ػتء انؼًم ٔرٕصٚؼّ ثظٕسح ػبدنخ .

ال أتفق
تشذج

َغررزطٛغ انغررٛطشح ػهررٗ اإلسْرربا أصُرربء انؼًررم ٔال َؼزًررذ ػهررٗ انغٛررش ثقَغرربص
انؼًم
ػهررٗ انررشغى يررٍ رؼررذد انًغررزٕٚبد انجشررشٚخ فرر ٙانًُظًررخ ٔنكررٍ نكررم يغررزٕٖ
يؾذدارّ ٔػًهّ .

-6االتصاالخ وانثقح
انفقزاخ

خ
1

ُْبنك َظبو ارظبل فبػم يغ سئٛغُب ٔٚؼًم ثٛغش ٔعٕٓنخ .

2

عشػخ اإلعبثخ يٍ انًغزٕٚبد األػهٗ عبًْذ ثجش انضقخ فُٛب

3

رغٕد انضقخ ف ٙػًهُب ٔخظٕطب ػُذ َقم انًؼهٕيبد ثُُٛب ٔث ٍٛسئٛغُب .

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج

-2انتؼهٍى وانتذسٍٍ
انفقزاخ

خ
1

دائًب َغؼٗ إنٗ رؾغ ٍٛػًهُب نزقهٛم انٓذس ف ٙانٕقذ ٔرقهٛم انؼبئؼبد .

2

َغبػذ يُظًزُب يٍ اعزخذاو َظبو انؾٕكًخ

3

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج

دائًب َزؼهى كٛف َقهم يٍ ؽبالد االػزًبد فًٛب ثُُٛب ٔيؾبسثرّ انٕقرذ انؼربئغ
.

 -1انتغٍٍز
خ
1
2
3

انفقزاخ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

َشكررض ػهررٗ إعررشاء ػًهٛرربد رغٛٛررش َؾررٕ األؽغررٍ ٔرقهٛررم ؽرربالد انزهك ر فررٙ
انؼًم .
انزشكٛض ػهٗ األخالا انًزًبعكخ إلَغبػ ػًهٛخ انزغٛٛش

ال أتفق
تشذج

ػُذيب ٚزغٛش سئغُب َؾبفع ػهٗ أَغبص األػًبل كًب ْ ٙأٔ أفؼم .

انثؼذ انثانث  :يغذٌاخ انفساد اإلداري
 -1انزوتٍٍ
خ
1

انفقزاخ

ثؼغ اإلعشاءاد ٔانقٕاَ ٍٛرغجت انشٔر ٍٛانًًم ػُذ أَغبص األػًبل

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج
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2

ٚؼذ انشٔر ٍٛاؽذ أْى يقذيبد انفغبد اإلداس٘

3

ٚغٓى انشٔر ٍٛف ٙػٛبع انغٓذ ٔانززيش نذٖ أطؾبة انًظبنؼ

 -2انتسزب انىظٍفً
انفقزاخ

خ
1

اغهت انؼبيهٚ ٍٛؾبٔنٌٕ إٚغبد انؾغظ انٕاْٛخ نهخشٔط انًجكش يٍ انذٔاو

2

رؼطٗ ف ٙاغهت األؽٛبٌ إعبصاد يشػٛخ ألشخبص ال ٚغزؾقَٕٓب

3

ف ٙيُظًز ٙرش انؼًم أصُبء رقدٚزّ ظبْشح يٕعٕدح ٔثذأد رزضاٚذ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج

 -3انتكاسم انىظٍفً
خ
1
2
3

انفقزاخ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ثؼررغ األفررشاد فرر ٙيُظًزرر ٙنررذٓٚى َررٕع يررٍ االركرربل ػهررٗ اٜخررش ٍٚإلَغرربص
انؼًم
ٕٚعذ رشاخ ٙف ٙانؼًم ٚغجت نُب إؽشاط يغ انضثٌٕ

ال أتفق
تشذج

ٚغررزخذو ثؼررغ انًررٕظف ٍٛعررهٕكٛبد رخشٚجٛررخ يزؼًررذح نألػررشاس ثًًزهكرربد
انًُظًخ

 -4انًصانخ انذزتٍح
خ
1
2
3

انفقزاخ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

اغهت األفشاد ُٚزًٌٕ إنرٗ أؽرضاة يزُٕػرخ ٔ ُٚغرضٌٔ األػًربل انزر ٙرخرض
ْزِ األؽضاة يٍ اعم يغبَذرٓى
نهًؾبطظخ انؾضثٛخ أصشد ف ٙاخزٛبس انش عبء ٔرٔ٘ انًُبطت انًًٓرخ يًرب
عجت إسثب ف ٙانؼًم
ال رُغررض األػًرربل ثبنظررٕسح انظررؾٛؾخ ألٌ انقرربئى ثبنؼًررم غٛررش كفررٕء ٔالئررّ
يشرجؾ ثؾضة يؼٍٛ

ال أتفق
تشذج

 -5تؼذد جهاخ انزقاتح
خ
1
2
3

انفقزاخ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

َزؾغظ ثؼذو انقٛبو ثبألػًبل انًًٓخ خٕفب يٍ األخطبء يًب ٚغجت يغبئهزُب

ال أتفق
تشذج

انغٓبد انشقبثٛخ انًزؼذدح أسثكذ األػًبل ألٌ كم عٓخ نٓب رؼهًٛبرٓب انخبطخ
ٔانز ٙقذ رزقبؽغ يغ ثؼؼٓب
ثؼغ انغٓبد انشقبثٛخ ْ ٙؽهقخ صائذح ٔسعخذ انفغبد اإلداس٘

-6انتخصص
خ
1

انفقزاخ

ثؼغ األفشاد انًزؼ ٍُٛٛانغذد ال ُٚطجه ػًهٓى يغ رخظظٓى

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج
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أ.دٕٚ .عف ؽغٛى انطبئ / ٙو .دِ سٌٔ فشٚذٌٔ ػجذهللا  /و.د ٔسٚب َغى سشٛذ

انٓذس ف ٙانٕقذ ٔانزقخش ف ٙأَغبص انؼًم َبرظ يٍ ػذو انزخظض ف ٙانؼًم
يًب ٚغزٕعت إػبدرّ
صٚررربدح انٓرررذس ٔانزهرررف ثررربنًٕاد ٔاػزًررربد عرررهٕكٛبد عرررهجٛخ َبرغرررخ ػرررٍ ػرررذو
انزخظض

.2اناليثاالج
انفقزاخ

خ
1

اغهت األفشاد انؼبيه ٍٛال ٚؼطٌٕ نهؼًم أًْٛخ رزكش

2

ال ٕٚعذ شؼٕس ثبنًغ ٔنٛخ ف ٙأداء انؼًم ٔاَخفبع ف ٙعهٕ انًٕاؽُخ

3

ال ٓٚزى انؼبيه ٍٛثإَغبص يؼبيالد انضثبئٍ ثبنٕقذ انًؾذد

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج

 .1صزاع انكفاءاخ
خ
1
2
3

انفقزاخ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ٚؾررذس فرر ٙثؼررغ األؽ ٛربٌ طررشاع راررر ٙثرر ٍٛانكفرربءاد غٛررش انًغررزغهخ فررٙ
يُظًزٙ
ثؼغ األفشاد نٛغٕا كفبءاد ٔنكٍ أَٛطذ نٓى أػًبل راد يغ ٔنٛخ أػهٗ

ال أتفق
تشذج

ٚظٓش اإلؽجبؽ ٔانقهه نهكفبءاد انزٚ ٍٚزى رًٓٛشٓى ف ٙيُظًزٙ

 .2ػذو وضىح انقىاٍٍَ
خ

انفقزاخ

1

ال ٕٚعذ رفغٛش ٔاػؼ نجؼغ انقٕأَ ٍٛانزؼهًٛبد ٔرفغش ٔفه إْاء اإلداسح

2
3

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج

ال رطجرره ثؼررغ انقررٕاَ ٍٛػهررٗ ؽرربالد عررٕء اعررزخذاو انٕظٛفررخ ٔرطجرره ػهررٗ
ؽبالد أخشٖ ثُفظ انًغزٕٖ
االَزقبئٛررخ ٔانًؾغررٕثٛخ ٔانًُغررٕث ّٛرؼطررم ٔرقهررم يررٍ ش رقٌ ثؼررغ انقررٕاٍَٛ
ٔانزؼهًٛبد

 .3ػذو رتط األجز تاإلَتاجٍح
خ

انفقزاخ

1

رقم ؽبالد انفغبد اإلداس٘ ٔانزكبعم انٕظٛف ٙػُذ سثؾ األعش ثبإلَزبعٛخ

2

ٚغٓى ف ٙرقهٛم انؼٛبع ٔانٓذس ف ٙانٕقذ

3

ٚقٕد إنٗ صٚبدح أَزبط انًُظًخ ٔظٕٓس انزُبفظ االٚغبث ٙث ٍٛانؼبيهٍٛ

أتفق تشذج

أتفق

يذاٌذ

ال أتفق

ال أتفق
تشذج
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ؿٚك َوت ٣ٛاالفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املاي ١ٝعً ٢نفا ٠٤هٛم اٚكام املائَ ١ٝ
ٚدْٗ ١عل َلاقيب اذتوابات يف اقً ِٝنٛكؿهتإ  /ايعلام*
ؿكاه ١اهتطالع ١ٝعً ٢عَ َٔ ١ٓٝلاقيب اذتوابات يف اقً ِٝنٛكؿهتإ  /ايعلام
ا .ّ.ؿ.هريٚإ نل ِٜعٝو٢

ّ .ؿ .ظيان هًُٝإ مح٘ هعٝـ

ّ.ؿ.ؿيري َٛه ٢امحـ

نً ١ٝاالؿاكٚ ٠االقتصاؿ

فهًيت ايعً ّٛاالْواْٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ

نً ١ٝاالؿاكٚ ٠االقتصاؿ

داَع ١صالغ ايـٜٔ

داَع ١ن١ٜٛ

داَع ١صالغ ايـٜٔ

املًؼص
ٜٗـف ٖقا ايبشح اىل ايتعلف عً ٢ؿٚك االفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املايٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عل َلاقيب اذتوابات يػلض حتعوني

نفعععا ٠٤هعععٛم االٚكام املايٝععع ١ل ٚيتشكٝععععل االٖععععـاف املطًٛبعععَ ١عععٔ ايبشعععح ل فكعععـ قعععاّ ايبعععاسجني باععععـاؿ اهعععتُاك٠
اهتبٝإ)ٚ ) Questionnaireباالهتفاؿَ ٠عٔ بعض ايـكاهات ايوعابك ١يف زتعاٍ هجُٗعا ل ٚقعـ هع ٕٛاالهعتبٝإ َعٔ
هعؤاال َٛدع٘ يًُعلاقيب اذتوابات َٛٚمع ١عً ٢دن ٤كٝ٥و:ٖٞٚ ٞ

) 12

َوت ٣ٛاالفصاغ يف ايتكاكٜل املايٚ ١ٝؿٚكٖا يف نفا ٠٤هٛم االٚكام املايٚ َٔ ١ٝدٗعْ ١ععل َعلاقيب اذتوعابات يف

اقً ِٝنٛكؿهتإ.
مت ٛمٜع  )57إهتباْ ١عً ٢امللاقيب اذتوابات)ل ٚقعـ بًعؼ ععـؿ املوعتذبني  )54أَعا اسهعتُاكات املكبٛيعٚ ١ايصعاذت١

يًتشً ٌٝفكـ بًؼ  )52لسٝح ناْت ػٝاكات االدابات عًٚ ٢فكا ملكٝاي يٝهلت ارتُاه ٞا فل متاَا" – ا فل – ستاٜـ – الا فل –
الا فل متاَا" ) ٚفيو بٗعـف َعلف ١ايـٚك ايق ٟميهٔ إ ؤؿ ٜ٘االفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املاي ١ٝيًٌلنات املـكدع ١فعع ٞهعٛم

االٚكام املاي ١ٝيف اقً ِٝنٛكؿهتإ  ٚأثريٖا يف اٌْا ٤هٛم نفٚ ٠٤ٛحتوعني ايكعلاكت ايعيت ٜتؼعقٖا املوعتجُل ٜٔاملتععاًَني يف ٖعقٙ

ايوٛم.

 َٔٚاِٖ ْتا٥ر ايبشح ناْت إ ملوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل ؿٚك نبري عً ٢نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقًٚ َٔ ِٝدٗ ١ايٓععل

امللاقيب اذتوابات .

ٚيف ضٖ ٤ٛق ٙايٓتا٥ر قـّ ايباسجني زتُٛع َٔ ١ايتٛصٝات  َٔٚاُٖٗا َٔ ايضلٚك ٟايتعناّ باملوعت ٣ٛاالفصعاغ يًتكعاكٜل

املاي ١ٝالدٌ سص ٍٛعً ٢هٛم َاي ٞنفٌْٚ ٤ٛط يف االقً ِٝنٛكؿهتإ يف املوتكبٌ.

* قـّ ٖقا ايبشح يف املؤمتل ايعًُ ٞايـٚي ٞايلابع دتاَع ١ايتُٓ ١ٝايبٌلْٝ/١ٜوإ 2102
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املكـَععع١

عـ ايتكاكٜل املاي ١ٝاألهاه ١ٝايٛه ١ًٝيتشكٝل ٚظٝف ١اال صاٍ يف احملاهب ١الًباع كغبات َوتؼـَ ٞايتكاكٜل املاي ١ٝل سٝح ٜتِ

االفصاغ عٔ املعًَٛات احملاهب ١ٝاملفٝـٚ ٠اييت ٜتِ أهتؼـاَٗا يف أعـاؿ ارتطط املوتكبًٚ ١ٝاٜضا ايتٛقعات بفٌٌ ا ٚصتعاغ ايٌعلنات

املوذً ١يف هٛم االٚكام املاي ١ٝل ٚنُا إ املعًَٛات احملاهب ١ٝهلا اُٖ ١ٝيف اختاف ايكلاكات .إ االٖتُاّ باالفصاغ احملاهعيب قعـ اػعق
َٓشا دـٜـا يف ايفرت ٠االػري ٠ل ٚفيو يف ظٌ اقتصاؿٜات املٓافوْٚ ١ـك ٠املٛاكؿ  ٚأثري عٌُ ايٌلنات املواُٖ ١يف اقتصاؿات نافع١

ؿ ٍٚايعامل ل سٝح إ قلاكات امل وتؼـَني ٚباالػص ف ١٦املوتجُل ٜٔاملتعًك ١بايتعـا ٍٚاهعِٗ ايٌعلنات املـكدع ١يف ايوعٛم املايٝع١
هٛف ٓعهى عً ٢سلن ١ايوٛم بٌهٌ عاّ مما ٜه ٕٛيع٘ اثل بايؼ يف االقتصاؿ بٌهٌ ععاّ ل سٝعح إٔ ٖعق ٙايكعلاكات نع إ
عتُـ عً ٢املعًَٛات ايٛاكؿ ٠يف ايتكاكٜل املاي ١ٝاييت هلا ؿٚك َِٗ ٚس ٟٛٝيف سلن ١االقتصاؿ بٌهٌ عاّ اٜضا .

ٚاْطالقاً َٔ أُٖ ١ٝايتكاكٜل املاي ١ٝنُؼلدات يًٓعاّ احملاهيب ٜتٛد إعـاؿ ٖق ٙايتكاكٜل عً ٢أهعى تفعل َعع َتطًبعات

اسفصاغ عٔ األَٛك فات ايتأثري ايٓويب اهلاّ يف عًُ ١ٝاختاف ايكلاك إف إٔ أ ٟضً ٌٝيف املعًَٛات املتضُٓ ١يف ٖق ٙايكٛاَ ِ٥عٔ ًعأْ٘

إٔ ٜفكـٖا أُٖٝتٗا ٚبايتاي ٞايتأثري عً ٢قلاك االهتجُاك ايقٜ ٟعترب َٔ ايكلاكات اهلاَٚ ١ارتطري ٠مما ٜوتًنّ ٛافل َعًَٛات عً ٢ؿكد١

نبري َٔ ٠ايـقٚ ١املٛضٛعٚ ١ٝبايتايٜ ٞؤؿ ٟاىل ٚدٛؿ هٛم َاي ٞنف ٤ٛل سٝح إ مجٝع املوتؼـَني هٛا ٤ناْٛا ؿاػًٝني ا ٚػاكدٝني
ٜعتُـٚ ٕٚبـكد ١نبري ٠عًعٖ ٢عق ٙايتكاكٜل املاي ١ٝعٓـ اختافِٖ يكلاكا ِٗ املؼتًفعٚ ١بٓعا ٤ايتٛقععات املوعتكبً ١ٝسععَ ٍٛععوتكبٌ

ايعٌل نات ْٚتا٥ذٗا ل ٚيقيو ًع ٖق ٙايتكاكٜل ؿٚك اهاهٚ ٞدٖٛل ٟيف قلاكات املوتؼـَني بهافع ١ف٦عا ِٗ .
ايهًُات املفتاس : ١ٝاسفصاغ احملاهيب  -ايتكاكٜل املاي - ١ٝايوٛم املاي ٞايهف٤ٛ
ٚيتشكٝل فيو ل فكـ مت كو ِٝايبشح اىل االدنا ٤ايتاي: ١ٝ

اٚالَٗٓ :ذ ١ٝايبشح  ٚ :تضُٔ ٌَهً ١ايبشح – اُٖ ١ٝايبشح – اٖـاف ايبشح – فلضٝات ايبشح َٗٓ -ر

ٚأهًٛب ايبشح).

ثاْٝا  :ادتاْ ايٓعل :ٟتضُٔ ادتاْ ْعل ٟعٔ االفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املايٚ ١ٝايوٛم املاي ٞايهف.)٤ٛ
ثايجا  :طلٜك ١ايبشح ٚادلا٤ا ٘  ٚ :تضُٔ زتتُع ايبشح ٚعٓٝت٘ – االهتبٝإ – ادلا٤ات ايبشح ).

كابعا ْ :تا٥ر ايبشح ٚايتٛصٝات  ٚ :تضُٔ ايٓتا٥ر اييت ٛصٌ ايٗٝا ايبشح – ايتٛصٝات ايتعٜ ٞكـَٗا ايبشح)

أٚال َٗٓ :ذ ١ٝايبشح

يف ٖقا ادتنٜ ٤وتعلض ايباسج ٕٛاملٓٗذ ١ٝاييت ا باعٗا يف حتكٝل اٖـاف ايبشح ل ٚبايٌهٌ ايتايٞ

ٌَهً ١ايبشح:

ميهٔ أبلام ٌَهً ١ايبشح َٔ ػالٍ ايتواؤٍ ايتاي:ٞ

ٌٖ إ َوت ٣ٛاالفصاغ يف ايتكاكٜل املاي ١ٝاملٌٓٛك ٠يًٌلنات ٜؤثلعً ٢نفا ٠٤ايوٛم املايٚ َٔ ٞدْٗ ١عل َلاقيب

اذتوابات ؟
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أُٖ ١ٝايبشح:

ربم اُٖ ١ٝايبشح َٔ ػالٍ:
-1

ٓبع أُٖ ١ٝايبشح َٔ األُٖ ١ٝاييت حتتًٗا األهٛام املاي ١ٝيف االقتصاؿ ايعامل ٞعَُٛاً سٝح عتعرب َؤًعلاً

ؿقٝكاً ٚسواهاً يوالَ ١االقتصاؿ ايٛطين ل نُا أْ٘ ال ميهٔ أل ٟهٛم َاي ١ٝإٔ ُٓ ٚ ٛنؿٖل إال َٔ ػالٍ ُٓ ١ٝايجكع ١يعـ٣
املوتجُل ٜٔمبا ٜكـّ هلِ َٔ بٝاْات َٚعًَٛات َال ١ُ٥يكلاكا ِٗ ٖٚقا ال ٜتشكل إال َٔ ػالٍ ٚدٛؿ اسفصاغ احملاهيب ايقٟ
حيكل دٛاً َٔ ايجك ١بني املتعاًَني َٔ ػالٍ قٝاّ ادتٗات املعٓ ١ٝمبلاقب ١ايكٛا ِ٥املاي ١ٝيًٌلنات املتعاًَ ١يف ايوٛم .
-2

اُٖ ١ٝاملعًَٛات احملاهب ١ٝيف ايتكاكٜل املاي ١ٝيف لًٝـ نفا ٠٤ايوٛم املاي. ٞ

-3

ٜواِٖ ايبشح يف اعطا ٤فهل ٠عٔ قٝاي َوت ٣ٛاالفصاغ احملاهعيب يف ايتكعاكٜل املايٝعَ ١عٔ ٚدٗعْ ١ععل

َلاقيب اذتوابات يٝتٓاه َع هٛم َاي ٞنف ٤ٛيف اقً ِٝنٛكؿهتإ .
-4

ٜواِٖ ايبشح اذتاي ٞيف اعطا ٤صٛك ٚاضض عٔ َـ ٣اُٖ ١ٝاملعًَٛعات احملاهعب ١ٝيف ايتكعاكٜل املايٝع ١يف

حتوني نفا ٠٤ايوٛم املاي. ٞ
-5

ٜواِٖ ايبشح اذتاي ٞيف اثلا ٤املهتب ١احملاهب ١ٝمبٛضٛع االفصاغ احملاهيب يف ايتكلٜل املاي ١ٝيرتًٝـ نفعا٠٤

ايوٛم املاي. ٞ
اٖـاف ايبشح :

إٕ اٖـاف ايبشح ٜتًؼص باال : ٞ
-1

حتـٜـ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايضلٚك ١ٜاييت ن االفصاغ عٓٗا يف ايتكاكٜل املاي ١ٝيف األهٛام املاي ١ٝرتـَ١

املوتجُل ٜٔالختافِٖ قلاك االهتجُاك يف األٚكام املاي. ١ٝ
-2

حتـٜـ املعًَٛات اييت ٜتِ اسفصاغ عٓٗا يف كاكٜل ايٌلنات .

-3

حتـٜـ ؿٚك االفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املايٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عل َلاقيب اذتوابات يػلض حتععوني قعلاكات

املوتجُل ٜٔيف هٛم ايالٚكام املاي. ١ٝ
فلض ١ٝايبشح :

يتشكٝل اٖـاف ايـكاه ١مت ٚضع ايفلض ١ٝايلٝ٥و ١ٝاآل : ١ٝ

ايفلض ١ٝايلٝ٥و :١ٝالٜٛدـ أثل ف ٚؿالي ١اسصا ١ٝ٥بني َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل ٚبني نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقًع ِٝعٓعـ

َوت ٣ٛاملعٓٚ َٔ )  0.05 ١ٜٛدٗ ١ايٓعل امللاقيب اذتوابات.
َٓٗر ٚأهًٛب ايبشح:

ٜعتُـ ايباسجني عً ٢املٓٗر ايٛصف ٞايتشً َٔ ًٞٝػالٍ تبع ٚاهتكصعاَ ٤عاؿ ٠ايبشعح ٚحتًًٝعٗا ٚاهعتؼالن ايٓتعا٥ر

باسضاف ١إىل َٓٗر ؿكاه ١املضُ َٔ ٕٛػالٍ ؿكاه ١بعض امللادع ٚاملصاؿك املتعًك ١باألهٛام املايٚ ١ٝاسفصاغ احملاهيب َٚلادع١

بعض ايـكاهات .

314

دور هستوى االفصاح الوحاسبي في التقاریر الوالیت علي كفاءة سوق اوراق الوالیت …

ا.م د.سیرواى كرین عیسي ...

ٖقا  ٚقـ مت االعتُاؿ عً ٢أهًٛب االهتبٝإ دتُع املعًَٛات ٚايبٝاْات ل يكـ مت ٓعع ِٝاالهعتبٝاْات الهعتطالع اكا٤

أفلاؿ ايع ١ٓٝعٔ أْٛاع ٚستت ٣ٛاملعًَٛات املايٚ ١ٝغريٖا يف لًٝـ نفا ٠٤ايوٛم املاي. ٞ

ثاْٝا  :ادتاْ ايٓعلٟ
-1

َفٗٚ ّٛاُٖ ١ٝاالفصاغ احملاهيب

إ االفصاغ َٛضٛع ايـكاه ١سٝح ٚكؿ بعٓٛإ املعٝاك ايـٚي ٞاال ٍٚاملعـٍ عاّ  1997ل اف إ ٖقا املعٝاك احملاهيب ايـٚيٞ
ارتاَى ٚايقَٛ ٟضٛع٘ املعًَٛات ايٛاد االفصاغ يف ايبٝاْات املاي ١ٝل ٚاملعٝاك احملاهيب ايـٚي ٞايجايح ايعٌل ٚايقٜ ٟتٓا ٍٚعلض
املٛدٛؿات املتـاٚيٚ ١علض املطًٛبات املتـاٚيٚ ١ايق ٟمت اعتُاؿ َٔ ٙزتًى دتٓ ١املعاٜري احملاهب ١ٝايـٚيٚ ١ٝاملعاؿ صٝاغت٘ عاّ 1994
يكععـ مت اعتُععاؿ ايعٝععاك احملاهععيب ايععـٚي ٞاالٚ ٍٚاملعتُععـ َععٔ زتًععى دتٓعع ١املعععاٜري ٚاصععبض هععاك ٟاملفععع ٍٛعًعع ٢ايبٝاْععات املايٝعع١
 .ؿٍُٖل.)37 :1995
ٖٓاى نجري َٔ ايتعاكٜف يالفصاغ فُٓٗا َا ٜتٓاَ ٍٚعٓ ٢االفصاغ يف ايتكاكٜل املاي َٔ ١ٝسٝح ن ْ٘ٛعلضا يًُعًَٛات املُٗ١
يًُوتجُلٚ ٜٔغريِٖ َٔ املوتفٝـ ٜٔبطلٜك ١وُض بعايتٓبؤ مبكعـك ٠املٌعلٚع عًع ٢حتكٝعل اكبعاغ يف املوعتكبٌ ٚقـك ع٘ عًع ٢هعـاؿ
االيتناَا ٘ ل ٜٚعلف ٖٓـكنو ٕٛاالفصاغ باْ٘ اعالّ َوتؼـَ ٞايتكاكٜل املاي ١ٝبٌهٌ َا ٜواعـِٖ عًع ٢اختعاف قعلاكا ِٗ االقتصعاؿ١ٜ
ايلًٝـ ٠هٛا ٤ناْت قلاكات اهتجُاك ١ٜاّ َٓض قلٚض  .ارتط ٝل ) 145 :2002
إ َفٗ ّٛاالفصاغ احملاهيب عًٚ ٢د٘ ايعُ ٖٛ ّٛايعالْ ١ٝايهاًَ ١اَا يف احملاهب ١فٝكصـ بٗا إ عٗعل ايكعٛا ِ٥املايٝع ١مجٝعع
املعًَٛات ايلٝ٥و ١ٝاييت ِٗ َوتؼـَ ٞاملعًَٛات  ٚواعـِٖ عً ٢اختاف ايكلاكات بطلٜك ١هًٚ ١ُٝيه ٞصبض املعًَٛات اييت ٛفلٖعا
احملاهبَ ١فٝـ ٠ملوتؼـ َ ٞاملعًَٛات يف َواعـ ِٗ الختاف ايكلاكات ٚبايتعاي ٞاالفصعاغ ايهاَعٌ نع إ تعٛفل فٗٝعا املالُ٥ع ١أ ٟإ
املعًَٛات َفٝـ ٠ملتؼق ايكلاك ٚفات َصـاقٚ ١ٝميهٔ االعتُاؿ عًٗٝا هٝح ه ٕٛستككٚ ١ستاٜـ ٚ ٠عتُعـ عًع ٢اهعى َٛضعٛعٚ ١ٝإ
ه ٕٛاملعًَٛات قابً ١يًُلادعٚ ١ايتشكل َع ضُا ٕ ايٛص ٍٛاىل ْفى ايٓتا٥ر افا قاَت زتُٛععات شتتًفع ١بأهعتؼـاّ ْفعى ايطعلم
يكٝاي ٖق ٙايٓتا٥ر ٚاَهاَْ ١ٝكاكًْ ١و املعًَٛات يٓفى املٌٓأ ٠يفرتات شتتًف ١اَ ٚعع ٌَٓع ت اػعلٚ ٣إ هع ٕٛاملعًَٛعات فات
اُْٖ ١ٝوبٚ ١ٝاٜصاهلا يف ايتٛقٝت املٓاه  .محـ ل )199: 2010
إ ٛفل امل عًَٛات احملاهب ١ٝيًُوتؼـّ ٚصخصا٥صٗا ايٓٛع ١ٝنعًٗا انجل فا٥ـ ٚ ٠اثري فعع ٞقععلاك ٙليعقيو ميهعٔ ايكع ٍٛإ
االفصاغ عٔ املعًَٛات احملاهبَ ١ٝع ٛفل ارتصا٥ص املطًٛب ١فٗٝا ٖ ٛاالهاي ايق ٟميهٔ إ ٜعتُـ عًٝع٘ املوعتؼـَني عٓعـ اختعافِٖ
يكلاكا ِٗ املؼتًف١ل ٚبايٓوب ١يوٛم االٚكام املايٚ ١ٝاملوتجُل ٜٔاملتعاًَني فٗٝا ل فإ االفصاغ احملاهيب ٜعترب كٚغ ايوٛم املايٚ ١ٝاهاي
صتاس٘ ٖٚعٛحيكل يف سايٛ ١فل ٙدٛا" َٔ ايجك ١بني املتعاًَني ؿاػٌ ايوٛم مٜٛؿ ٚاػل ٕٚل  2007ل .) 178
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 َٔٚسٝح عالق ١اسفصاغ بايتـقٝل أًاكت دتٓ ١إدلا٤ات ايتـقٝل إىل إٔ اسفصاغ ٖ ٛعلض يًكٛا ِ٥املايٝع ١بهعٌ ٚضعٛغ
طبكا يًُباؿئ احملاهب ١ٝاملكبٛيٜ ٚ ١تعًل بٌهٌ ٓ ٚع ٚ ِٝصٓٝف املعًَٛات ايٛاكؿ ٠بايكٛا ِ٥املايَ ٚ ١ٝعاْ ٞاملصطًشات ايٛاكؿ ٠بٗعال
ٖقا  ٚيكـ سـؿ ؿهتٛك َٗٓ ١ايتـقٝل ايصاؿك عٔ َعٗـ احملاهبني األَلٜهٝني َوؤٚي ١ٝنٌ عض َٔ ٛأعضا ٤املٗٓ ١إفا فٌٌ يف اسفصاغ
عٔ املعًَٛات ايٛاد ٌْلٖا يًُوتفٝـ ٜٔأ ٚعـّ نفاٜتٗا هلِ .عـٖٛٚ ٕٚاك ٟل بـ ٕٚاكٜؽ ايٌٓل)5:
إ االُٖ ١ٝايٓوب ١ٝاذتكٝك ١ٝيًُعًَٛات احملاهبٓ ١ٝبع َٔ َـَ ٣الَ٤تٗا ذتادات َتؼق ٟايكلاكات ل فاملعًَٛات اييت ال ؤثل
عً ٢ايكلاكات ا ييت  ٟٜٛٓاملوتؼـّ اختافٖا اٚاييت ال ربك اٌ ٚلغ ايكعلاكات املتؼعق ٠ال ععـ َالُ٥ع ١اٚفات دعـ ٣ٚل اضعاف ١اىل
االُٖ ١ٝايٌٓب ١ٝيًُعً ١َٛفٗٓاى ػاصٝتا املالٚ ١ُ٥املٛثٛق ١ٝقابً ١ٝاملعًَٛات يًُكاكْ . ١اينبٝـ ٟل ) 110 :2010
 -2اٖـاف االفصاغ احملاهيب
ٜٗـف االفصاغ احملاهيب يف احملاهب ١بصٛك ٠عاَ ١اىل  :ايػبإ ل,2001: 20)ٚ )178 : 2010

)Granof

-1

اماي ١ايتضً ٌٝيف علض املعًَٛات َٚواعـَ ٠تؼق ٟايكلاكات عً ٢صٓع قلاكات هً. ١ُٝ

-2

املواُٖ ١يف ٛفري االهاي ايكاْ ْٞٛيوالَ ١ايعكٛؿ .

-3

اًباع سادات املوتؼـَٝني ايـاػًٝني ٚارتاكدٝني .

-4

ٛفري املعًَ ٛات عٔ صايف املٛاكؿ ٚاملتاس ١يـ ٣ايٛسـٚ ٠االيتناَات ايكاٚ ١ُ٥ايتػٝريات اييت طعلا عًع٢

االص. ٍٛ
-5

بٝإ املعًَٛات املفٝـ ٠يًقٜ ٜٔك َٕٛٛبتـبري املٛاكؿ املاي ١ٝهٛا ٤يف اذتاضل ا ٚيف املوتكبٌ ٚفيو يف زتعاٍ

لًٝـ قلاكا ِٗ املتعًك ١بتؼصٝص املٛاكؿ بني ايٛسـات .
ٜل ٣ايباسج ٕٛإ االفصاغ احملاهيب ٜلنن عًَٛ ٢ضٛع ٛص ٌٝاملعًَٛات اىل املوتفٝـ ٜٔبٗـف ٛضٝض سكٝك ١ايٛضعع
املاي ٞيًٛسـات ست ٢ميهٔ االعتُاؿ عًً ٞو املعًَٛات يف اختاف ايكلاكات  ٚكً ٌٝساي ١ععـّ ايتانعـ يعـ ٣املوعتفٝـ ٜٔلَٚعٔ
ػالٍ ٌْل املعًَٛات ايهُٚ ١ٝاَ ١ٜعًَٛات واعـ يف اختاف ايكلاك .
 -3اْٛاع االفصاغ احملاهيب :
ميهٔ كو ِٝاالفصاغ احملاهيب اىل  :ايهاٌَ ل ٚ )12 : 2011سٓإ ل)471 :2006


االفصاغ ايهاٌَ  :ا ٟإ ه ٕٛايكٛا ِ٥املاي ١ٝناًَ ١هٝح ٌٌُ عً ٢ناف ١املعًَٛات ايضلٚك. ١ٜ



االفصاغ ايعاؿٍ ٜٗ :تِ االفصاغ ايعاؿٍ بايلعا ١ٜاملتٛامْ ١الستٝادعات مجٝعع االطعلاف املعٓٝع ١ا ٟععـّ

سقف ا ٚنتُإ اَ ١ٜعًَٛات دٖٛل. ١ٜ


االفصاغ ايتفاضًٜ : ٞعتُـ االفصاغ ايتفاضً ٞعًع ٢ايتكعاكٜل ايوعٓ ١ٜٛاملؼتصعل ٠آٖ ٟعاى حيتعاز اىل

افصاسا ًاَال ٚيهٔ ايهجري َِٓٗ ال حيتاد ٕٛاىل َعًَٛات َايًَ ١ٝؼص. ١
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ا.م د.سیرواى كرین عیسي ...

االفصاغ ايتجكٝفٜ : ٞتذ٘ ٖقا ايٓٛع اىل االجتا ٙاملتناٜـ ضت ٛايتٛهع يف االفصعاغ ٚايتععـؿ يف زتاال ع٘ اٟ

املعًَٛات املايٚ ١ٝغري املاي. ١ٝ


االفصاغ ايٛقا ٖٛ: ٞ٥علض املعًَٛات ايهاف ١ٝدتعٌ ايكٛا ِ٥املايَ ١ٝفٝـٚ ٠غري َضًً ١يًُوتفٝـ. ٜٔ



االفصاغ ايهايف :ا ٟاذتـ االؿْ ٢ايٛاد ٌْل َٔ ٙاملعًَٛات احملاهب ١ٝيف ايكٛا ِ٥املاي. ١ٝ



االفصاغ املال ٖٛ : ِ٥االفصاغ ايقٜ ٟلاع ٞسادَ ١وتؼـَ ٞايبٝاْات ٚظلٚف املٌٓاٚ ٠طبٝعٌْ ١عاطٗا

ا ٟإ تٓاه املعًَٛات َع ٌْاط املٌٓاٚ ٠ظلٚفٗا .


االفصاغ ايٌاٌَ :ا ٟال ٜعين إ ه ٕٛاملعًَٛات نعجري ٚ ٠فصعٚ ١ًٝٝيهعٔ ٜكصعـ بٗعا إ ٜٛصعٌ اىل

َوتؼـَ ٞاملعًَٛات احملاهب ١ٝنٌ اذتكا٥ل اهلاَٚ ١املال ١ُ٥بٓتٝذ ١ايعًُٝات .
 -4املكَٛعات األهعاهٝع ١يألفصععاغ عععٔ املعععًَٛععات احملعاهبٝععع١
ٜل هن االفصاغ عٔ املعًَٛات احملاهب ١ٝيف ايكعٛا ِ٥املايٝع ١املٌٓعٛك ٠عًع ٢املكَٛعات ايلٝ٥وع ١ٝاآل ٝععَ : ١طعل ٚايوعٜٛطٞ
ل)337 :2008


املوتؼـّ املوتٗـف يًُعًَٛات احملاهعب : ١ٝتععـ ايف٦عات املوعتؼـَ ١يًُعًَٛعات احملاهعب ١ٝنُعا ختتًعف طعلم

اهتؼـاَٗا هلق ٙاملعًَٛات ل فُٓٗا وتؼـَٗا بصٛكَ ٠باًلَٗٓٚ ٠ا َٔ وتؼـَٗا بصٛك ٠غري َباًل.٠


أغلاض اهتؼـاّ املعًَٛات احملاهب:١ٝن كبط ايػلض ايق ٟوتؼـّ ف ٘ٝاملعًَٛات احملاهب ١ٝبعٓصل اهاهعٖ ٞعٛ

َاٜعلف مبعٝاك ا ٚػاص ١ٝاملال ١ُ٥يقيو قبٌ حتـٜـ ٌٖ ٛافل َعًَٛات َعَ ١ٓٝال ١ُ٥ا ٚغعري َالُ٥ع ١يًُوعتؼـّ نع إ حيعـؿ اٚالً
ايػلض ايق ٟهتوتؼـّ ف ٘ٝل افا إ َعًَ ١َٛال ١ُ٥ملوتؼـّ َعني يف غلض َعني قـ ال هع ٕٛبايضعلٚكَ ٠الُ٥ع ١يػعلض بعـ ٌٜاٚ
َوتؼـّ بـ. ٌٜ


طبٝعْٛٚ ١ع املعًَٛات احملاهب ١ٝاييت ن االفصاغ عٓٗا  ٚ:تُجعٌ ٖعق ٙاملعًَٛعات يف ايبٝاْعات املايٝع ١احملتعٛا ٠يف

ايكٛا ِ٥املاي ١ٝايتكًٝـ ١ٜل باالضاف ١اىل َعًَٛات أهاه ١ٝعترب ضلٚك ١ٜيهٔ ْعلاً يتعقك االفصاغ عٓٗا يف صً ايكٛا ِ٥املاي ١ٝعُلضت
يف املالسعات امللفك ١بايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝاييت عـ دنً٤ا ال ٜتذنً َٔ ٤و ايكٛا. ِ٥


ٛقٝت اسفصاغ عٔ املعًَٛات احملاهب: ١ٝسٝح ن إٔ عٗل املعًَٛع ١يف ٚقعت َععني إال هعتفكـ ٖعق ٙاملعًَٛع١

صالسٝتٗا ٚأُٖٝتٗا .


أهايٚ ٝطلم اسفصاغ عٔ املعًَٛات احملاهبٜ: ١ٝعتِ االفصعاغ ععٔ املعًَٛعات فات االثعاك املُٗع ١يف قعلاكات

املوتؼـّ املوتٗـف يف صً ايكٛا ِ٥املاي ١ٝل يف سني ٜتِ االفصاغ عٔ املعًَٛات األػل ٣ػصٛصاً ايتفاص ٌٝأَعا يف املالسععات أٚ
االٜضاسات امللفك ١بتًو ايكٛا ِ٥ل ا ٚيف دـا ٍٚأػلَ ٣هًًُ ١شل بٗا ل نُا ٜتطً االَل يف بعض االسٝإ االفصاغ عٔ املعًَٛع١
ايٛاسـْ ٠فوٗا أفا ناْت َُٗ ١يف أَانٔ َتعـؿ ٠يف ايبٝاْات املاي . ١ٝايعهلل )17 : 2010
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 -5أٖـاف ايكٛاٚ ِ٥ايتكاكٜل املاي١ٝ
عترب ايتكاكٜل املاي ١ٝاملٓتر ايٓٗا ٞ٥يًُشاهب١ل ٓ ٚكوِ ايتكاكٜل إىل قوُني ُٖا:


كاكٜل ػاص -:١عـ اهتذاب ١يطً َعني.



كاكٜل عاَ -:١عـ ٚفل َعاٜري احملاهب ١املتعاكف عًٗٝا يٝطًع عًٗٝا نٌ ف ٟعالق ١باملٌٓأ ٠أ ٚنعٌ َٗعتِ

بأَٛكٖا.
ٖٓٚا ٜٓبػ ٞعًٓٝا أٚالً ايتفلق ١بني نالً َٔ "ايكٛا ِ٥املاي"ٚ "١ٝايتكاكٜل املاي"١ٝل سٝح إٔ َفٗ ّٛايتكاكٜل املاي ١ٝأٚهع ٚأمشٌ َٔ
َفٗ ّٛايكٛا ِ٥املاي١ٝل ٚفيو يعـ ٠أهباب ٖ-:٢
 إٔ ايكٛا ِ٥املاي ١ٝمبا تضُٓ٘ َٔ طقا ١ُ٥ايـػٌل قا ١ُ٥امللنن املايٞل قا ١ُ٥ايتـفل ايٓكـٟل قا ١ُ٥األكباغ احملتذعن٠ل قاُ٥ع١سكٛم املواُٖنيص عـ دن َٔ ٤ايتكاكٜل املاي١ٝل ٚاييت تضُٔ فضالً عٔ ايكٛا ِ٥املاي ١ٝط كلٜل َلام اذتواباتل كلٜل زتًى اسؿاك٠ل
كلٜل اسؿاك ٠ايتٓفٝق١ٜل ػطط اسْتاز ٚايتٛهعات املوعتكبً ١املتٛقعع١ل ٛقععات ٓ ٚبعؤات اسؿاك ٠صخصعٛن ٌْعاط ايٌعلن ١اذتعايٞ
ٚاملوتكبًٞل ٚأ ٟإفصاغ أضايف أػلص.
 إٔ ايكٛا ِ٥املاي ١ٝعلض َعًَٛات َاي ١ٝطنُ١ٝص فكطل بُٓٝا ايتكاكٜل املاي ١ٝعلض َعًَٛات َايٚ ١ٝغعري َايٝع ١طنُٝع١لٚصف١ٝصل فُجالً َعًَٛات اسفصاغ عٔ ػطط اسْتاز ٚايتٛهعات املوتكبً ١املتٛقع ١ال ميهٔ إٔ ـكز يف ايكٛا ِ٥املاي١ٝل ٚفيو ألْٗعا
َعًَٛات ٚصفٚ ١ٝيٝوت نُ.١ٝ
ٚن َالسع ١إٔ أٖـاف ايتكاكٜل احملاهب ٖٞ ١ٝأٖـاف عاَ١ل ٚفات زتاٍ ٚاهععل فٗع ٞال ٌعٌُ اسفصعاغ يف ايكعٛاِ٥
املاي١ٝل ٚاييت متجٌ ايٛه ١ًٝايلٝ٥و ١ٝيتٛص ٌٝاملعًَٛات يألطلاف ارتاكد١ٝل ٚيهٔ ٌٌُ أٜضاً املعًَٛات اييت كـّ ايكـك ٠ايهوب ١ٝي٘ل
نُا أْٗا تصف بايعُ ١َٝٛيتًيب ساد ١عـٜـ َٔ املوتؼـَنيل ٚيقيو فٗ ٞمتجٌ أٖـاف يًتكاكٜل املاي ١ٝفات األغلاض ايعاَع١ل حملاٚيع١
حتكٝل ٚإكضا ٤اذتادات ٚاملصاحل ارتاص ١باملوتؼـَني احملتًُنيل ؿ ٕٚايرتنٝن عً ٞسادَ ١وتؼـَني بع.ِٗٓٝ
ٚأػرياً فإٕ أٖـاف ايتكاكٜل املاي ١ٝن إٔ ٛد٘ أهاهًا ضت ٛساد ١املوتؼـَني ارتاكدني يًبٝاْات احملاهب١ٝل ٚايعق ٜٔال تعٛفل
يـ ِٜٗايوًط ١يًشص ٍٛعً ٞاملعًَٛات اييت ٜلغبْٗٛال فاألدٗن ٠اذتهَ ١َٝٛجٌ َصًش ١ايضلا ١٦ٖٝٚ ٥هٛم املاٍ حيصً ٕٛعًَ ٞعا
ي عً ٢املعًَٛات
حيتادَ َٔ ْ٘ٛعًَٛات َٔ ايٌلناتل ٚفكًا ملا خيٛي٘ هلِ ايًٛا٥ض ٚايكٛاْنيل بُٓٝا املوتجُلٚ ٜٔاملكلضني ٜعتُـ ٕٚأها ً
اييت حتتٜٗٛا ايكٛا ِ٥املاي١ٝل ٚايت ٢كـَٗا اسؿاك٠ل ٚيقيو فِٗ ميجً ٕٛاملوتؼـَني األهاهٝني يًكٛاٚ ِ٥ايتكاكٜل املاي.١ٝ
 َٔٚأفضٌ احملاٚالت يف حتـٜـ أٖـاف ايتكاكٜل املاي ١ٝناْت ستاٚي" ١زتًى َعاٜري احملاهعب ١املايٝع ١األَلٜهع"ٞل ٚايعق ٟدعا٤
َعتُـاً إىل سـ نبري عً ٢ايـكاه ١اييت قاّ بٗا "اجملُع األَلٜه ٞيًُشاهبني ايكاْْٝٛني" ٚناْت األٖـاف َكوُ ١نايتاي-:ٞ
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ٛ -1فري املعًَٛات اييت فٝـ يف لًٝـ ايكلاكات االهتجُاكٚ ١ٜاال٥تُاْ١ٝل َع ضلٚك ٠صٝاغٖ ١ق ٙاملعًَٛعات هٝعح ميهعٔ
اهتٝعابٗا ٚفُٗٗا َٔ قبٌ أٚي٦و املوتؼـَ ٚ ٕٛاملفرتض متًهِٗ ايكـك ايهايف َٔ ايـكا ٚ ١ٜايفِٗ يألٌْط ١اسقتصاؿ.١ٜ
ٛ -2فري املعًَٛات اييت فٝـ يف كـٜل سذِ ايتـفكات ايٓكـ ١ٜاملوتكبً١ٝل ٛ ٚقٝت ٖق ٙايتعـفكاتل ٚؿكدع ١ععـّ ايتأنعـ
احملٝط ١بٗا.
ٛ -3فري املعًَٛات اييت فٝـ يف كَٛ ِٝٝاكؿ املٌٓأ ٚ ٠ايتناَا ٗال  ٚايتػريات اييت طلأ عًٖ ٢ق ٙاملٛاكؿ  ٚاسيتناَات.
-6

أهٛام األٚكام املايٚ ١ٝايوٛم ايهف٠٤ٛ

ٌهٌ هٛم األٚكام املاي ١ٝكنٓا ٖاَا َٔ أكنإ ٖٝهٌ ايٓعاّ ايتُ ًٜٞٛيف ايٓعِ االقتصاؿ ١ٜاييت عتُعـ بايـكدع ١األٚىل
عً ٢ايٌٓاط ايفلؿٚ ٟاذتل ١ٜاالقتصاؿ ١ٜفٗ ٞوع ٢إىل ٌذٝع االؿػاك يـ ٣األفلاؿ ُٝٓ ٚت٘ ٚفيو َٔ أدٌ مت ٌٜٛاملؤهوعات ايعيت
وتجُل يف شتتًف ايكطاعات مما ٜواعـ عً ١ُٝٓ ٢االقتصاؿ ايٛطين  ٚطٛكٙل إف ك ّٛبتذُٝع شتتًف املـػلات بهاف ١أًهاهلا ٚأدًعٗا
ٚإعاؿ ٠اهتجُاكٖا هٛا ٤بٌهٌ َباًل أ ٚغري َباًل فايعالقَ ١باًل ٠بني ايُٓ ٛاالقتصاؿٚ ٟمٜاؿ ٠ايهفا ٠٤اسْتاد َٔ ١ٝدٗٚ ١بني منعٛ
هٛم كأي املاٍ احملًٚ ١ٝبصف ١ػاص ١هٛم األٚكام املاي َٔ ١ٝدٗ ١أػل .٣سوني ل) 5 : 2013
تُجٌ أهٛام األٚكام املاي ١ٝيف زتاٍ ايتعاَعٌ بعاالٚكام املايٝع ١ايعيت صعـكٖا ايٌعلنات ايعاَعٚ ١ارتاصع ١ممجًع ١باالهعِٗ
ٚايوٓـات ٚميهٔ كوُٗٝا اىل  :محـ ل )198 : 2010
 ايوٛم االٚيٚ ١ٝاييت ٜتِ ايتعاٌَ فٗٝا باالٚكام املاي ١ٝالَ ٍٚل ٠عٓـ اصـاكٖا عٔ طلٜل االنتتاب ايعاّ هٛا ٤عٓـ
أهٝى ايٌلن ١ا ٚعٓـ مٜاؿ ٠كأي َاهلا.
 االهٛام ايجاْٜ ١ٜٛتِ ـا ٍٚاالٚكام املاي ١ٝبني َايهٗٝا ٚاملوتجُل ٜٔادتـؿ ايلاغبني يف ًعلاٖ ٤عق ٙاالٚكام املايٝع١
 َٔٚػالٍ ٚهطا ٤يف ايبٛكص.١
 ايوٛم املٛام ٖٞٚ :١ٜايوٛم اييت ٜتِ فٗٝا ـا ٍٚاالٚكام املاي ١ٝاييت صـكٖا ايٌلنات غري املـكدع ١اااؤٖعا يف
ايوٛم املاي.١ٝ
 اهٛام ايعكٛؿ املوتكبً :١ٝظٗلت ٖق ٙايوٛم سـٜجا ٚاصبشت االنجل اْتٌاكا  ٖٞٚهٛم ايتعاٌَ اٜضا بعاالٚكام
املايٚ ١ٝيهٔ َٔ ػالٍ عكٛؿ ٚا فاقٝات ٜتِ ٓفٝقٖا يف ٛاكٜؽ السك.١
ميهٔ علٜف االهٛام املاي ١ٝباْٗا املهإ ا ٚايٛه ١ًٝاملٓعُ ١اييت ٜتِ َٔ ػالهلا يبذُع بني ايطًع عًع ٢االَعٛاٍ ٚايععلض
يالَٛاٍ هٛا ٤نإ فيو باال صاٍ املباًل ٚغري َباًل ٚبعباك ٠اػل ٣فإ ايوٛم املاي ٖٛ ٞايتٓعع ِٝايعق ٟميهعٔ اصعشاب االَعٛاٍ
ايفا٥ض َٔ ١اال صاٍ ايـاَ ِ٥ع االطلاف اييت يـٜٗا ايعذن يف االَٛاٍ سٝح ميهِٓٗ َٔ امتاّ ايتعاَالت فُٝا ب ِٗٓٝبطلٜكَٓ ١عُٚ ١فل
ًلٚط ستـؿ. ٠

ًٓـ ٟل)157: 2013
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ٜٚل ٣ايباسجني إٔ هٛم األٚكام املاي ٖٛ ١ٝايوٛم ايقٜ ٟتِ ف ٘ٝـا ٍٚاألٚكام املاي ١ٝاييت صـكٖا ايٌعلنات املؼتًفع١ل
ًٜٚع ٖقا ايوٛم ؿٚكاً ٖاَاً ٚسٜٛٝاً يف اقتصاؿ ايـْ ٍٚعلًا ملا ٜتِ فٓ َٔ ٘ٝع ِٝيتٛد ٘ٝاملـػلات يف االهتجُاكات املٓاهب.١
ٜكصـ بايهفا ٠٤يف هٛم االٚكام املاي ١ٝعً ٢اْٗا ًو ايوٛم اييت تُتع بكـك عاٍ َعٔ امللْٚع ١وعُض بتشكٝعل اهعتذاب١
هلٜع ١يف اهع اك االٚكام املاي ١ٝيًتػريات يف ْتا٥ر حتً ٌٝايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتـفك ١اىل ايوٛم  ٚهع ٕٛايوعٛم نفع ٠٤ٛافا ناْعت
االهعاك عهى ْعاّ املعًَٛات عٔ اؿا ٤ايٌلن ١املصـك ٠يالٚكام املايٝع ١املتـاٚيع ١يف ايوعٛم ٚفيعو ٚفعل زتُٛععَ ١عٔ ايٌعلٚط
ايضلٚك ١ٜيًهفاٚ ٠٤اييت تطً َ :فتاغ ٚفلٜـ ٠ل) 182 : 2010
أ-

ٚدٛؿ َٓافو ١اَ ١بني شتتًف املتـػًني يف ايوٛم

ب-

ٛفل ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايصشٝش ١املايٚ ١ٝغري املاي ١ٝاملتعًك ١بايٌلنات املتـا ٍٚاؿٚا ٗا يف ايوٛم

ت-

االفصاغ عٔ ٖق ٙاملعًَٛات باقص ٢هلعٚ ١باقٌ هًف ١اىل ناف ١املتعاًَني يف ايوٛم ٚيف ٚقت ٚاسـ .

خ-

تٛقف نفا ٠٤هٛم االٚكام املاي ١ٝعً ٢نفاْ ٠٤عِ املعًَٛات املايٚ ١ٝعًٖ ٢قا االهاي فإ صتعاغ هعٛم االٚكام

املاي ١ٝحيتاز اىل َعًَٛات بٓ ٢عً ٢اهاي زتُٛع َٔ ١ايعٓاصل تُجٌ يف  :اذتٓا ٟٚل) 132 : 1998
ز-

اظٗاك االعالٕ املايٚ ٞؿٚك ٙيف ضبط سلن ١ايوٛم املايَ ٖٛٚ ٞا ٜعلف باالفصاغ ايعاّ ايقٜٛ ٟفل قـك نايف َعٔ

املعًَٛات ميهٔ اهتؼـاَٗا يف املفاضً ١بني فلن االهتجُاك املؼتًف. ١
غ-

ٛفل املعًَٛات املاي ١ٝاييت عهى امللنن املاي ٞيًٛسـ ٠املعٓ ١ٝذتواب ايك ١ُٝاذتكٝك ١ٝهلا .

ؾ-

 َٔ ٚداْ اػل نإ يتناٜـ ايـٚك االقتصاؿ ٟألهٛام املاٍ ايعامل ١ٝأثل َباًعل عًع ٢احملاهعب١ل إف فلضعت عًع٢

احملاهبني إٔ ٜٛيٛا اٖتُاَا ػاصا يًٓعلٜات  ٚاملفاٖ ِٝاييت حتهِ َكَٛات  ٚايٝات ٖق ٙاألهٛام نٓعل ١ٜاحملفعَ ١عجال Portfolio
 ٚ Theoryفلض ايوٛم املاي ٞايفعاٍ فيو َ ا أنـ َل ٠أػل ٣أُٖ ١ٝاسفصاغ عٔ املعًَٛات يف ايبٝاْات املاي ١ٝاملٌٓعٛك ٠بععـ إٔ
أصبشت ٖق ٙيبٝاْات َصـكا كٝ٥وا يًُعًَٛات بايٓوب ١يًُتعاًَني يف ٖق ٙاألهٛامل يهٔ عاّ ً 1974عٗـ سعـثني بعاكم ٜٔلنعا
اثاكا نبري ٠عًٌَ ٢هً ١اسفصاغ عٔ املعًَٛات يف ايبٝاْات املاي ١ٝاملٌٓٛك ٠يف ايٛالٜعات يف َٝناْٝعات املؤهوعا األَلٜه ١ٝجتًعت يف
اتني كٝ٥وتني ُٖا ا واع ْطام اسفصاغ يَ ٌٌُٝعًَٛات ناْت إؿاكات املؤهواحتت ٢فيو ايتاكٜؽ عتربٖعا َعٔ احمللَعات يف سعني
متجًت ايوُ ١ايجاْ ١ٝبتش ٍٛايرتنٝن عً ٢أٖعـاف اسفصعاغ إىل محاٜعَ ١صعاحل ايف٦عات املؼتًفعَ ١جعٌ املوعاُٖنيل  ٚاملوعتجُلٜٔل ٚ
املكلضني .عـٖٛٚ ٕٚاكٟل )6 :2010
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ْعاّ املعًَٛات ٚاهٛام االٚكام املاي١ٝ

يف ظٌ هٛم ايهف ٤ه ٕٛاملٓافوً ١ـٜـ ٠بني املوتجُل ٜٔفاملوتجُلٜٛ ٕٚادٗ ٕٛاملنٜـ َٔ املعًَٛات َٔ  ّٜٛالػل ل
 ٚنؿاؿ اُٖ ١ٝاملعً ١َٛبٌهٌ نبري يف ايوٛم ايهفٚ ٤اييت متجٌ زتُٛع َٔ ١ايبٝاْات اييت مت جتٗٝنٖا يًُتعاًَني ٖٚع ٞفات قُٝع١
سكٝك ١ٝاَ ٚتٛقع ١عٔ ايعًُٝات ادتاك ١ٜا ٚاملوتكبً ١ٝالختاف ايكلاك لٜٚعترب ْعاّ املعًَٛات احملاهعيب َعٔ اٖعِ َصعاؿك املعًَٛعات
االقتصاؿ ١ٜيف هٛم االٚكام املاي ١ٝل فاملعًَٛات احملاهبٜ ١ٝتِ االعتُاؿ عًٗٝا يف ك ِٝٝاالٚكام املاي ٚ ١ٝك ِٝٝاملؼاطل املل بط ١بٗقٙ
االٚكام ل  ٚربم اُٖ ١ٝاالفصاغ عٔ املعًَٛات يف َواعـ ٠املوتجُل ٜٔيف َعلف ١االٌْط ١االقتصاؿ ١ٜنافٚ ١ايعًُٝات اييت قاَعت
بٗا ايٌلن ١ل ٜٚعترب االفصاغ املايٚ ٞاحملاهيب َواي ١قاًْ ١ْٝٛنّ نٌ ايٌلنات االَٛاٍ بٌٓل ايبٝاْات ٚايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝاالفصاغ
عٓٗا يف اٚقات ستـؿ ٠يتشكٝل ايهفا ٠٤يف ايوٛم املاي ١ٝعٔ طلٜل ْ :اد ٞل )3 : 2005
َ تابع ١ايتناّ ايٌلنات بتٛفري بٝاْات تصف بايـقٚ ١ايٌفاف ١ٝاملطًٛب. ١
 طبٝل قٛاعـ ٚعاٜري احملاهبٚ ١ايتـقٝل .
 االيتناّ باملعاٜري احملاهب ١ٝايـٚي ١ٝعٔ َتطًبات االفصاغ ٚايٌفاف. ١ٝ
 ك ِٝاؿا ٤ايٌلنات ًٚلنات ايوُول ٠يف االٚكام املاي. ١ٝ
-8

املكَٛات األهاه ١ٝيوٛم األٚكام املاي١ٝ

إٕ هٛم األٚكام املاي ١ٝال ٌٓأ جمللؿ ايلغبٚ ١ال يصـٚك قلاك َٔ ايوًطات املؼتصٚ ١إمنا ٌٓأ ْتٝذ ١يتٛافل عـَ ٠كَٛعات
أهاهَٗٓ ١ٝا(Elton et,al 2006: 260) :


ٚدٛؿ اسطاك ايتٌلٜعٚ ٞايتٓع ُٞٝامللٕ ايكاؿك عً ٢ايتطعٛك باهعتُلاك يًتهٝعف َعع املعتػريات ٚايعقٟ

ٜطُإٔ املوتجُلٚ ٜٔاملـػلٜٛٚ ٜٔفل اذتُا ١ٜايالمَ ١ذتكٛم املتعاًَني مما ٜؤؿ ٟإىل ػًل د َٔ ٛايجك ١يف األهٛام.


ٚضٛغ ارتط ١االقتصاؿ ١ٜاملتبع ١يف ايـٚيٚ ١اييت حتـؿ يلأي املاٍ ارتان ؿٚك.ٙ



إ باع ايوٝاهات اييت ٌذع االؿػاك ٚاالهتجُاك.



ٛفل ٌَاكٜع فات ادتـ ٣ٚاالقتصاؿٚ ١ٜايله ١ٝاجملنٚ ١٥اييت وُض باهتٝعاب كأي املاٍ املعلٚض.



ٚدٛؿ َؤهوات َايَٚ ١ٝصلف َٔٚ ١ٝناف ١ايتؼصصات مما ٌٜهٌ بَ ١٦ٝتهاًََ ١عٔ املؤهوعات املايٝع١

وُض بتعب ١٦املـػلات ٛ ٚيـ قلٚض االهتجُاك.


ٛفري ًبه ١دٝـ َٔ ٠املتعاًَني ٚايٛهطا ٤يف ايوٛم.



إضفا ٤ايٌفاف ١ٝعً ٢ايٌلنات املصـك ٠يألٚكام املايٚ ١ٝإػلادٗا َٔ اسطاك ايعا.ًٞ٥
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أقواّ هٛم األٚكام املاي١ٝ

ٓكوِ هٛم األٚكام املاي ١ٝإىل عـ ٠أقواّ :باعهض ١ل)20 :2012


هٛم اسصـاك األٚي ٖٛ: ٞايوٛم ايق ٟعلض ف ٘ٝاملٌٓ ت أٚكام َايَ ٘ٝصـك ٠ألَ ٍٚل ٠ععٔ طلٜعل طلسٗعا

يالنتتابل ٚبايتايٜ ٞتِ َٔ ػالي٘ حت ٌٜٛاملـػلات إىل اهتجُاكات دـٜعـ ٠مل هعٔ قاُ٥ع ١يف ايوعابل أ ٚايتٛهعع يف اهعتجُاكات
قا.١ُ٥


هٛم ايتـا ٍٚايجاْ : ٟٛخيتص ٖقا ايوٛم بتـا ٍٚاألٚكام املاي ١ٝاييت هبل إصعـاكٖا يف ايوعٛم األٚيٝع١ل ٚفٝع٘

قٖ اذتص ١ًٝايٓكـ ١ٜإىل ساٌَ األٚكام املايٚ ١ٝيٝى يًٌُٓ ت املصـك ٠هلا ٚاييت هبل إٔ باعتٗا يف ايوعٛم األٚيٝع١ل  ٚتشعلى
األٚكام املاي ١ٝباهتُلاك بني املوتجُل ٜٔمما ٜضُٔ ٛفل عٓصل ايوٛٝي ١بٌهٌ ؿا ِ٥ل ٜٚأػق ٖقا ايوٛم ًهًني يف اذتٝا ٠ايعًُٝع١
ُٖاَٛ :ه ٢ل ) 21: 2005
أ -ايوٛم املٓعِ ٖٛ :ايوٛم ايقٜ ٟل بط بٓعاّ ٚقاَْٚ ٕٛهإ ٚمَإ ٚاضض َٚعًّٛل ٜٚعـاك حتعت إًعلاف زتًعى
َٓتؼ َٔ أعضا ٤ايوٛم سٝح ٜتِ َلاقب ١ايصفكات املٓعكـ ٠بـقٚ ١ايتأنـ َٔ هريٖا ٚفكاً يًكٛاْني ٚايًٛا٥ض املٓعُ١ل  ٚعتُـ يف
بٝع ًٚلا ٤األٚكام املاي ١ٝعً ٢ايٛهطاٚ ٤ايوُاهل ٠ايقٜ ٜٔعًُ ٕٛذتواب غريِٖ َكابٌ عُٛالتل ٜٚطًل عًع ٢ايوعٛم املعٓعِ
َصطًض " ايبٛكص." ١
ب  -ايوٛم غري املٓعِ ٖٛ :ايوٛم ايقٜ ٟتعاٌَ يف األٚكام املاي ١ٝايػري َكٝـ ٠يف األهٛام املٓعُ١ل ٚال ٜٛدـ َهعإ
ثابت َٚعني سدلاَ ٤عاَال ٗا ٚإمنا تِ عٔ طلٜل ًبهات ا صاٍ لبط بني ايوُاهلٚ ٠ايتذاك ٚاملوتجُلٜٔل ٜٚتشعـؿ هععل بٝعع
ًٚلا ٤ايٛكق ١فٗٝا بايتفاٚض.
ٌٜ ٚتٌُ ايوٛم غري املٓعِ عً ٢ايوٛم ايجايح ايق ٟتِ ف ٘ٝعًُٝات ايبٝع ٚايٌلاَ ٤عٔ ػعالٍ ااهعل ٠غعري أعضعا ٤يف

ايوٛم ايجاْ ٟٛذتواب غريِٖ َٔ املوتجُل ٜٔبتهايٝف َٓؼفضْ ١وبٝاً ٜٚه ْٕٛٛعً ٢اهتعـاؿ يٌعلا ٤أ ٚبٝعع األٚكام املايٝع ١يف أٟ
ٚقت ٚبأ ٟنُ١ٝل نُا ٌٜتٌُ ايوٛم غري املٓعِ عً ٢ايوٛم ايلابعع ايعق ٟعتِ فٝع٘ عًُٝعات ايبٝعع ٚايٌعلا ٤ايهعبري ٠بعني نبعاك

املوتجُلَ ٜٔباًل ٠فُٝا بٚ ِٗٓٝمتتام بولع ١امتاّ ايصفكات بتهًف ١أقٌ ٚبتعاٌَ املوتجُل ٜٔفٗٝا عً ٢ناف ١األٚكام املاي.١ٝ

 ٚباعتباك إ هٛم األٚكام املايَ ١ٝهاْا ًٜتك ٞف ٘ٝايبا٥عٚ ٕٛاملٌرت َٔ ٕٚػالٍ ااهل ٠يتباؿٍ ايوًع ٖٞ ١األهِٗ ٚايوٓـات  ٚعلف

بوٛم املاٍ ط ١ًٜٛاألدٌ فٗ ٞأقلب َا ٜه َٔ ٕٛايوٛم ايهاًًَ ٖٞ,١و ايوٛم اييت ٜتشـؿ فٗٝا هعل ٚاسعـ يًوعًع ١ايٛاسعـ ٠ل

ًٚلٚط ايوٛم ايهاًَٚ ٖٛ ١دٛؿ عـؿ نبري َٔ ايبا٥عني ٚاملٌرت ٜٔهٝح ال ٜوتطٝع أسـِٖ با٥ع أٌَ ٚرت ٟمبفلؿ ٙإٔ ٜؤثل عً ٢هعل
ايوٛم هٗٛيٛ ٚ ١افل اال صاالت بني أطلاف ايوٛم مما حيكل عًِ نٌ َٔ ايبا٥ع ٚاملٌرت ٟمبا نل ٟيف ايوٛم مما ٜوتتبع إٔ ايبا٥ع ال

ٜبٝع إال بأعً ٢هعل َطًٛب يف ايوٛم ٚباملجٌ املٌرت ٟال ٌٜرت ٟإال بأقٌ َٔ ايوعل املعلٚض يف ايوٛم(Groz , 2009:113 .
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ثايجا :ادتاْ ايعًُٚ ٞحتً ٌٝايٓتا٥ر
ٚ -1صف زتتُع ايـكاهٚ ١ايع ١ٓٝاملٛمع عًٗٝا إهتُاك ٠اسهتباْ١
مت حتـٜـ امللاقيب اذتوابات يف اقً ِٝنلؿهتإ نُذتُع ايـكاه ١اليتُاهِٗ املباًل َع ايٌلنات ٚاالهعٛام املايٝع ١لسٝعح
ٜبًؼ امجاي ٞعـؿ امللاقيب اذتوابات يف اقً ِٝنلؿهتإ َ )57لاقبا.
ٛ -2مٜع ع ١ٓٝايـكاه :١يػلض مجع ايبٝاْات مت ٛمٜعع  )57إهعتباْ ١عًعَ ٢علاقيب اذتوعابات)ل ٚقعـ بًعؼ ععـؿ
املوتذبني ٚ )54بوب7 ١ظ )% 94أَا اسهتُاكات املكبٛيٚ ١ايصاذت ١يًتشً ٌٝفكـ بًؼ  )52أ ٟبٓوب2 ١ظٚ )%91نُا َبني
يف ادتـ ٍٚكقِ  )1ايتاي:ٞ

ادتـ ٍٚكقِ )1
ٛمٜع ع ١ٓٝايـكاهْٚ ١وب ١املوتذبني َٔ إهتُاك ٠اسهتباْ١
عدد اإلستمارة
الوظيفة

ادلرسلة أو
ادلوزعة

مراقيب احلسابات

29

نسبة اإلستمارات

عدد اإلستمارة

ادلعادة

ادلعادة

غري مقبول

2,

% 2,19

9

صايف نسبة

مقبول

ادلستجبني

29

% 2,19

املصـك َٔ :إعـاؿ ايباسجني
ٚ-3صف ػصا٥ص ع ١ٓٝايـكاهٜ :١تٓاٖ ٍٚقا ادتن ٤ايٓتا٥ر املتعًك ١صخصا٥ص ع ١ٓٝايـكاه َٔ ١سٝح املؤٌٖ ايعًُٚ ٞايٌٗاؿ ٠املٗٓ١ٝ
ٚارترب ٠ايعًُٚ .١ٝميهٔ ًؼٝص ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛصٌ إيٗٝا َٔ ػالٍ دـا ٍٚعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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ايوؤاٍ كقِ  )1ايـكد ١ايعًُ:١ٝ
ادتـ ٍٚكقِ )2
ٛمٜع ع ١ٓٝايـكاه ١سو ايـكد ١ايعًُ١ٝ
الدرجة العلمية

التكرار

النسبة

بكالوريوس

25

%29

ماجستري

9

%,

دكتورا
اجملموع

%,55

29

املصـك َٔ :إعـاؿ ايباسجني.
ٜعٗل َٔ ادتـ ٍٚكقِ  ) 2إٔ ع ١ٓٝايـكاهٛ ١معت َٔ سٝح املؤٌٖ ايعًُ ٞعً ٢ثعالخ ف٦عات إف استًعت محًع ١بهعايٛكٜٛي
املل ب ١األٚىل سٝح بًؼ عـؿِٖ َ )50فلؿ ٠إسصا ١ٝ٥أ ٟبٓوبٚ )%96 ١استًت محً ١املادوتري باملل ب ١ايجاْ ١ٝإف بًعؼ ععـؿِٖ )2
َفلؿ ٠إسصا%4 ١ٝ٥
ايوؤاٍ كقِ  )2هٓٛات ارترب:٠

ادتـ ٍٚكقِ )3
ٛمٜع ع ١ٓٝايـكاه ١سو ارترب٠

اخلربة

ادلتغري

التكرار

النسبة ادلئوية

من  ,سنة –  2سنوات

,,

% 9,19

من  9سنة –  ,5سنوات
سنة من  ,,سنة,2 -
سنة  95من  ,9سنة-
 9,سنة فاكثر
اجملموع

,2
8
9
8
29

%5912
% ,21,
% ,,12
% ,21,
% ,55

املصـك َٔ :إعـاؿ ايباسجني
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 -4أهاي ٝحتً ٌٝايبٝاْات
مت اهتؼـاّ األهًٛب ايٛصف ٞاالسصا َٔ ٞ٥أدٌ حتً ٌٝايبٝاْات ٚاػتباك ايفلض١ٝل ٚفيو باهتؼـاّ ايربْاَر االسصا(SPSS) ٞ٥
سٝح مت اهتؼـاّ ايٛها ٌ٥االسصا ١ٝ٥ايتاي:١ٝ
 .1املتٛهطات اذتواب.١ٝ
 .2االضتلافات املعٝاكِ.١ٜ
 .3اػتباك ) (Tيعٚ ١ٓٝاسـ.(One Sample T-Test) ٠
َكٝاي االهتباْ١
يكـ مت اعتُاؿ َكٝاي يٝهلت ) (Likert Scaleامله َٔ ٕٛمخى ؿكدات ٚنُا َٛضض يف ادتـ ٍٚكقِ )4
دـ ٍٚكقِ )4
َكٝاي يتشـٜـ َوت ٣ٛاملٛافك١
الدرجة

مستوى األثر

,

منخفضة جداً

9

منخفضة

5

متوسطة

,

مرتفع

2

مرتفع جداً
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نُا مت ٚضع َكٝاي ل ٝيب هلق ٙاألكقاّ سعطا ٤ايٛهط اذتوابَ ٞـيٛالً باهتؼـاّ املكٝاي ايرت ٝيب يألُٖ١ٝل ٚفيو يالهتفاؿَٗٓ ٠ا فُٝا
بعـ عٓـ حتً ٌٝايٓتا٥رل ٚفيو نُا َٖٛ ٛضض يف ادتـ:)5 ٍٚ
دـ ٍٚكقِ )5
َكٝاي يتشـٜـ األُٖ ١ٝايٓوب ١ٝيًُتٛهط اذتوابٞ
ادلتوسط احلسايب

درجة ادلوافقة

2 – ,12

مرتفعة جداً

 – 5192أقل من ,12

مرتفع

 – 5أقل من 5192

متوسطة

 – 9أقل من 5

منخفضة

أقل من 9

منخفضة جداً

علض ايٓتا٥ر ايفلض ١ٝايلٝ٥و)١ٝ
الٜٛدـ أثل ف ٚؿالي ١اسصا ١ٝ٥بني َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل ٚبني نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقً ِٝعٓـ َوت ٣ٛاملعٓ)  0.05 ١ٜٛ
َٔ ٚدٗ ١ايٓعل امللاقيب اذتوابات.
ٜعٗل ادتـ ٍٚكقِ  ) 6حتً ٌٝايفكلات ايٛاكؿ ٠يف اهتُاك ٠االهتباْ ١يـٚك َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل املاي ١ٝعً ٢نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف
االقً ِٝل إف استوبت املتٛهطات اذتوابٚ ١ٝاالضتلافات املعٝاك ١ٜسدابات أفلاؿ ايع١ٓٝل ٚٚضع أَاَٗا ل ٝع اهعتٓاؿاً عًع ٢أُٖٝتٗعا
ايٓوب ١ٝاهتٓاؿاً يًُتٛهطات.
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دـ ٍٚكقِ )6
ؿٚك َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل املاي ١ٝعً ٢نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقً.ِٝ
الرقم
,

العبارة ادلتوسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةط االحن ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةرا
ادلعياري
احلسايب
519,2
,122
االفصاح عن القوائم ادلالية االساسية يؤدي اىل كفاءة

الرتبة
,

امهية درج ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
ادلوافقة
النسبية
مرتفع
%2,
جداً

السوق ادلايل
9

االفصاح عن قوائم إضافية يؤدي اىل كفاءة السوق ادلايل1

5199

51228

9

%921,

مرتفع

5

االفصاح عن جداول إحصائية يؤدي اىل كفاءة السوق

51,9

,1,99

,5

%9219

متوسطة

ادلايل
,

االفصاح عن معلومات اليت ختص االحداث الالحقة

519

51855

2

%99

متوسطة

للميزانية يؤدي اىل كفاءة السوق ادلايل
2

االفصاح عن اإليضاحات وتفسريات يؤدي اىل كفاءة

,1,5

,1,25

2

%89

مرتفع

السوق ادلايل
9

االفصاح عن مذكرات يؤدي اىل كفاءة السوق ادلايل

,152

,1,59

9

%8,18

مرتفع

9

االفصاح عن األمور اجلوهرية و األحداث اذلامة يؤدي اىل

51,5

51989

,,

%9819

متوسطة

كفاءة السوق ادلايل
8

االفصاح عن السياسات احملاسبية يؤدي اىل كفاءة السوق

,15,

51299

9

%8919

مرتفع

ادلايل
2

االفصاح عن تقرير مدقق اخلارجي يؤدي اىل كفاءة

,19,

,1,5,

,

%8,19

عالية

السوق ادلايل
,5

االفصاح عن تقرير اإلدارة يؤدي اىل كفاءة السوق ادلايل

51,,

,1929

,9

%9819

متوسطة

,,

االفصاح عن مدى االلتزام بالتطبيق قواعد ومعايري

,19,

,1592

5

%8,18

مرتفع

احملاسبة والتدقيق يؤدي اىل كفاءة السوق ادلايل
,9

االفصاح عن مدى االلتزام بادلعايري احملاسبية الدولية يؤدي

5199

,1288

8

%9519

متوسطة

اىل كفاءة السوق ادلايل
ادلتوسط العام1

512,5

51929

مرتفع
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ٌٜري ادتـ ٍٚكقِ  ) 6إىل إٔ املتٛهطات اذتواب ١ٝحملٛك يـٚك َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل املاي ١ٝعً ٢نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقًِٝ
لاٚست بني ٚ )4.55- 3.41باضتلافات َعٝاكٖٚ .)1.696 ٚ0.696 ١ّٜقا ٜعين َٛافك ١ع ١ٓٝايـكاه ١عً ٢ايفكلات اييت كٝى
ؿٚك َوت ٣ٛاالفصاغ يًت كاكٜل املاي ١ٝعً ٢نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقًٚ ِٝبـكدات لاٚست َا بني املتٛهطٚ ١املل فع دـاً إف إٕ
مجٝع ٖق ٙاملتٛهطات أعً َٔ ٢املتٛهط االفرتاض.)3 ٞ
نُا ٌٜري ادتـ ٍٚكقِ  )6إىل:
 .1إٔ ايفكل ٠كقِ  ) 1اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ ايكٛا ِ٥املاي ١ٝاالهاهٜ ١ٝؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املاي ." ٞاستًت املل بع١
األٚىل ٚناْت األنجل أُٖ ١ٝبني بك ١ٝايعباكات إف بًػت أُٖٝتٗا ايٓوبٚ %91 ١ٝبًؼ َتٛهطٗا اذتواب)4.55 ٞ
.2

نُا ٌٜري إىل إٔ ايفكل ) 8 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ ايوٝاهات احملاهبٜ ١ٝؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املاي " ٞاستًعت
املل ب ١ايجاْ ١ٝإف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )4.31 ٞبأُْٖ ١ٝوب%86.2 ١ٝ

ٚ .3دا٤ت ايفكل ٠كقِ  ) 11اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ َـ ٣االيتناّ بايتطبٝل قٛاعـ َٚعاٜري احملاهبٚ ١ايتـقٝل ٜؤؿ ٟاىل
نفا ٠٤ايوٛم املاي " ٞيف املل ب ١ايجايجٚ ١مبتٛهط سواب )4.24 ٞبأُْٖ ١ٝوب ١ٝبًؼ  ٚ .)%848ـكدت بك ١ٝايفكلاتل
ٚ .4ناْت ايفكل ٠كقِ  ) 9اييت ٓص عً ": ٢االفصاغ عٔ كلٜل َـقل ارتاكدٜ ٞعؤؿ ٟاىل نفعا ٠٤ايوعٛم املعاي "ٞيف املل بع١
اايلابعٚ ١مبتٛهط سوابٚ )4.21 ٞبأُْٖ ١ٝوب ١ٝقـكٖا 2ظ%84
 .5نُا ٌٜري إىل إٔ ايفكل )5 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ ععٔ اسٜضعاسات  ٚفوعريات ٜعؤؿ ٟاىل نفعا ٠٤ايوعٛم املعاي" ٞ
استًت املل ب ١ارتاَو ١إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )4.1 ٞبأُْٖ ١ٝوب.%82 ١ٝ
ٚ .6دا٤ت ايفكل ) 6 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ َقنلات ٜؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املعاي " ٞيف املل بع ١ايواهع ١إف بًعؼ
َتٛهطٗا اذتوابٚ )4.09 ٞبأُْٖ ١ٝوب8 ١ٝظ%81
 .7نُا ٌٜري إىل إٔ ايفكل )2 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ قٛا ِ٥إضافٜ ١ٝؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املعاي " ٞاستًعت املل بع١
ايوابع ١إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.77 ٞبأُْٖ ١ٝوب4 ١ٝظ%75
ٚ .8دا٤ت ايفكل )12 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ َـ ٣االيتناّ باملعاٜري احملاهب ١ٝايـٚيٜ ١ٝؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املاي" ٞ
يف املل ب ١ايجآَ ١إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.66 ٞبأُْٖ ١ٝوب2 ١ٝظ%73
 .9نُا ٌٜري إىل إٔ ايفكل )4 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ َعًَٛات اييت ختعص االسعـاخ ايالسكع ١يًُٝناْٝعٜ ١عؤؿ ٟاىل
نفا ٠٤ايوٛم املاي " ٞاستًت املل ب ١ايتاهع ١إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.6 ٞبأُْٖ ١ٝوب%72 ١ٝ
ٚ . 10دا٤ت ايفكل ) 3 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ دـا ٍٚإسصاٜ ١ٝ٥ؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املاي " ٞيف املل بع ١ايعاًعل ٠إف
بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.46 ٞبأُْٖ ١ٝوب2 ١ٝظ%69
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 . 11نُا ٌٜري إىل إٔ ايفكل )7 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ األَٛك ادتٖٛل ٚ ١ٜاألسعـاخ اهلاَعٜ ١عؤؿ ٟاىل نفعا٠٤
ايوٛم املاي " ٞاستًت املل ب ١االسـ ٣عٌل ٠إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.43 ٞبأُْٖ ١ٝوب%68.6 ١ٝ
ٚ . 12دا٤ت ايفكل )10 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ كلٜل اسؿاكٜ ٠ؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املاي " ٞيف املل ب ١االػري٠
إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.41 ٞبأُْٖ ١ٝوب2 ١ٝظ%68
اػتباك ايفلض ١ٝايلٝ٥و ١ٝيًبشح
رتنن َُٖٗ ١ق ٙايفكل ٠سَ ٍٛـ ٣قب ٍٛأ ٚكفض فلض ١ٝايبشح َٔ ػالٍ اهتؼـاّ اػتباك ٚ T-Testفُٝا ًٜع ٞايٓتعا٥ر ايعيت مت
ايتٛصٌ إيٗٝا:
دـ ٍٚكقِ )7
اػتباك ايفلض١ٝ
نتيجة الفرضية العدمية

احملسوبةT

اجلدوليةT

Sigالداللة

ادلتوسط احلسايب

رفض

16.017

1.096

0.000

3.91

ٌري ايٓتا٥ر يف ادتـ ٍٚكقِ  )7إىل إٔ ق T ١ُٝاحملوٛب )١أنرب َٔ ق T ١ُٝادتـٚي )١ٝحتت َوت ٣ٛايـاليٚ )0.05 ١مبا إٔ قاعـ٠
ايكلاك ٓص عً ٢كفض ايفلض ١ٝايعـَ ١ٝإفا ناْت ق T ١ُٝاحملوٛب )١أنرب َٔ ق T ١ُٝادتـٚي)١ٝل فإْٓعا ْعلفض ايفلضع ١ٝايعـَٝع١
املتُجً ١يف "الٜٛدـ أثل ف ٚؿالي ١اسصا ١ٝ٥بني َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل ٚبني نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقً ِٝعٓـ َوت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛ
ٚ َٔ ) 0.05دٗ ١ايٓعل امللاقيب اذتوابات".
ْٚكبٌ ايفلض ١ٝايبـ ١ًٜاملتُجً ١يف " ٛدـ أثل ف ٚؿالي ١اسصا ١ٝ٥بني َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل ٚبني نفعا ٠٤ايوعٛم املعاي ٞيف االقًعِٝ
عٓـ َوت ٣ٛاملعٓٚ َٔ )  0.05 ١ٜٛدٗ ١ايٓعل امللاقيب اذتوابات".
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 -1االهتٓتادات
يف ضَ ٤ٛا كـّ ٛصٌ ايباسجني اىل زتُٛع َٔ ١االهتٓتادات ٚاييت ميهٔ علضٗا عً ٢ضت ٛايتاي:ٞ
َ وت ٣ٛاالفصاغ يف ايتكاكٜل املاي ١ٝهلا ؿٚك نبري يف ٌٓٝط ٚنفا ٠٤هٛم االٚكام املاي.١ٝ


عترب ايكٛا ِ٥املاي ١ٝاألهاه ١ٝايعُٛؿ ايفكل ٟيإلفصاغ  ٚا  ٞيف املل ب ١االٚىل َٔ سٝح اثريٖا يف نفا ٠٤ايوٛم االٚكام
املاي.١ٝ

 إ افصاغ ٚفل املعاٜري احملاهب ١ايـٚيٜ ١ٝؤؿ ٟاىل فع ٌٝهٛم االٚكام املاي ١ٝال وابٗا طابع ايعامل.ٞ

 -2ايععععتٛصٝات
يف ض ٤ٛاالهتٓتادات اييت ٛصٌ ايٗٝا ايباسجني َٔ ادتاْ ايٓعلٚ ٟاملٝـاْ ٞيًبشح ٜطلغ ايباسجني عـؿ َٔ ايتٛصٝات ٚاييت
ميهٔ ا باعٗا يف االقً ِٝنٛكؿهتإ عٓـ فع ٌٝهٛم االٚكام املاي ١ٝيف االَوتكبٌ عً ٢ضت ٛايتاي:ٞ


ضلٚك ٠ايتناّ ايٌلنات باملوتٜٛات االفصاغ يف ايتكاكٜري املاي.١ٝ

 ضلٚك ٠ايتناّ باملعاٜري احملاهب ١ايـٚي ١ٝػاصتا ًو املعاٜري اييت ختص االفصاغ عٓـ اعـاؿ ايكٛا ِ٥املاي َٔ ١ٝقبٌ ايٌلنات مما
ٜؤؿ ٟاىل ٌٓٝط هٛم االٚكام املاي ١ٝيف االقً ِٝعٓـ فعًٗٝا يف املوتكبٌ.
 ضلٚك ٠افصاغ املـقل ارتاكد ٞيف كلٜل ٙاْ٘ قـ قاّ بعًُ ١ٝايتـقٝل ٚفل املعاٜري ايتـقٝل ايـٚي.١ٝ
 اضفا ٤ايٌفاف ١ٝعً ٢ايبٝاْات املاي ١ٝاملٌٓٛك. ٠

330

دور هستوى االفصاح الوحاسبي في التقاریر الوالیت علي كفاءة سوق اوراق الوالیت …

ا.م د.سیرواى كرین عیسي ...

املصاؿك ٚامللادع:
املصاؿك ايعلب١ٝ
ايلها ٌ٥ادتاَع١ٝ
-1باعهض ١لكٚا ٤عبـ ايلمام  ) 2012اثل املعًَٛات احملاهب ١ٝايٛاكؿ ٠يف ايتكاكٜل املاي ١ٝاالٚي ١ٝعً ٢اهعاك االهِٗ –ؿكاه١
طبٝك ١ٝعً ٢هٛم االهِٗ ايوعٛؿ– ٟكهايَ ١ادوتري َكـَ ١اىل داَع ١املًو عبـ ايعنٜن-قوِ احملاهب١
 -2ايعهلل َعتن بلٖإ مج) 2009 ٌٝأثل َوت ٣ٛاسفصاغ احملاهيب يف ايبٝاْات املاي ١ٝا ملٌٓٛك ٠عً ٢ـاعٝات األمَ ١املاي ١ٝيف
ايكطاع املصليف األكؿْ ٞل كهايَ ١ادوتريلداَع ١ايٌلم األٚهط .
 -3ايهاٌَ ل بايعٝـ ستُـل )2011ل ؿٚك االفصاغ احملاهيب يف دعٌ املعً ١َٛاحملاهب ١ٝانجل فا٥ـ ٠ملوتؼـَٗٝا لكهايَ ١ادوعتري
َكـَ ١اىل داَع ١قاصـَ ٟلباغ –ٚكقً١

ايبشٛخ ٚاملًتكٝات
 -1سونيلَٝ.و ٕٛعً)2013 ٞل االٚكام املايٚ ١ٝاهٛاقٗا َع االًاك ٠اىل اىل هٛم ايعلام يالٚكام املاي – ١ٝاطري ْعلٟ
لزتً ١داَع ١بابٌ /ايعً ّٛاالْواْ ١ٝل اجملًـ 21ل ايعـؿ . 1
 -2محـ لزتٝـ عبـ مٜـل  2010ل ؿٚك ايتكاكٜل املاي ١ٝاملٌٓٛك ٠يف حتوني قلاكات االهتجُاك يف اهِٗ ايٌلنات – َٔ ٚدٗ١
ْعل املوتجُل ٜٔيف هٛم ايعلام يالٚكام املاي ١ٝلزتً ١ايكاؿه ١ٝيًعً ّٛاالؿاكٚ ١ٜاالقتصاؿ ١ٜلاجملًـ  12ايعـؿ  4ل2010
 -3ارتط ٝل ػايـ عبـاهلل  )2002ل اسفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املاي ١ٝيًٌلنات املواُٖ ١ايعاَ ١األكؿْ ١ٝيف ظٌ َعٝاك
احملاهب ١ايـٚي ٞكقِ ) 1زتً ١داَع ١ؿٌَلل اجملًـ  18لايعـؿ كقِ ل2
 -4ؿٍُٖ ل ْع ) 1995 ِٝل ايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝاملباؿئ احملاهب ١ٝاملتعاكف عًٗٝا ٚاملكبٛي ١قبٛال عاَا ل عُعإ ل َعٗعـ ايـكاهعات
املصلف. ١ٝ
 -5اينبٝـ ٟلفلاي ػضري ل  ) 2010اثل املعًَٛات احملاهب ١ٝيف قلاكات االهتجُاك يف اهِٗ ايٌلنات املـكد ١يف هٛم
ايعلام يالٚكام املاي ١ٝزتً ١ايكاؿه ١ٝيًعً ّٛاالؿاكٚ ١ٜاالقتصاؿ ١ٜلاجملًـ  12ايعـؿ.3
 -6مٜٛؿ ليطٝف ٚاػلٕٚل  )2007ؿٚك االفصاغ احملاهيب يف هٛم االٚكام املاي ١ٝيف لًٝـ قلاكات االهتجُاك لزتً ١داَعع١
ٌل ٜٔيًـكاهات ٚايبشٛخ ايعًُ ١ٝلاجملًـ  29لايعـؿ اال. ٍٚ
ًٓ -7ـ ٟل اؿ ٜقاهِ  ) 2013االهٛام املايٚ ١ٝاثلٖا يف ايتُٓ ١ٝاالقتصاؿ ١ٜهٛم ايعلام يعالٚكام املايٝع– ١ؿكاهع ١سايع١
لزتً ١نً ١ٝبػـاؿ يًعً ّٛاالقتصاؿ ١ٜادتاَعَ– ١ؤمتل ايهً. ١ٝ
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-8صاحل ٚفلٜـ٠ل  )2010ل َتطًبات نفا ٠٤هٛم االٚكام املاي– ١ٝؿكاه ١يٛاقع اهٛام االٚكام املاي ١ٝايعلبٚ ١ٝهبٌ كفع
نفاٗ ٤ا لداَع ١ستُـ ػٝضل ل زتً ١ايباسح لايعـؿ . 7
 -9ايػبإل ثا٥ل صرب ٟستُٛؿ ناظِ  ) 2010هٝٝف اسفصاغ احملاهيب يًُصاكف ايتذاك ١ٜعًٚ ٢فل َتطًبات املعاٜري ايـٚي١ٝ
فات ايصً ١باألؿٚات املايٚ ١ٝعلضٗا لؿكاه ١طبٝك– ١ٝاجملً ١ايعلاق ١ٝيًعً ّٛاالؿاك– ١ٜايعـؿ 27
ْاد ٞل َوعٛؿ عً )2005 ٞلاملعًَٛات احملاهبٚ ١ٝاُٖٝتٗا يف ايوٛم ايفعاٍ لَـاػً ١اىل ْـ ٠ٚؿٚك االهعٛام

-10

املاي ١ٝيف ايتُٓ ١ٝاالقتصاؿ– ١ٜجتاكب ٚكؤَ ٣وتكبً ١ٝلطلابًى.
ْاصل ؿاؿ ٟعـٚ ٕٚؿَ.علاز ٖٛاكٟل ؿكاهَٝ ١ـاْ ١ٝسع « ٍٛؿٚك اسفصعاغ يف ايتكعاكٜل املايٝع ١يف ظعٌ املععاٜري

-11

احملاهب ١ٝايـٚي ٚ ١ٝأثل ٙعً ٢املؤهوات االقتصاؿ ١ٜادتنا٥ل »١ٜل نً ١ٝايعً ّٛاالقتصاؿ ٚ ١ٜعً ّٛايتوٝريل داَع ١األغٛاط –
ادتنا٥ل بـ ٕٚهٓ١

ايهت
 -1سٓإ ل كضٛإ سً ٠ٛل  ) 2006لايُٓٛفز احملاهيب املعاصل –َٔ املباؿئ اىل املعاٜري –ؿكاهَ ١عُك ١يف يف ْعل ١ٜاحملاهب١
ط 2ؿاك ٚا– ٌ٥االكؿٕ .
 -2اذتٓا. ٟٚستُـ صاحل ) 1998ل حتً ٌٝاالهِٗ ٚايوٓـات –َـػٌ اهلٓـه ١املاي ١ٝلايـاك ادتاَع ١ٝلاالههٓـك.١ٜ
َ -3طلٚايوٜٛطٞلستُـ َٛ ٚه ٢ل ") 2008ايتأص ٌٝايٓعل ٟيًُُاكهات املٗٓ ١ٝاحملاهب"١ٝل ؿاك ٚا ٌ٥يًٌٓلل األكؿٕل ط2
.
َٛ -4ه٢ل كا ١ٝامحـ ) 2005ل االهٛام املايٚ ١ٝايصريف– ١ؿاك املعتن يًٌٓل ٚايتٛمٜع .
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اجتاٖات ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟيف اقً ِٝنٛضزغتإ – ايعطام*
أ.ز.أغعس محس ٟذلُس َاٖط
نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتضاز /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ
املًدط:
يكس انس االقتضاز ٕٜٛعً ٢اختالف تٛدٗاتِٗ عً ٢ألُٖ ١ٝضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟتأثرل ٙايفاعٌ ٚاالصلاب ٞيف عًُ ١ٝايتُٓ١ٝ
االقتضازٚ ١ٜيف فاعً ١ٝعٓاصط االْتاز املاز , ١ٜفٗص ٙايعٓاصط الته ٕٛشلا تًو ايفاعً ١ٝبس ٕٚايعٓضط ايبؿط , ٟيصا ٜعس ضأؽ املاٍ
ايبؿط َٔ ٟأِٖ ايعٓاصط اال ْتاد ١ٝاي ي كمهٔ إٔ تػاِٖ يف قحكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتضاز, ١ٜيهٔ ئ ٜدزٖ ٟصا ايعٓضط زٚض ٙز ٕٚايتعً, ِٝ
سٝح ٜػِٗ ايتعً ِٝيف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط. ٟاش تؿرل ْعطٜات ايُٓ ٛاالقتضاز ٟاىل إ ايتكسّ ايتكين ٜعٜس َٔ

َعسٍ ايُٓٛ

االقتضاز ٟط ٌٜٛاالدٌ ٜٚ ,عزاز ايتكسّ ايتكين غطع ١عٓسَا ته ٕٛق ٠ٛايعٌُ اسػٔ تعًُٝا ٖٓ َٔ ,ا فإ ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
ٜػاعس يف ايتكسّ ايتكين ٜٚعس َضسضا َٔ َضازض ايتُٓ ١ٝاملػتساَ. ١
ٜٗ ٚسف ايبشح اىل ايتعطف عً ٢ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟأُٖ ١ٝاالغتجُاض يف ايتعًٚ , ِٝنٝف ١ٝبٓاٚ ٤ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
عٔ ططٜل االغتجُاض يف ايعٓضط ايبؿط َٔ ٟخالٍ ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ -ايعطامٚ .ايتشكل َٔ ايفطع ١ٝاي ي تؿرل إ ظٜاز٠
االْفام يف ايتعًٜ ِٝػاِٖ يف تطٜٛط ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟنٜٛ ْ٘ٛفط االغاؽ الْطالق ١ايفطز عٔ ططٜل تَُٓٗ ١ٝاضات٘ ٚقسضات٘ االبساع١ٝ
مبا ضلكل اٖساف ايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاعٚ , ١ٝإ االْفام عً ٢ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام سكل تػرلا نُٝا ًَشٛظا اال
اْ٘ مل ٜدز ٟزٚض ٙاملطًٛب يف تطٜٛط ضأؽ املاٍ ايبؿط.ٟ
Abstract
Despite different attitudes, Most economists stressed on the importance of human capital ,and its
positive impact on the economic development process and the effectiveness of the physical production
elements, these elements may not have that functionality without the human element. Thus, the human
capital within education cycle education in capital formation is the most productive elements that can
contribute to economic development.

* قسّ ٖصا ايبشح يف املدمتط ايعًُ ٞايسٚي ٞايطابع جلاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطْٝ/١ٜػإ 2102
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Economic growth theories suggest that technical progress increases in the long term and technical
progress rapidly when a better educated workforce, hence the human capital information helps in
technical progress and is a source of sustainable development. Moreover, current study aims to identify
the human capital and the importance of investing in education, and how to build human capital
formation by investing in people through education in Kurdistan region-Iraq. Besides, verify the
hypothesis which suggests that increased spending in education contributes to the development of human
capital being provides the basis for individual breakthrough by developing his skills and creativity to
achieve economic and social development goals, and that expenditure on education in Kurdistan-Iraq
achieved a marked quantitative change but did not play its role in developing human capital.

املكسَ١
اظزازت أُٖ ١ٝاالغتجُاضيف ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟيػس استٝادات ايكطاعات االقتضاز ١ٜاملدتًف ١مبا ضلتاد٘ َٔ نٛازض َتدضض١
َٚدًٖ ١يعٜاز ٠االْتاد ١ٝيهْٗٛا تعس عٓضطا َٔ عٓاصط االْتاز ,فطأؽ املاٍ ايبؿط ٟكمجٌ سذط ايعا ١ٜٚيف اجملتُعات املتكسَ ١نْ٘ٛ
ايطنٝع ٠االغاؽ ايصٜ ٟبٓ ٢عًٗٝا تطٛض اجملتُع  ,فٛدٛز ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟايص ٟكمهٔ اغتجُاضٜ ٙعس أِٖ َتػرلات ايتطٛض
االقتضاز ,ٟنُا كمجٌ َٛضزا اغذلاتٝذٝا يف ايعًُ ١ٝاالْتاد ١ٝيعسّ اَهاْْ ١ٝػد٘ أ ٚتكًٝس ٙناملٗاضات ٚاملٖٛبٚ ١اخلدل.... ٠اخل .
 َٔٚاملعطٚف ا ٕ ا ٟتُٓ ١ٝال كمهٔ قحكٝكٗا ز ٕٚتُٓ ١ٝايعٓضط ايبؿطٚ , ٟايصٜ ٟكضس ب٘ ظٜاز ٠املعطفٚ ١املٗاضات ٚايكسضات
يًك ٣ٛايعاًَ ١يف مجٝع اجملاالت بػ ١ٝضفع َػت ٣ٛنفا٤تِٗ االْتاد ١ٝالقض ٢سس ممهٔ ٚ ,متجٌ تُٓ ١ٝضأؽ املاٍ ايبؿط ٟعاَال اغاغا
ٚفعاال يف عًُ ١ٝقحكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتضازٖٓ َٔٚ , ١ٜا ٜدلظ االٖتُاّ بايتعً ِٝباعتباضَ ٙضسضا يته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟايص ٟتكع عً٢
عاتك٘ ايعًُ ١ٝايتُٓ ١ٜٛيًُذتُعات ظٛاْبٗا املدتًف. ١

َؿهً ١ايبشح :
إ االْػإ ٖ ٛايجط ٠ٚاحلكٝك ١ٝيًس , ٍٚفاغًب ايتٛدٗات احلسٜج ١يف االزاضٚ ٠االقتضاز تدنس عً ٢أُٖ ١ٝته ٜٔٛضأؽ املاٍ
ايبؿط , ٟيصا صلب قحسٜس أٖساف اغذلاتٝذ ١ٝتطتهع اغاغا عً ٢االٖتُاّ ايهبرل بته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟتطٜٛط اَهاْٝات٘  ,يهٕٛ
اغاؽ تطٛض ايسْٗٚ ٍٚغتٗا احلايٚ ١ٝاملػتكبً ٖٛ ١ٝايفطز االنجط تعًُٝا ٚتسضٜبا ٚقسض ٠عً ٢تٛغٝع ْؿاط٘ االقتضاز ٟفغال عٔ
االبساع ٚايتطٛض ٚاالبتهاض .
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أُٖ ١ٝايبشح :
تتذً ٢أُٖ ١ٝايبشح ع ١ٜٛٝاملٛعٛع ايصٜ ٟعاجل٘ ٚايصٜ ٟطنع عً ٢أُٖ ١ٝايتعًٚ ِٝته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟملا شلُا َٔ زٚض
ٚاعح يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتضاز , ١ٜخاص ١اشا عًُٓا إٕ ايعٜاز ٠اي ي قحضٌ يف ايٓاتر احملً ٞال تطدع فكط إىل ايعٜاز ٠يف ضأؽ املاٍ
ايطبٝع ٞأ ٚايعٜا ز ٠يف عسز ايعُاٍ اخلاّ ٚيهٔ ٖٓاى عٛاٌَ أخط ٣تفػط نجرل َٔ تًو ايعٜازْ( ٠عط ١ٜايباقٖ َٔٚ )ٞص ٙايعٛاٌَ
ايتعًٚ .ِٝعٓس إزخاٍ َتػرل ايتعً ِٝملعطف ١عالقت٘ بايعٜاز ٠يف ايٓاتر احملًٚ ٞدس إٔ ايتعًٜ ِٝػِٗ بٓػب ١نبرل ٠يف تًو ايعٜازٚ ٠بصيو
أثبت إٔ ايتعً ِٝاغتجُاض ٚيٝؼ اغتٗالى ٚبصيو ظٗط َفٗ ّٛاالغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟايص ٟأنس بعض االقتضاز ٕٜٛأْ٘ ال
ٜكٌ أُٖ ١ٝعٔ االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايطبٝع ٞبٌ أنس ايبعض عً ٢أْ٘ ٜفٛق٘ خضٛصا َع ايتكسّ يف ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكٓٚ ١ٝاي ي قحتاز
َٗاضات َٚتطًبات خاص ١يًتعاٌَ َعٗا مما صلعٌ يًتعً ِٝزٚضا َُٗا يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاع. ١ٝ

.

ٖسف ايبشح :
ٜٗسف ايبشح اىل ايتعطف عً ٢ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟأُٖ ١ٝاالغتجُاض يف ايتعًٚ , ِٝنٝف ١ٝبٓاٚ ٤ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟعٔ
ططٜل االغتجُاض يف ايعٓضط ايبؿط َٔ ٟخالٍ ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ -ايعطام.

فطع ١ٝايبشح :
ٜٓطًل ايبشح َٔ فطعَ ١ٝفازٖا " إ ظٜاز ٠االْفام يف ايتعًٜ ِٝػاِٖ يف تطٜٛط ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟنٜٛ ْ٘ٛفط االغاؽ
الْطالق ١ايفطز عٔ ططٜل تَُٓٗ ١ٝاضات٘ ٚقسضات٘ االبساع ١ٝمبا ضلكل اٖساف ايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاعٚ , ١ٝإ االْفام عً ٢ايتعًِٝ
يف اقً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام سكل تػرلا نُٝا ًَشٛظا اال اْ٘ مل ٜدز ٟزٚض ٙاملطًٛب يف تطٜٛط ضأؽ املاٍ ايبؿط. " ٟ

ٖٝهٌ ايبشح :
بػ ١ٝايتٛصٌ اىل ٖسف ايبشح ٚايتشكل َٔ فطعٝت٘  ,مت تكػ ُ٘ٝاىل ثالثَ ١باسح  :تٓا ٍٚاملبشح االَ ٍٚفٗٚ ّٛاُٖ ١ٝضأؽ
املاٍ ايبؿط , ٟيف سني خضط ا ملبشح ايجاْ ٞيًتعطف عًَ ٢فٗ ّٛاقتضازٜات ايتعًٚ ِٝاُٖ ١ٝاالغتجُاض ف , ٘ٝاَا املبشح ايجايح فكس
نطؽ يسضاغ ١اجتاٖات ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟيف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ,اخرلا مت ايتٛصٌ اىل مجً َٔ ١االغتٓتادات ٚاملكذلسات .
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املبشح األَ : ٍٚفٗٚ ّٛاُٖ ١ٝضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
أٚالَ:فٗ ّٛضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
احلسٜح عٔ ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟيٝؼ اَطا غٗال الْ٘ يٝؼ ٖٓاى تعطٜفا ٚاعشا َٚؿذلنا مت االتفام عً , ٘ٝبٌ تعسزت تعاضٜف
ضأؽ املاٍ ايبؿطْ ٟعطا يتعسز ٚدٗات ايٓعط  .فُٔ املعطٚف إ ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟقس مت تٓاٚي٘ َٓص فذل ٠يٝػت بايكضرل , ٠اش تطدع
دصٚض َفٗ ّٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟاىل عاّ  1691عٓسَا سا ) William petty( ٍٚتكسٜط ايك ١ُٝايٓكس ١ٜيًبؿط عُٔ ذلاٚي ١تكسٜط
ايجط ٠ٚايك ١َٝٛيدلٜطاْٝا( . ) kiker, 1996, 482
ٚازضى ازّ زلح يف نتاب٘ ثط ٠ٚاالَِ  1776أُٖ ١ٝاملٗاضات االْػاْ ١ٝنُشسز يجط ٠ٚايفطز ٚاجملتُع ٚإ ناف ١ايكسضات
املهتػبٚ ١ايٓافع ١يس ٣غا٥ط اعغا ٤اجملتُع تعس ضنٓا اغاغٝا يف َفٗ ّٛضأؽ املاٍ ايجابت َٓٚ. )Spengler, 1977,32 ( .ص
بسا ١ٜايكطٕ ايعؿط ٜٔعس االقتضاز ٟاملعطٚف (  ) Alfred marshal 1890ايبؿط ضأؽ َاٍ َُٗا ٜٓبػ ٞاغتجُاض ٙيالفازَٔ ٠
قابًٝا ت٘ ٚطاقات٘ ايبٓاَٗٚ ٠٤اضات٘ املتٓٛعَٚ , ١عاضف٘ يف االنتؿاف ٚايتشًٚ ٌٝاالبساع ساي٘ نشاٍ ضأؽ املاٍ املاز ( ٟايعٓعٚ ٟاملال
. ) 6 , 2015,
ٚمبطٚض ايعَٔ ظٗطت ايهجرل َٔ املفاٖٚ ِٝايتعاضٜف ملضطًح ضأؽ املاٍ ايبؿط , ٟفٗٓاى َٔ ٜؿرل اىل إ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
ٜتعًل مبعطف  ١األفطاز ٚقسضاتِٗ اي ي تػُح بادطا ٤تػٝرلات يف ايعٌُ ٚايُٓ ٛاالقتضازٜٚ , ٟتِ تطٜٛط ضأؽ املاٍ ايبؿط َٔ ٟخالٍ
ايتسضٜب ٚايتعً ِٝايصٜٗ ٟسف اىل قحسٜس ٚجتسٜس قسضات ايفطز َٔ ادٌ ايكٝاّ بعٌُ دٝس يف اجملتُع ( Dakhli &Dirk, 2004,
.) 109
نُا ٜعطف ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟبأْ ٘ املعطفٚ ١املٗاضات ٚاالَهاْات ٚايكسضات ٚايضفات ٚاخلضا٥ط املدتًف ١ايهاف ١ٝيف االفطاز
ٚاي ي شلا صًٚ ١اضتباط بايٓؿاط االقتضاز , ٟنُا إ ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟال ٜطنع فكط عًَ ٢ا كمتًه٘ االفطاز َٔ َعطفَٗٚ ١اضات َٚا
كمتًه َٔ ْ٘ٛقسضات ٚخضا٥طٚ ,امنا ٜؿرل ٖصا املفٗ ّٛا ىل املس ٣ايص ٟكمهٔ إ ٜػتدسّ ف ٘ٝاالفطاز نٌ َا تعًَُٚ ٙٛا كمتًهْ٘ٛ
اغتدساَا َٓتذا َٚطتبطا بايٓؿاط االقتضاز. )woodhall, 1987, 21( ٟ
ٚسلٌ ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟفكا يتعطٜف َٓعُ ١ايتعاٚ ٕٚايتُٓ ١ٝاالقتضاز )OCDE( ١ٜدلُٛع ١املعاضف ٚايكسضات
ٚاملٗاضات ٚايػُات ايؿدض ١ٝاي ي تػٌٗ خًل ايطفاٖ ١ٝايفطزٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝاالقتضاز ( ١ٜايػعٝس . ) 265 , 2014 ,
مما تكسّ كمهٔ ايك ٍٛإ ضأؽ املاٍ ايبؿط ٖٛ ٟاَط غرل ًَُٛؽ ا ٚذلػٛؽ ٜتُجٌ مبذُٛع املعاضف ٚاملٗاضات ٚايهفا٤ات
ٚاخلضا٥ط املتذػس ٠يف االفطاز ايصٜ ٟتِ اغتدساَٗا اغتدساَا َٓتذا ٚبايؿهٌ ايصٜ ٟػاِٖ يف زعِ ايٓؿاط االقتضازٚ ٟظٜاز٠
َعسالت ايُٓ ٛاالقتضاز. ٟ
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ثاْٝا :أُٖٚ ١ٝخضا٥ط ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
إ االُٖ ١ٝايبايػ ١يًعٓضط ايبؿطَٚ ٟا كمجً٘ َٔ طاقات خالق ١زعت االقتضازٜني اىل اعتباض ٙايعٓضط االْتاد ٞاال ٍٚيف
عًُٝات ايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاع , ١ٝفال كمهٔ إ تٓفع نٌ ايعًُٝات ايالظَ ١يتٗ ١٦ٝايٛغا ٌ٥املاز ١ٜاملطًٛب ١يتشكٝل َػت٣ٛ
َٓاغب َٔ ايتطٛض ايعًُ ٞايتهٓٝهٚ ٞاالضتفاع مبعسالت ايتُٓ ١ٝز ٕٚإ ٜه ٕٛايعاٌَ ايبؿط ٖٛ ٟاحملطى اال ٍٚشلص ٙايعًُٝات (
احلبٝب  .) 17 , 1981 ,يهٔ ايعٓضط ايبؿط ٟئ ٜدزٖ ٟصا ايسٚض ز ٕٚايتعً ِٝايصٜ ٟػاِٖ بسٚض ٙيف تطانِ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
.
يصا فإ أغاؽ زلاح املدغػات يف قحكٝكٗا الٖسافٗا َطتبط اضتباطا ٚثٝكا باالغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطْ , ٟعطا يالُٖ١ٝ
ايهبرل ٠ي٘ ٚايص ٟكمهٔ اصلاظٖا مبا ٜأت (: ٞمخ)346 , 2014 , ًٞٝ
-1

اضتباط ايتكسّ ايعًُ ٞيًس ٍٚبتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط ١ٜمبا ٜتُاؾَ ٢ع ايعًٚ ّٛايتكٓٝات احلسٜج. ١

-2

االبساع ٚاالبتهاض ٜه َٔ ٕٛخالٍ املٛاضز ايؿطٚ ١ٜايص َٔ ٟخالي٘ قحكل املدغػات املٝع ٠ايتٓافػ. ١ٝ

-3

ايعٓضط ايبؿط ٖٛ ٟاغاؽ ايتٓػٝل بني رلتًف عًُٝات املدغػ. ١

-4

ٜعس ايعٓضط ايبؿط ٟاملٛضز ايطٝ٥ػ ٞخلًل ايسخٌ

-5

-عٔ ططٜل االٖتُاّ بايعٓضط ايبؿط ٟكمهٔ تٜٓٛع اشلٝهٌ االقتضاز َٔ ٟخالٍ االعتُاز عً ٢رلتًف

ايكطاعات .
-6

ٜ -ػاِٖ يف قحػني اخلسَات االدتُاع ١ٝاي ي تكسّ الفطاز اجملتُع .

-7

ٜ -ػاِٖ يف ظٜاز ٠ايٛال ٤يًٛطٔ َٔ خالٍ ايعٌُ عً ٢تطغٝذ احلغاضٚ ٠ايذلاخ .

 َٔٚاجلسٜط بايصنط إ ْؿرل اىل خضا٥ط ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاش ٟتتُجٌ مبا ٜات (: ٞاملفطدٚ ٞصاحل ) 70 , 2003 ,
-1

ٜ-عدل عٔ ضأؽ َاٍ سكٝكٚ ٞغرل ًَُٛؽ .

-2

صعٛب ١قٝاغ٘ بسق. ١

-3

غطٜع ايعٚاٍ ٚايفكسإ .

-4

ٜتذػس يف َٛاضز بؿط ١ٜشات اغتعساز الَتالن٘ .

-5

ٜتعاٜس باالغتعُاٍ ٚغرل قابٌ يًٓغٛب .

-6

ش ٚتأثرل نبرل يف َٛاضز املٓعُٚ ١بايتاي ٞيف أزا ٤املٓعُٚ ١زلاسٗا باغتُطاض .
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ثايجا َ :هْٛات ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
إ اِٖ َهْٛات ضأؽ املاٍ ايبؿط: ٖٞ ٟ
 -1املعطف:١
يكس عطفت املعطف ١عً ٢اْٗا تًو ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اي ي ٜتِ تٓعُٗٝا ٚقحًًٗٝا يٝتِ االغتفازَٗٓ ٠ا يف تٛص ٌٝايفِٗ ٚايتذطب١
ٚايتعًِ ٚاخلدل ٠يآلخطٚ ٜٔاغتدساَٗا يف َعاجل ١املؿانٌ املدتًف( ١سافغ ٚسػنيٜٓٚ .)60 :2012 ,عط ( ايهبٝػ, 2002 , ٞ
 ) 48اىل املعطف ١بأْٗا نٌ ؾ ٤٢عُين أ ٚظاٖطٜ ٟػتشغط ٙاالفطاز الزا ٤اعُاشلِ باتكإ ا ٚالختاش قطاضات صا٥ب. ١
ٖٓٚاى َٔ اؾاض اىل املعطفٚ ١فل ثالثَ ١فاٖ ِٝاغاغ , ١ٝفعطفٗا ٚفل املضطًح بأْٗا َؿتك َٔ ١ايفعٌ (ٚٚ , )know toفل
ايططٜك ١ايجاْ ١ٝبأْٗا َعطف ١ايفطز نٝف ٜدز ٟؾ٦ٝا َا ٚ ,أخرل أٚعش١املفٗ ّٛعً ٢اغاؽ املػتٜ ٖٛٚ , ٣ٛكػِ اىل َػتٜٛني فطعٝني ,
األَ ٍٚعطف ١االؾٝا ٖٞٚ ٤املعطف ١املهتػبٚ , ١ايجاَْ ٞعطف ١احلكا٥ل ( ايؿُط. ) 25 , 2006 , ٟ
يكس اصبشت املعطف ٖٞ ١اغاؽ ايُٓ ٛاالقتضازٚ , ٟايتطٛض ايص ٟسسخ يف َٛقع ايتعًَٚ ِٝهاْ ١املعطف ١بضف ١عاَ ١اْتكٌ بٓا
اىل َا ٜطًل عً ٘ٝاقتضاز املعطفٚ Knowledge Economy ١بات اي ّٛٝأنجط َٔ اٚ ٟقت َغ , ٢إ مجٝع مناشز قٝاؽ
َضازض ايُٓٛتعتدل إ ايعٜاز ٠يف ايٓاتر ال تعٛز فكط أ ٚباالغاؽ اىل َكساض ضأؽ املاٍ املازٚ ٟنُ ١ٝايعٌُ املػتدسَٚ , ١امنا اىل
االغتدساّ ايصن ٞشلص ٙاملٛاضز َٔ خالٍ املطف ١املهتػب. ١
 -2ايكسض:٠
تدنس ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚاالجتاٖات ايبشج ١ٝاملعاصط ٠إ ايكسضات ايبؿط ١ٜغته ٕٛغالسا اغذلاتٝذٝا سطدا ملٓعُات
ايكطٕ احلازٚ ٟايعؿط , ٜٔاش ؾٗست ايػٓٛات االخرل ٠قحٛال يف اٖتُاَات ايباسجني َٔ اجلٛاْب ايتؿػ ١ًٝٝاىل اجلٛاْب االْػاْ١ٝ
(ايعٓعٚ ٟاملال  ,) 14 , 2015,سٝح تتُجٌ ايكسض ٠باملٛاٖب املٛدٛز ٠يس ٣ايعاًَني يف املٓعُٚ ,١تػتدسّ يتشكٝل أٖسافٗا ٚسٌ
َؿانًٗا عدل َٓار ايعٌُ اإلبساع ٞاملٛدٛز فٗٝاٚ ,تتضف بهْٗٛا ْازضٚ ٠قٚ ١ُٝغرل قابً ١يإلسالٍ ٚصعب ١ايتكًٝس .
 -3املٗاض:٠
تعطف املٗاض ٠بأْٗا تٛيٝفَ ١تٓٛعٚ ١زٜٓاَٝه َٔ ١ٝاخلدلات ٚاملعاضف اي ي تتُٝع بٗا دلُٛع َٔ ١االفطاز ز ٕٚغرلِٖ ( ايؿًُ,١
ٜٚ . ) 150 , 2009ط ٣ايبعض إ اشلاض ٠تتُجٌ بايكسض ٠عً ٢اغتعُاٍ َعاضف ايفطز بفاعًٚ ١ٝيف ايٛقت املٓاغب باغتعساز ١ٜيف
ايتٓفٝص أ ٚاالزا ٖٞٚ , ٤ايك ٠ٛاملتعًُ ١الزا ٤ؾَ ٤٢ا مبٗاض ٖٞٚ ٠اغتعسازَ ١ٜتطٛض ٠أ ٚقسضَ ٠تطٛض. ٠
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املبشح ايجاَْ: ٞفٗٚ ّٛاُٖ ١ٝاقتضازٜات ايتعًِٝ
أٚال َ :فٗ ّٛاقتضازٜات ايتعًِٝ
ٜعس ايتعً ِٝايعٓضط ايطٝ٥ؼ املدثط يف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط , ٟيصا ٜتِ ايذلنٝع عً ٢االغتجُاض يف ايتعً ِٝأَ ٚا ٜػُ٢
باقتضازٜات ايتعً , ِٝسٝح أٚعح االقتضاز ٟاملعطٚف آزّ زلح يف نتاب٘ ثط ٠ٚاالَِ أُٖ ١ٝايتعً ِٝبٛصف٘ عٓضطا فعاال يف اغتكطاض
اجملتُع اقتضازٜا ٚادتُاعٝا  .نُا أنس ايفطٜس َاضؾاٍ)  ( Alfred marshalعً ٢ايتعًٚ , ِٝايصٜ ٟعس َٔ االقتضازٜني األٚاٌ٥
ايص ٜٔاؾاض ٚاىل االعت باضات االقتضاز ١ٜيًتعً , ِٝاش اؾاض اىل إ أنجط اْٛاع االغتجُاضات اضأزلاي ١ٝقَ ٖٛ ١ُٝا ٜػتجُط يف ايبؿط ,
فُٝا اؾاض ٚي ِٝب ي ( )William pettyاىل أُٖ ١ٝايتعًٚ ِٝايتسضٜب يف ضفع َٗاض ٠ايعاًَني (.املايه. ) 2 , 2005 , ٞ
ٚتٓعط اقتضازٜات ايتعً ِٝاىل ايتعًَٓ َٔ ِٝعٛض اقتضاز َٔ ٟخالٍ اطط عسٜسَ ٠جٌ زضاغ ١اقتضازٜات املٛاضز ايبؿط, ١ٜ
ٚايتعً ِٝيف ع ٤ٛاٖساف االقتضاز ٚ ,قحً ٌٝايعا٥س املاز َٔ ٟايتعً ِٝيف ع ٤ٛايتهًفٚ ١االْتاد ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝقٝاؽ املدطدات يف ع٤ٛ
املسخالت  ,نُا ٜٓعط اىل اقتضازٜات ايتعً ِٝبٛصفٗا فطعا َٔ فطٚع االقتضاز ٜبشح يف اجلٛاْب االقتضاز ١ٜيًعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝمبا
تتغُٓ٘ َٔ تعًٚ ِٝتسضٜب يف مجٝع املطاسٌ ( .غٓا) 17 , 2006 , ِٜ
ٚيكس عطف ؾٛيتع (  ) schultsعًِ اقتضازٜات ايتعً ِٝباْٗا " زضاغ ١نٝف ١ٝاختٝاض ٚاغتدساّ اجملتُع ٚافطاز ٙيًُٛاضز
االْتاد ١ٝايٓازض ٠الْتاز رلت ًف أْٛاع ايتسضٜب ٚتُٓ ١ٝايؿدض َٔ ١ٝخالٍ املعطفٚ ١املٗاضات ٚايكسضات ايعكً ١ٝعً ٢إ ٜتِ اعتُازا
عً ٢ايتعً ِٝايؿهً ٞخالٍ فذل ٠ظَٓ ١ٝذلسزٚ ٠تٛظٜعٗا بني رلتًف االفطاز ٚاجلُاعات يف احلاعط ٚاملػتكبٌ " ( Schultz , 1963,
. ) 92
ٖٓٚاى َٔ عطف اقتازٜات االعُاٍ بأْٗا اختٝاض ايبس َٔ ٌٜايدلاَر ايتعً ١ُٝٝايص ٟضلكل االٖساف ايتعً ١ُٝٝبأعًَٓ ٢فعَ ١ع
َطاعا ٠اْػذاَٗا َع ايبٚ ١٦ايهفا ١ٜايتُ ١ًٜٝٛشلا يغُإ اعًَ ٢طزٚز ممهٔ بأقٌ نًف ١ممهٓ( ١أخغط ٚ . ) 1 , 2003 ,عطفٗا
آخط ٕٚبأْٗا اجملاٍ ايصٜ ٟبشح أَجٌ ايططم الغتدساّ املٛاضز ايتعً ١ُٝٝبؿطٜا ٚظَٓٝا َٚايٝا ٚتهٓٛيٛدٝا َٔ أدٌ ته ٜٔٛايبؿط (
بايتعًٚ ِٝايتسضٜب )تهٜٓٛا ؾاَال َتهاَال  ,ساعطا َٚػتكبال  ,فطزٜا ٚمجاعٝا  َٔٚ ,ادٌ أسػٔ تٛظٜع ممهٔ شلصا ايته ( ٜٔٛعابس,ٜٔ
. ) 42 ,200

ثاْٝا  :أُٖ ١ٝاالغتجُاض يف ايتعًِٝ
نإ ٜعتكس غابكا إٔ االغتجُاض احل كٝكٜ ٞطدع إىل االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايطبٝع( ٞاآلالت ٚاملعسات) ٚيهٜ ٞتُهٔ اجملتُع َٔ
ظٜاز ٠زخً٘ ال بس ي٘ إٔ ٜٛد٘ دع َٔ ٤زخً٘ يالغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايطبٝعٚ ٞنإ ٜعتكس أٜغاً إٔ ظٜاز ٠ايٓاتر احملً (ٞايُٓٛ
االقتضازٜ )ٟطدع إىل ايعٜاز ٠اي ي قحضٌ يف ضأؽ املاٍ ايطبٝع + ٞايعٜاز ٠يف عسز ايعُاٍ اخلاّ ٚنإ ٜٓعط إىل ايتعً ِٝعً ٢أْ٘ ْٛع
َٔ أْٛاع االغتٗالى ايصٜٓ ٟكط ثط ٠ٚاجملتُع ٚيهٔ َع تعُل االقتضاز ٕٜٛيف َٛعٛع ايتعً ِٝأؾاض نجرل َِٓٗ إىل أُٖ ١ٝايتعً ِٝيف
ظٜاز ٠ثط ٠ٚاجملتُع  َٔٚأَجاٍ ٖدال ٤االقتضازٜني آزّ زلٝح ٚضٜهاضزَٚ ٚايتٛؽ ٚايفطز َاضؾاٍ َٚع تطٛض أغايٝب ايكٝاؽ
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االقتضاز ٟانتؿف بعض ايعًُا ٤أَجاٍ ؾٛيتع ٚزٜٝٓػٚ ٕٛغرلِٖ.إٕ ايعٜاز ٠اي ي قحضٌ يف ايٓاتر احملً ٞال تطدع فكط إىل ايعٜاز ٠يف
ضأؽ املاٍ ايطبٝع ٞأ ٚايعٜاز ٠يف عسز ايعُاٍ اخلاّ ٚيهٔ ٖٓاى عٛاٌَ أخط ٣تفػط نجرل َٔ تًو ايعٜازْ( ٠عط ١ٜايباقٖ َٔٚ )ٞصٙ
ايعٛاٌَ ايتعًٚ .ِٝعٓس إزخاٍ َتػرل ايتعً ِٝملعطف ١عالقت٘ بايعٜاز ٠يف ايٓاتر احملًٚ ٞدس إٔ ايتعًٜ ِٝػِٗ بٓػب ١نبرل ٠يف تًو ايعٜاز٠
ٚبصيو أثبت إٔ ايتعً ِٝاغتجُاض ٚيٝؼ اغتٗالى ٚبصيو ظٗط َفٗ ّٛاالغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟايص ٟأنس بعض ايعًُا ٤أْ٘ ال
ٜكٌ أُٖ ١ٝعٔ االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايطبٝع ٞبٌ أنس ايبعض عً ٢أْ٘ ٜفٛق٘ خضٛصا َع ايتكسّ يف ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكٓٚ ١ٝاي ي قحتاز
َٗاضات َٚتطًبات خاص ١يًتعاٌَ َعٗا مما صلعٌ ايتعًٚ ِٝايتسضٜب ُٖا عٓضط ايػبل يف ايتٓافؼ ايكازّ عً ٢ايطٜاز ٠ايعامل. ١ٝ
ٚيكس ضنع ؾٛيتع اٖتُاَ٘ عً ٢عًُ ١ٝايتعً ِٝباعتباضٖا اغتجُاض الظّ يتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿطٚ , ١ٜبأْٗا ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ضأؽ
املاٍ  َٔٚ ,ثِ اطًل عً ٢ايتعً ِٝاغِ ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟطاملا اْ٘ ٜضبح دع٤ا َٔ ايفطز ايصٜ ٟتًكاٚ , ٙمبا إ ٖصا اجلع ٤اصبح دع٤ا
َٔ ايفطز شات٘  ,فا ْ٘ ال كمهٔ بٝع٘ أ ٚؾطا ٘٥أَ ٚعاًَت٘ نشل ممًٛى يًُٓعُٚ , ١بايطغِ َٔ شيو فإ ٖصا اجلع ( ٤ايتعًٜ ) ِٝعس ؾهال
َٔ اؾهاٍ ضأؽ املاٍ طاملا اْ٘ ضلكل خسََٓ ١تذ ١شات ق ١ُٝاقتضاز ( ١ٜسػٔ . ) 82 , 2002 ,
ٜٚعس االْػإ املتعًِ ٚاملتسضب دٖٛط ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜنطأؽ َاٍ ادتُاع , ٞفاشا َا قحكل شيو فإ َػتًعَات ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ
غتضبح َُٗ ١يف ايٛص ٍٛاىل ْتا٥ر نُدطدات شلا ٚبايتاي ٞتطٜٛط ايكسضات ٚتٛغٝع اخلٝاضات ٚتأًٖٗٝا يًُؿاضن ١يف ايتطٜٛط
ٚايتأٖ ٌٝاملطًٛب ٚاغتجُاض ايبؿط يًٓٗٛض بايعطا ٤ايبؿط ٟفغال عٔ أُٖٝتٗا يف سًكات ايتُٓ ١ٝايالسك ١نُسخالت دسٜسٚ , ٠عً٘ٝ
كمهٔ ايك ٍٛإ ضأؽ املاٍ االدتُاع ٞغٝػاِٖ يف تطٜٛع ضأؽ املاٍ املاز ٟيف خسَ ١ايتُٓ ١ٝاالقتضاز ١ٜنهٌ  .ا ٟإ يًتعً ِٝزٚضا
نبرلا يف ضفس ايعًُ ١ٝايتُٓ ١ٜٛيًُذتُعات ظُٝع قطاعاتٗا ٚ ,اضتباط شيو بؿهٌ اغاؽ َع تُٓ ١ٝضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟايصٜ ٟكضس ب٘
ظٜاز ٠املعطفٚ ١املٗاضات ٚايكسضات يًك ٣ٛايعاًَ ١ايكازض ٠عً ٢ايعٌُ يف مجٝع اجملاالت بػ ١ٝضفع نفا٤تِٗ االْتاد ١ٝالقض ٢سس ممهٔ .
إ االغتجُاض يف ايتعً ِٝغٝعٌُ عً ٢ختًٝط ايتُٓ َٔ ١ٝأِٖ عكباتٗا ايطٝ٥ػ ١اال  ٖٞٚايٓكط احلاز يف ايهفا٤ات ٚاملٗاضات ,
نُا إ ايتعًٜ ِٝعٜس َٔ قسض ٠املتعًُني عً ٢ايتهٝف ٚفل ظطٚف غٛم ايعٌُ ٚتكًبات٘ ايٓامج ١يف ايُٓ ٛاالقتضازْ , ٟتٝذ ١يًتطٛض
ايتهٓٛيٛد ٞايػطٜع ايص ٟاز ٣بسٚض ٙاىل تػٝرل بٓ ١ٝاملٗٔ ٚاالعُاٍ ٖٚصا ايتػٝرل ٜفطض ْفػ٘ عً ٢املتعًُني إ متًهٛا ايكسض ٠ايالظَ١
عً ٢ايتهٝل َع ظطٚف االْتكاٍ املفاد َٔ ٧عٌُ اىل آخط ٚ .عً ٘ٝفايتعًٜ ِٝك ّٛبتَُٓٛ ١ٝاٖب االفطاز ٚقابًٝاتِٗ  ,نُا إ ي٘ زٚضا
مماثال يف تطٛض ايعًٚ ّٛايفٓ ٕٛعانػا شيو عً ٢احلٝا ٠االقتضاز َٔ ١ٜخالٍ تأثرلٖا عً ٢نُْٛٚ ١ٝع ١ٝاالْتاز .
ٚكمجٌ االغتجُاض يف ايتعً ِٝضنٓا أغاغٝا َٔ االغتجُاض ايبؿط ٟاشلازف اىل قحكٝل عٛا٥س َاي ١ٝالٕ تهايٝف٘ تعٛض بؿهٌ نبرل
َٔ خالٍ ايعٛا٥س املذلانُ ١يًتعً ِٝعً ٢االفطاز املتعًُني ٚاجملتُع نهٌ يف صٛضَ ٠هافآت اعًٚ ٢اْتادَ ١ٝتعاٜسٜٚ ٠عتُس شيو عً٢
نٝف ١ٝتفاعٌ ايتعًَ ِٝع َعطٝات ايتُٓٚ ١ٝعٓاصطٖا ٜٚأت ٞيف املكسَ ١رلطدات دٗاظ ايتعًَٚ ِٝهْٛات٘ ( ايعه.(1988,12, ًٞٝ
إ االغتجُاض يف دلاٍ ايتعًٜ ِٝػاِٖ يف ايُٓ ٛاالقتضاز ٟيًُذتُع ٚشيو َٔ خالٍ قحػني اْتاد ١ٝايعٌُ اش ٜٛدس تطابط ٚثٝل
بني ايتعًٚ ِٝبني ايتُٓٚ ١ٝايُٓ ٛا القتضاز ٟيًبًسإ .يالغتجُاض يف ايتعً ِٝفٛا٥س نبرل ٠عً ٢ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜاالقتضاز كمهٔ اصلاظٖا
باالت ( ٞايؿٝيب  ,عبس احلُٝس:) 4 ,2007 ,
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-1

متهني االؾداظ َٔ ايتٛغع يف ايتعًٚ ِٝاالغتٝعاب املٓطك ٞيألَٛض ٚايتٛاصٌ ٚاالختٝاض ايػً.ِٝ

-2

ظٜاز ٠اْتاد ١ٝايفطز َٛٚاضز ٙاي ي ضلضٌ عًٗٝا ٚتأثرل شيو عًْٛ ٢ع ١ٝاحلٝا ٠اي ي ضلٝٝاٖاٚ ,قس اٚعشت

ايسضاغات بإٔ نٌ عاّ زضاغ ٞاعايف ٜعٜس َٔ َٛضز ايفطز مبتٛغط ٜبًؼ سل.% 10 ٛ
-3

بٓا ٤ق ٠ٛعٌُ َطْ ١تتُتع مبٗاضات عاي ١ٝتعس ايعُٛز ايفكط ٟال ٟاقتضاز زٜٓاَٝه ٞقازض عً ٢خٛض

ايتٓافؼ ايعامل.ٞ
-4

ابتهاض املعطفٚ ١تطبٝكٗا ْٚؿطٖا ٚاتاس ١ايفطظ ألفطاز اجملتُع املتعًُني تعًُٝا عايٝا يالبتهاض ٚاالخذلاع

َٔ خالٍ تٛفط االدٛا ٤املٓاغبٚ ١املػتًعَات ايغطٚض ١ٜيصيو َع اَهاْ ١ٝتسفل ضؤٚؽ االَٛاٍ األدٓب ١ٝيالغتجُاض يف تًو
ايب ١٦ٝاملٓاغب.١تأثرل ا يتعًِ ٚايتعً ِٝعً ٢املػت ٣ٛايضش ٞإش اثبتت ايسضاغات اىل اشلفاض َعسالت ٚفٝات األطفاٍ باضتفاع
املػت ٣ٛايتعً ُٞٝيألَٗات َع متتع االطفاٍ مبػت ٣ٛصش ٞافغٌ.
يصا أٚىل االقتضاز ٕٜٛاٖتُاَا خاصا يالغتجُاض يف ايتعًٚ ِٝزضاغ ١آثاض ٙيف ايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝبضٛض ٠عاَٚ ١يف
ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟبضٛض ٠خاص , ١يه ٕٛاالغتجُاض يف املٛاضز ايبؿط َٔ ١ٜخالٍ ايتعًًٜ ِٝعب زٚضا فاعال يف ايكغا ٤عً٢
ايفكط ٚقحكٝل ايُٓ ٛاالقتضاز. ٟ
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املبشح ايجايح  :اجتاٖات ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟق ٞاقً ِٝنٛضزغتإ
ٜعس ايتعً ِٝذلطنا ضٝ٥ػا يعًُ ١ٝايتُٓ َٔ ١ٝخالٍ ايذلنٝع ٚاالٖتُاّ بايعٓضط ايبؿطٚ, ٟإ ايٓعاّ ايتعً ُٞٝيف أ ٟبًس ٖ ٛدع٤
ال ٜتذعأ َٔ اجملتُع  ,بٌ ٖ ٛاغاؽ ٚدٛز ايٓعِ االخط ٣ن ْ٘ٛايٓعاّ ايٛسٝس ايهف ٌٝبته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط . ٟفهًُا نإ ايٓعاّ
ايتعً ُٞٝقاُ٥ا عً ٢اغؼ غً ٚ ١ُٝصشٝش ١نًُا اْعهؼ عً ٢ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟبؿهٌ اصلاب , ٞيصا أٚيت احلهَٛات يف
ايبًسإ املدتًفَٗٓٚ ١ا سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ اٖتُاَا نبرلا يكطاع ايتعً ِٝالضتباط٘ بعًُ ١ٝايُٓ ٛايصٜ ٟتشكل يف ٖص ٙايبًسإ ,
ٚايصٜ ٟعٛز يف داْب نبرل َٓ٘ اىل قحػني قسضات االْػإ ٚنػب املٗاضات ٚاملعطفٚ , ١غٓشا ٍٚبٗصا ايضسز عطض بعض املدؾطات
اي ي تعهؼ اجتاٖات ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟيف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚعً ٢ايٓش ٛاآلت: ٞ
َ -1عسٍ االيتشام بايتعًِٝ
ٜكضس بٓػب ١امجاي ٞااليتشام ٖ ٛعسز ايطًب ١يف املطاسٌ ايتعً ١ُٝٝيف غَٓ ١ع ١ٓٝبػض ايٓعط عٔ اعُاضِٖ اىل عسز افطاز ايف١٦
ايعُط ١ٜيف اجملتُع اي ي ٜٓعط ايٗٝا عً ٢اْٗا ايف ١٦ايعُط ١ٜاملٓاغب ١يتًو املطسًٜ , ١تِ سػاب ايتعً ِٝيف ٖصا املدؾط ْػب ١امجايٞ
االيتشام يف ايتعًٜٚ , ِٝتِ استػاب ْػب ١االيتشام يف ايتعًٚ ِٝفل املعازي ١ايتاي ( ١ٝذلُٛز . ) 7, 2015 ,
ْػب ١ايكٝس االمجاي ٞاملًتشكني يف ايتعً = ِٝعسز ايطالب املكٝس ٜٔيف نافَ ١طاح ايتعً/ 100× ِٝعسز ايػهإ يف غٔ ناف١
املطاسٌ .
ٜٚعس َعسٍ االيتشام بايتعً َٔ ِٝاملدؾطات املُٗ ١يبٝإ َػت ٣ٛعسز ايطًب ١املًتشكني يف املساضؽ ٚاجلاَعات  ,نُا ٜعس َعسٍ
االيتشام يف ايتعً  ِٝاالبتسا َٔ ٞ٥أِٖ املدؾطات يبٝإ َػت ٣ٛايتعً , ِٝاَا االيتشام باملساضؽ ايجاْ ١ٜٛفٗ ٛكمجٌ ْػب ١ايطًب ١ايصٜٔ
اغتطاعٛا تهُ ٌٝاملطسً ١االبتساٚ ١ٝ٥االيتشام باملساضؽ ايجاْٜٚ . ١ٜٛبني اجلسْ )1( ٍٚػب ١االيتشام باملساضؽ االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْ١ٜٛ
بايٓػب ١يًعطام ٚالقً ِٝنٛضزغتإ .
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دس)1( ٍٚ
ْػب ١االيتشام باملساضؽ االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْ ١ٜٛعًَ ٢ػت ٣ٛايعطام ٚاقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات 2014 -2010
ايػٓ١

ايعطام

اقً ِٝنٛضزغتإ
ايتعً ِٝاالبتساٞ٥

ايتعً ِٝايجاْٟٛ

ايتعً ِٝاالبتساٞ٥

ايتعً ِٝايجاْٟٛ

2010

142

3104

106

5009

2011

143

3504

11101

5504

2012

14408

3907

104

5700

2013

14506

4304

8400

6003

2014

14603

5604

8300

5800

املضسض:
 -1ايبؿسض , ٟعبساهلل سػني بابهط  , 2015 ,اثط ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايُٓ ٛاالقتضاز ٟيس ٍٚرلتاض ٠خالٍ املس٠
َ 2012-1970ع اؾاض ٠خاص ١اىل اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام  ,اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض , ٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتضاز  ,داَع ١صالح ايس. ٜٔظ 148
.
-2ذلُٛز  ,صباح فٝشإ ٜٚاغني ط٘  , 2015 ,زٚض ايتعً ِٝيف ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ايعطام يًفذل ,2012 -1980 ٠عح َكسّ اىل املدمتط ايعًُ ٞايسٚيٞ
ايجاْ ٞيف داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط , ١ٜايػًُٝاْ. ١ٝ

ٜالسغ َٔ االضقاّ ايٛاضز ٠يف اجلس )1( ٍٚإ ْػب ١املًتشكني يف املطسً ١االبتسا ١ٝ٥يف اقً ِٝنٛضزغتإ يف تعاٜس َػتُط َٓص
عاّ  2010إىل إ ٚصًت ٖص ٙايٓػب 14603 ١يف عاّ  ٖٞٚ , 2014افغٌ ْػب االيتشام يف ايتعً ِٝاالبتسا ٞ٥يف اقًِٝ
نٛضزغتإ .اَا بايٓػب ١يًعطام فكس ناْت افغٌ ْػب االيتشام يف ايتعً ِٝاالبتسا ٞ٥عاّ  ,2011سٝح بًػت  11101إال اْٗا
بسأت باالشلفاض اىل إ ٚصًت إىل  83عاّ . 2014
ٚفُٝا طلط ْػب االيتشام يف ايتعً ِٝايجاْ ٟٛفَٗٓ ٞدفغ ١بايٓػب ١يالقً ِٝسٝح بًػت  3104عاّ ٖٚ 2010صا َدؾط
يٛدٛز تػطب نبرل يف اعساز املًتشكني مما ٜسٍ إ ايتعًٜٛ ِٝاد٘ َؿانٌ يف ٖص ٙايػٓ , ١اال إ ٖص ٙايٓػب ١بسأت بايعٜاز ٠اىل إ
ٚصًت اىل  5604سٝح تعس ٖص ٙايٓػب ١دٝسَٚ ٠دؾط اصلاب ٞيتطٜٛط ايتعً ِٝيف االقً. ِٝاَا بايٓػب ١يٓػب ١االيتشام باملساضؽ ايجاْ١ٜٛ
عًَ ٢ػت ٣ٛايعطام فكس ناْت افغٌ ْػب ١عاّ  2013سٝح بًػت  6003إال اْٗا اشلفغت اىل  58عاّ ْ ٖٞٚ , 2014ػب١
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دٝس ٠اٜغا ٚ ,ضمبا ٜعٛز ايػبب يف اشلفاض االيتشام باملساضؽ االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْ ١ٜٛعًَ ٢ػت ٣ٛايعطام عاّ ٚ 2014ظٜازتٗا عً٢
َػت ٣ٛاقً ِٝنٛضزغتإ إىل ايعطٚف االَٓ ١ٝايضعب ١اي ي َطت بٗا عسز َٔ احملافعات ْٚعٚح اعساز نبرل َٔ ٠غهاْٗا اىل اقًِٝ
نٛضزغتإ .
بعض َدؾطات تطٛض ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ

-2

يًتعً ِٝزٚضا اغاؽ يف بٓا ٤اجملتُع  ,سٝح ٜععظ ضفس اغٛام اجملتُع بايك ٣ٛايعاًَ ١املدًٖ , ١اشاصبشت املعطف١
ٚاملٗاضات ٖ ٞايك ٣ٛاحملطن ١يف اجملتُع ٚاالقتضاز يف عامل غطٜع ايتػرل سٝح ٜعتُس زلاح ا ٟبًس اي ّٛٝعً ٢نُْٛٚ ١ٝع١ٝ
ضأزلاشلا َٔ ايعٓاصط ايبؿط ١ٜعاي ١ٝايتدضط َٚتُٝع ٠ايهفاٜٚ . ٠٤بني اجلس )2 ( ٍٚبعض املدؾطات اي ي تعهؼ اجتا ٙايتعًِٝ
يف اقً ِٝنٛضزغتإ .
دس) 2( ٍٚ
بعض َدؾطات تطٛض ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات 2012ٚ 2006
ايتفاصٌٝ

2006

2012

َعسٍ ايُٓ ٛاملطنب %

عسز ايطالب االبتساٞ٥

681591

1163805

9.3

عسز ايطالب ايجاْٟٛ

261834

457418

9.7

عسز ايطالب املٗين

7744

9529

3.5

عسز طالب اجلاَعات

54826

100362

10.6

عسز املساضؽ االبتسا١ٝ٥

3705

4598

3.7

عسز املساضؽ ايجاْ١ٜٛ

602

816

5.2

عسز املساضؽ املٗٓ١ٝ

29

34

2.7

عسز اجلاَعات

7

13

10.9

عسز املعًُني االبتساٞ٥

34820

65446

11.0

عسز املسضغني ايجاْٟٛ

7627

13324

9.7

عسز املسضغني املٗين

1015

1350

4.9

عسز اغاتص ٠اجلاَعات

2736

6270

14.8

املضسض  :ايبؿسض , ٟعبساهلل سػني بابهط, 2015 ,اثط ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايُٓ ٛاالقتضاز ٟيس ٍٚرلتاض٠
خالٍ املسَ 2012- 1970 ٠ع اؾاض ٠خاص ١اىل اقً ِٝنٛضزغتإ –ايعطام  ,اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض , ٠داَع ١صالح ايس ,ٜٔاضب, ٌٝ
ظ . 137 -131
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َٔ خالٍ اغتكطا ٤االضقاّ ايٛاضز ٠يف اجلسْ )2( ٍٚالسغ اظزٜاز عسز ايطًب ١يف مجٝع املطاسٌ ايسضاغ ١ٝبؿهٌ
ٚاعح  ,اش بًؼ عسز ايطًب ١يف املطسً ١االبتسا ) 681591 ( ١ٝ٥طايبا يف عاّ  2006ثِ اظزاز اىل (  ) 1163805طايبا
يف عاّ  , 2012ا ٟمبعسٍ منَ ٛطنب ٖٚ , % 903ص ٙايعٜاز ٠تٓػذِ َع َعسٍ من ٛعسز ايػهإ يف االقً ِٝفغال عٔ
ٖذط ٠ايػهإ َٔ ذلافعات عطاق ١ٝاخط ٣اىل اقً ِٝنٛضزغتإ بػبب االٚعاع ايػٝاغٚ ١ٝاالَٓ ١ٝايػا٥س ٠يف ايعطام  ,نُا
ؾٗس ايتعً ِٝايجاْ ٟٛتطٛا نُٝا نبرلا يف عسز ايطًب ١يٝعزاز َٔ (  ) 261834طايبا خالٍ ايعاّ  2006اىل ()457418
طايبا عاّ  , 2012ا ٟمبعسٍ منَ ٛطنب . % 907
اَا بايٓػب ١يًتعً ِٝاملٗين  ,فايطغِ َٔ اُٖٝت٘ اال إ َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛاملطنب يعٜاز ٠عسز ايطًب% 305 ١
َٖٓٛٚدفض َكاضْ ١بايتعً ِٝاالبتساٚ ٞ٥ايجاْٚ ٟٛضمبا ٜعٛز ايػبب يف شيو اىل قً ١االٖتُاّ احله َٞٛبايتعً ِٝاملٗين ٚ ,عسّ
ضغب ١ايطًب ١يًتٛد٘ اي٘ يكً ١ايفطظ ايسضاغ ١ٝاملتاس ١اَاَِٗ يف املػتكبٌ أ ٚقً ١فطظ ايعٌُ املتاس ١اَا خطصلٖ ٞص ايٓٛع َٔ
ايتعً ِٝيعسّ َٛا ١َ٤رلطدات٘ َع غٛم ايعٌُ يف االقً . ِٝنُا ؾٗس ايتعً ِٝاجلاَع ٞتطٛضا ًَشٛظا  ,اش اظزاز عسز ايطًب١
َٔ (  ) 54826طايبا عاّ  2006إىل ( )100362طايبا عاّ  , 212ا ٟمبعسٍ من ٛغَٓ ٟٛطنب ٖٛٚ ,%1006
َعسٍ منَ ٛطتفع ٜعهؼ االٖتُاّ يف ايتعً ِٝايعايْ ٞتٝذ ١يًسٚض ايصًٜ ٟعب٘ يف تٛع ١ٝاجملتُع ٚته ٜٔٛنٛازض قازض ٠عً٢
ايعٌُ ٚتػاِٖ بؿهٌ فاعٌ يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف االقً. ِٝ
ٚيكس صاسب ٖصا ايُٓ ٛايهبرل يف اعساز ايطًب ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ ظٜازٚ ٠اعش ١يف عسز املساضؽ ٚاجلاَعات
يػطض اغتٝعابِٗ ٚ ,نصيو من ٛيف اعساز ايتسضٜػٝني مبا ٜتٓاغب َع ايعٜاز ٠يف اعساز ايطًب , ١اش بًػت اعساز املساضؽ
االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْٚ ١ٜٛاملٗٓ )7 , 29 , 602 , 3705( ١ٝعً ٢ايتٛاي ٞيف عاّ ٚ , 2006عسز ايتسضٜػٝني يف ٖصا ايعاّ (
 ) 2736 , 1015 , 7627 , 34820عً ٢ايتٛايٚ . ٞاخص عسز املساضؽ يف ايتعًٜ ِٝعزاز َع تكسّ ايفذل ٠ايعَٓ ١ٝاش
ٚصًت يف عاّ  ) 13 , 34 , 816, 4598 ( 2012عً ٢ايتٛايْٚ , ٞػب ١عسز ايتسضٜػٝني يف ٖص ٙايػٓ ١ناْت (
 ) 62704 , 1350 , 13324 , 65446عً ٢ايتٛايٖٚ . ٞصا ٜٛعح ظٜاز ٠عسز املساضؽ االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْٚ ١ٜٛاملٗٓ١ٝ
ٚاجلاَعات  ,اال اْ٘ بايطغِ َٔ ٖص ٙايعٜاز ٠مل تتُهٔ َٔ َٛادٗ ١ايطًب املتعاٜس َٔ ايطًب ١عً ٢ايتعً ِٝيعسّ نفاٜتٗا
الغتٝعاب االعساز ايغدُ َٔ ١ايطًب , ١مما اعطط َسٜطٜات ايذلب ١ٝاىل تطبٝل ايسٚاّ املعزٚز أ ٚضمبا ايجالث ٞيف بعض
املساضؽ ٚبؿهٌ خاظ يف املٓاطل ايؿعب ١ٝاملهتع ١بايػهإ .
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االْفام عً ٢ايتعًِٝ
بايٓعط الُٖ ١ٝايتعً ِٝنُشطى سكٝك ٞيعًُ ١ٝايتُٓ َٔ ١ٝخالٍ تطنٝع االٖتُاّ بايعٓضط ايبؿط, ٟفإ اإلْفام عً٢

ايتعًٜ ِٝعس اغتجُاضا يف ايعٓضط ايبؿط ٟمما ٜػاِٖ يف قحكٝل ايُٓٚ ٛايتطٛض يف اجملتُع بؿهٌ عاّ ,اش ٜػاِٖ ايفطز املتعًِ يف
ظٜاز ٠االْتاز ٚقحكٝل اعً ٢اْتاد ١ٝممهٓ َٔ ١خالٍ بٓا ٤قاعس ٠اْتاد ١ٝبايتعًٚ , ِٝبصيو ضأت َٓعُ ١ايْٛٝػه ٛأُٖ ١ٝاإلْفام
عً ٢ايتعً ِٝايعاىل َٔ خالٍ َا ٜأت (-: ٞبٛبطاْ) 150 , 1995 , ١
أ-

االعذلاف بايتعً ِٝايعاىل بٛصف٘ اغتجُاضا ً ادتُاعٝا ً ٜتطًب ختضٝط االعتُازات ايالظَ ١ي٘ َٔ األَٛاٍ ايعاَ. ١

ب-

ايبشح اجلاز عٔ َٛاضز دسٜس ٠يًتُ ٌٜٛتك ّٛعًَ ٢ؿاضن ١مجٝع ايص ٜٔصلٓ ٕٛفا٥س َٔ ٠ايتعً ِٝايعاىل مبا ف ٢شيو

ايكطاع االقتضازٚ ٣اجملتُعات احملًٚ ١ٝاآلباٚ ٤ايطًب. ١
ت-

عطٚض ٠ظٜاز ٠فعايَ ١ٝدغػات ايتعً ِٝايعاىل ٚنفا٤تٗا ف ٢تطؾٝس اغتدساّ املٛاضز املتاس. ١

يصيو فإ احلهَٛات يف ايبًسإ امل دتًف ١أٚيت يف ٖصا اجملاٍ اٖتُاَا نبرلا شلصا ايكطاع  .اش ٜعس االْفام عً ٢ايتعًِٝ
َسخال بايؼ االَُٖ َٔ ١ٝسخالت اْ ٟعاّ تعًٜٚ , ُٞٝطتبط بعس ٠اَٛض َٓٗا ايفًػف ١االقتضاز ١ٜاملتبعٜٚ , ١عٗط اثطَٔ ٙ
خالٍ تعٜٚس ايتعً ِٝبايك ٣ٛايؿطا ١ٝ٥ايغطٚض ١ٜبؿهٌ كمهٓ٘ َٔ احلض ٍٛعً ٢املسخالت االْػاْٚ ١ٝاملاز. ١ٜ
ٚغايبا َا تكاؽ اُٖ ١ٝايتعً ِٝبكسض َا ٜطصس ي٘ نٓػبَٝ َٔ ١عاْ ١ٝايسٚي ١أ َٔ ٚايسخٌ ايكٚ , َٞٛنًُا اضتفعت ٖص ٙايٓػب١
زٍ شيو عً ٢اٖتُاّ احله ١َٛبايتعًٚ , ِٝيف املكابٌ يٝؼ َٔ ايغطٚض ٟإ ته ٕٛظٜازٖ ٠ص ٙايٓػبَ ١دؾطا جلٛز ٠ايتعً ِٝيف ٖصا ايبًس
أ ٚشاى فكس ال تػتػٌ ٖص ٙاالَٛاٍ بايططم املالٜٛٚ . ١ُ٥عح اجلس )3( ٍٚاالتفام احله َٞٛعً ٢ايتعً ِٝنٓػب َٔ ١االْفام احلهَٞٛ
يف اقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات . 2014 – 2007
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دس)3( ٍٚ
تطٛض االْفام احله َٞٛعً ٢ايتعًْٚ ِٝػبت٘ اىل االْفام احله َٞٛيف اقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات 2014 – 2007
ْػب ١االْفام عً ٢ايتعً َٔ ِٝاالْفام

ايػٓ١

االْفام عً ٢ايتعًِٝ

َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ% ٟٛ

االْفام احلهَٞٛ

َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ% ٟٛ

2007

1001

-

6038

-

1509

2008

1028

2607

7075

2105

1606

2009

1037

700

6073

1302-

1704

2010

1042

306

8053

2607

1607

2011

1078

2503

11043

3400

1507

2012

2023

2502

12039

804

18006

2013

2034

409

13077

1101

1608

2014

2053

801

13098

105

18009

1400

-

1108

-

-

احلهَٞٛ

َعسٍ

ايُٓٛ

ايػٟٓٛ

املطنب

املضسض :ايبؿسض , ٟعبساهلل سػني بابهط  , 2015 ,اثط ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايُٓ ٛاالقتضاز ٟيس ٍٚرلتاض ٠خالٍ
املسَ 2012-1970 ٠ع اؾاض ٠خاص ١اىل اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام  ,اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض , ٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتضاز  ,داَع ١صالح ايس. ٜٔ

ٜتغح يٓا َٔ خالٍ اجلس ) 3( ٍٚإ امجاي ٞاالْفام احله َٞٛعً ٢ايتعً ِٝقس ؾٗس تططا ًَشٛظا خالٍ ايػُٛإ -2007
 , 2014فبعس إ نإ ًَٝ 1001اضزٚال عاّ  2007اظزاز يٝضٌ اىل  2053عاّ  2014ذلككا َعٌ منٛغَٓ ٟٛطنب َكساضٙ
 %14يًػٓٛات اعالٚ , ٙضمبا تعٛز ظٜاز ٠االْفام عً ٢ايتعً ِٝاغاغا اىل اغتُطاض ايتٛغع ٚظٜاز ٠اعساز ايطًب ١املكبٛيني ف ٘ٝعً ٢ؾت٢
املػتٜٛات ٚاملطاسٌ ٚايعٜاز ٠يف عسز االبٓ ١ٝاملسضغ ١ٝالغتٝعابِٗ  .نُا ْالسغ ايتصبصب ايٛاعح يف َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛيالْفام
عً ٢ايتعً ِٝسٝح بًؼ َتٛغط َعٌ ايُٓ ٛايػٓٚ , %1404 ٟٛنصيو ايتصبصب يف ق ١ُٝاالْفام احله َٞٛاالَط ايص ٟاْعهػعً٢
ْػب ١االْفام عً ٢ايتعً َٔ ِٝاالْفام احلهٚ , َٞٛضمبا ٜعٛز ايػبب يف شيو اىل عسّ اْتعاّ االٜطازات ايػٓ ١ٜٛيالقًٚ ِٝعسّ سضٛي٘
عً ٢سضت٘ َٔ املٝعاْ ١ٝاالقحاز ١ٜبؿهٌ َٓتعِ خالٍ ايػٓٛات املصنٛض. ٠
-4

زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ
يًتُٓ ١ٝايبؿطَ ١ٜهاْ ١نبرل ٠يف ايسضاغات االقتضاز ١ٜاش تػع ٢ز ٍٚايعامل اىل قحػني ٚتطٜٛط ايعٓضط ايبؿطَٔ ٟ

خالٍ قحػني َدؾطات ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜظٜاز ٠االختٝاضات اَاّ ايٓاؽ ٚظٜاز ٠فطصتِٗ يف ايتعًٚ ِٝايعٓا ١ٜايطبٚ ١ٝظٜاز٠
ايسخٌ ٚظٜاز ٠فط ظ ايعٌُ ٚنًُا ظاز االٖتُاّ بتًو املتطًبات نًُا اْعهؼ شيو عً ٢ظٜازَ ٠ػت ٣ٛاالْتاز ٚ,نإ
القً ِٝنٛضزغتإ زٚضاً ٚاعشاً يف ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜنُا ٖٚ ٛاعح َٔ اجلس) 4( ٍٚ
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دس)4( ٍٚ
زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜايعطام سػب احملافعات يعاّ 2006
احملافع١

ايذلتٝب ق ١ُٝزي ٌٝايعُط

َعسٍ

االملاّ ْػب ١االيتشام االمجاي ١ٝسض ١ايفطز َٔ ايٓاتر
االبتسا ١ٝ٥احملً ٞاالمجاي ٞبايسٚالض

ايتُٓ١ٝ

املتٛقع

بايكطا٠٤

باملساضؽ

ايبؿط١ٜ

بايػٓني

ٚايهتاب١

ٚايعًٝا

ْ٣ٛٓٝ

7

0.626

63.3

71

54

3361

نطنٛى

9

0.625

58.2

77

68

3998

زٜاىل

11

0.615

34.3

87

86

3007

االْباض

3

0.652

57.5

88

69

3518

بػساز

10

0.625

54.7

86

59

3936

بابٌ

6

0.629

61.7

78

55

3066

نطبال٤

8

0.626

59.0

82

58

3104

ٚاغط

14

0.600

58.4

73

54

3165

صالح ايس13 ٜٔ

0.600

58.5

75

53

2985

ايٓذف

15

0.600

57.2

62

55

3548

ايكازغ١ٝ

16

0.591

58.2

70

52

3132

املجٓ٢

17

0.570

58.2

66

50

2728

ش ٟقاض

12

0.612

60.5

74

54

3086

َٝػإ

18

0.568

56.7

67

45

3214

ايبضط٠

5

0.634

60.4

82

58

3155

زٖٛى

4

0.638

63.2

59

71

4886

ايػًُٝاْ١ٝ

1

0.676

63.4

68

71

6637

اضبٌٝ

2

0.652

62.2

63

69

6042

املضسض  /ايتكطٜط ايٛطين حلاٍ ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ايعطام يًعاّ 2008
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 َٔٚخالٍ االطالع عً ٢االضقاّ ايٛاضز ٠يف اجلس ٍٚضقِ (ٜ )4تغح يٓا َا ٜأت-: ٞ
أ -إ احملافعات يف اقً ِٝنٛضزغتإ (ايػًُٝاْ , ١ٝاضب , ٌٝزٖٛى ) استًت َطاتب َتكسَ ١عُٔ تطتٝب ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜعً٢
َػت ٣ٛذلافعات ايعطام  ,اش دا٤ت ايػًُٝاْ ١ٝباملطتب ١األٚىل بك ,)0.766( ١ُٝثِ اضب ٌٝباملطتب ١ايجاْ ١ٝبك)0.652( ١ُٝ
يف سني دا٤ت ذلافع ١زٖٛى باملطتب ١ايطابع ١بكٚ . ) 0.638( ١ُٝدا٤ت ذلافع ١االْباض ٚايبضط ٠باملطتب ١ايجايجٚ ١اخلاَػ١
سٝح بًػت ق ١ُٝايسي ٌٝفُٗٝا ( )0.634(ٚ )0.653عً ٢ايتٛاي. ٞأَا ذلافع ١بػساز فكس استًت املطتب ١ايعاؾط ٠بك١ُٝ
( ,)0.625نُا دا٤ت احملافعات َٝػإ ٚاملجٓٚ ٢ايكازغ ١ٝباملطاسٌ املتأخط. ٠
ب -يكس بًػت سض ١ايفطز َٔ ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞيف ذلافع ١ايػًُٝاْ )6637( ١ٝزٚالض ٚبصيو استًت املطتب ١االٚىل تًٗٝا
ذلافع ١أضب ٌٝسٝح بًؼ َتٛغط ْضٝب ايفطز َٔ ايٓاتر (َ ٖٛٚ)6042ا ٜعازٍ أنجط َٔ ععف سض ١ايفطز َٔ ايٓاتر يف
ذلافع ١املجٓ ٢اي ي دا٤ت باملطتب ١األخرل ٠يف ٖصا اجملاٍ ْٛٚ.ز االؾاض ٖٓ ٠ا إىل إٔ االَِ املتشس ٠سسزت () 4829زٚالض
يتشسٜس َػت ٣ٛايفكط عاّ ٚ . 1993بٗصا كمهٔ ايك ٍٛإ مجٝع احملافعات ايعطاق ١ٝباغتجٓا ٤ذلافعات اقً ِٝنٛضزغتإ ٖٞ
أقٌ َٔ احلس األزْ ٢ايص ٟمت قحسٜس َٔ ٙقبٌ االَِ املتشس. ٠
ٚيف عاّ  2014صسض تكطٜط ايٛطين يًتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ايعطام ٚايص ٟتغُٔ استػاب زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜايتكًٝسٟ
بابعاز ٙايجالث ١حملافعات ايعطام مجٝعا ٚبغُٓٗا ذلافعات اإلقً ,ِٝسٝح اظٗط ايتكطٜط تفٛقا يف ق ِٝايسي ٌٝحملافعات االقًِٝ
َكاضْ ١مبشافعات ايعطام االخط ٣باغتجٓا ٤بػسازٚ ,اجلسٜ )5( ٍٚبني ق ِٝايسيٚ ٌٝأبعاز ٙيف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚبعض
احملافعات ايعطاق ١ٝاألخط.٣
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دس)5( ٍٚ
زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜايتكًٝسٚ ٟابعاز ٙيف نٛضزغتإ ٚبعض ذلافعات ايعطام األخط ٣يػٓ.2014 ١
زيٌٝ
َدؾط ايضش١
ايعُط
املٓطك١

ق١ُٝ

املتٛقع

ايسيٌٝ

عٓس

َدؾط ايتعًِٝ

َدؾط ايسخٌ

َتٛغط

َدؾط

َدؾط

زيٌٝ

ايسخٌ

زيٌٝ

ايبؿط١ٜ

غٓٛات

عسز

غٓٛات

املعسٍ

ايتعًِٝ

ايكَٞٛ

ايسخٌ

غرل املطتبط

ايسضاغ١

غٓٛات

ايسضاغ١

املتٛقع يعسز

زي ٌٝايعُط عسز
املتٛقع

ايتُٓ١ٝ

ايسضاغ١

ايٛالز٠

بايسخٌ

يًفطز

غٓٛات
ايسضاغ١

0.750

إقًِٝ

71

0.798

7.8

13

0.598

0.740

0.680

22738

0.777

0.737

نٛضزغتإ
غًُٝاْ١ٝ

0.764

72

0.813

7.8

14

0.592

0.788

0.699

23825

0.784

0.754

اضبٌٝ

0.751

71

0.800

8.0

13

0.614

0.713

0.677

23521

0.782

0.736

زٖٛى

0.726

69

0.773

7.7

13

0.674

0.609

0.655

19780

0.757

0.711

بػساز

0.716

71

0.811

8.8

11

0.586

0.700

0.652

12738

0.694

0.727

َٝػإ

0.639

71

0.804

7.4

9

0.521

0.524

0.530

7216

0.613

0.653

املضسض  :ايتكطٜط ايٛطين يًتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ايعطام. 2014 ,
ٜٚالسغ َٔ اجلس ) 5( ٍٚبإ زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ذلافعات إقً ِٝنٛضزغتإ متٝعت قُٗٝا باألعًَ ٢كاضَْ ١ع بك١ٝ
ذلافعات ايعطام ٚنإ ايفطم يف ق ١ُٝايسي ٌٝبني ذلافع ١ايػًُٝاْٚ ١ٝذلافعَٝ ١ػإ اي ي ؾهًت اٚط ٤ٞق ١ُٝيًسي,)0.125( ٖٞ ٌٝ
ٖٚصا ْاتر عٔ ايتفاٚت يف ق ِٝابعاز ايسي ٌٝمجٝعا بني احملافعتني .نُا ٜٚؿرل اجلس ٍٚإىل ايتبا ٜٔيف ق ِٝايسيٚ ٌٝابعاز ٙبني ذلافعات
االقًٚ ِٝباالخط بني ذلافع ي ايػًُٝاْٚ ١ٝزٖٛى ٚقحسٜسا يف بعس زي ٌٝايسخٌ ايصٜ ٟعس ايػبب ايطٝ٥ػ ٞيف ظٗٛض ٖص ٙايٓتا٥ر مما
تتطًب االَط ايٛقٛف عً ٢املػببات َٚعاجلتٗا بني احملافعات عًَ ٢ػتٜٛات اإلقًٚ ِٝاإلقًٚ ِٝذلافعات ايعطام بؿهٌ عاّ .
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االغتٓتادات ٚايتٛصٝات:
أٚال  :االغتٓتادات
ٜ -1ػاِٖ ايتعً ِٝبعٜاز ٠ايك ١ُٝاملغاف ١يطأؽ املاٍ ايبؿط َٔ ٟسٝح ٖ ٛرلع ٕٚيًُعاضف ايعًكٚ ١ٝتطمجتٗا اىل َٗاضات تكّٛ
باالزاض ٠ايهف ٠٤ٛيًك ٣ٛايعاًَٚ ١املٛاضز املاي. ١ٝ
 -2إ زٚض ايتعً ِٝيف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط َٔ ٟايكغاٜا اي ي تِٗ ايػٝاغات االقتضاز ١ٜبؿهٌ خاظ فُٝا ٜتعًل بسٚض
احله ١َٛيف تكس ِٜخسَات ايتعًٚ ِٝايكسض االَجٌ َٔ االْفام احله َٞٛعً ٢ايتعً. ِٝ
 -3إ اغاؽ زلاح املدغػات يف قحكٝكٗا الٖسافٗا َطتبط اضتباطا ٚثٝكا بته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطْ , ٟعطا الُٖٝت٘ ايهبرل٠
ٚاضتباط ايتكسّ ايعًُ ٞملععِ ايس ٍٚبتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط ١ٜمبا ٜتُاؾَ ٢ع تطٛض ايعًٚ ّٛايتكٓٝات احلسٜج. ١
 َٔ -4املعطٚف إ االْفام عً ٢ايتعً ٖٛ ِٝاْفام اغتجُاض ٟاشا َا مت تٛد ٘ٗٝبايؿهٌ ايص ٟطلسّ خطط ٚاٖساف عًُ ١ٝايتُٓ١ٝ
 َٔٚ ,املالسغ إ االْفام عً ٢ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ ؾٗس تطٛضا ًَشٛظا  ,اال إ ٖصا ايتطٛض ال ٜتٓاغب َع ايُٓٛ
يف اعساز ايطًب. ١
 -5إ املتٛغط ايعاّ يٓػب ١االْفام عً ٢ايتعً ِٝاىل االْفام احله َٞٛخالٍ غٓٛات ايبشح بًػت  ٖٞٚ %1609تعس َتسْ١ٝ
بايكٝاؽ اىل استٝادات ٖصا ايكطاع َٔ االْؿا٤ات ٚايتذٗٝعات املطًٛب ١يه ٞتتٓاغب َع ايُٓ ٛيف اعساز ايطًب.١
 -6يكس استًت ذلافعات االقً ( ِٝايػًُٝاْ , ١ٝاضب , ٌٝزٖٛى ) َطاتب َتكسَ ١عُٔ تطتٝب ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜعًَ ٢ػت٣ٛ
ذلافعات ايعطام ,اش استًت ذلافع ١ايػًُٝاْ ١ٝاملطتب ١االٚىل  ,ثِ ذلافع ١اضب ٌٝباملطتب ١ايجاْ. ١ٝ

ثاْٝا  :ايتٛصٝات:
 -1صلب االٖتُاّ بكطاع ايتعًٚ ِٝتٗ ١٦ٝناف ١املػتًعَات ايالظَ ١يًٓٗٛض ب٘ ٚ ,اعطا ٙ٤االٚي ١ٜٛعُٔ اٖتُاَات احله١َٛ
يتطٜٛط َٔ ٙادٌ اعساز املٛاضز ايبؿط ١ٜاملدًٖ ١يكٝاز ٠املدغػات املدتًفٚ ١املػاُٖ ١يف تععٜع اجلٛاْب االقتضاز١ٜ
ٚاالدتُاع. ١ٝ
 -2ظٜاز ٠االْفام عً ٢ايتعً ِٝيتٛفرل ايبٓ ٢ايتشت ١ٝايالظَٚ ١يػطض متهٔ ايطًب ١يالغتفاز َٔ ٠فطظ ايتُٓ ١ٝاي ي تتشكل يف
االقًٚ , ِٝملٌ يصيو َٔ زٚض نبرل يف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟايصٜ ٟدز ٟبسٚض ٙاىل قحكٝل ايتُٓ ١ٝاملػتساَ. ١
 -3ايعٌُ عً ٢ضفع َػت ٣ٛايتعً ِٝيف ذلافعات االقً ِٝنافٚ , ١بٓاَ ٤ساضؽ شات قسضات اغتٝعابٚ ١ٝتٛفرل نافَ ١ػتًعَات
ايسضاغ ١يًطًب َٔ ١نتب ٚقططاغٚ ١ٝصفٛف شات ادٛآَ ٤اغب ١يًسضاغ , ١الٕ ايتعًٜ ِٝععظ ايكسض ٠عً ٢تطٜٛط ْٛاسٞ
احلٝا ٠االخط. ٣
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 -4االٖتُاّ بايبشٛخ ٚاي سضاغات املتعًك ١بايتُٓ ١ٝايبؿطٚ , ١ٜايعٌُ عً ٢زضاغ ١اٚعاع احملافعات شات املدؾط ايتُٓ ٟٛايعايٞ
يالْتفاع َٔ خدلاتِٗ يف ٖصا اجملاٍ ٚايعٌُ عً ٢تكً ٌٝايفٛاضم بني احملافعات بؿهٌ دس. ٟ
 -5ايسع ٠ٛاىل صٝاغ ١ضؤ ١ٜدسٜس ٠الْعُ ١ايتعًٚ ِٝايتسضٜب يف االقً , ِٝعٝح ٜتِ ضفع َػتٜٛات املعطفٚ ١قحًٜٗٛا اىل َٗاضات
َ َٔ ٖٞٚهْٛات ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟبايؿهٌ ايص ٟكمهٔ ايك ٣ٛايعاًَ َٔ ١تًب ١ٝاستٝادات غٛم ايعٌُ ٚ ,شيو عٔ ططٜل
ايتدطٝط يتطٜٛط ايتعًٚ ِٝاالضتكا ٤ب٘ ٚتٗ ١٦ٝقاعس ٠بٝاْات َٚعًَٛات تتػِ بايسقٚ ١ايتشسٜح املػتُط  ,فغال عٔ َطادع١
ْعاّ االزاض ٠ايتعًٚ ١ُٝٝايتؿطٜعات املٓعُ ١يًتعً ِٝبؿهٌ زٚضَٚ ٟػتُط ٚ ,اعاز ٠صٝاغتٗا مبا ٜتٓاغب َع ايتكسّ ٚايتطٛض
ايص ٟضلضٌ يف ٖصا املٝسإ .

قا ١ُ٥املضازض
اٚال :املضازض بايًػ ١ايعطب١ٝ
 -1ايبؿسض , ٟعبساهلل سػني بابهط  ,2015 ,اثط ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايُٓ ٛاالقتضازٟ
يس ٍٚرلتاض ٠خالٍ املسَ 2012-1970 ٠ع اؾاض ٠خاص ١اىل اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام  ,اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض, ٠
نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتضاز  ,داَع ١صالح ايس. ٜٔ
 -2سافغ ,عبس ايٓاصط عًو؛ سػني ,سػني ٚيٝس( ,)2012( ,اثط ازاض ٠املعطف ١يف قحػني ايعٌُ ايفطق ,)ٞدلً ١املٓضٛض,
ايعسز (.)18
 -3ايؿًَُٝ , ١ػ ٕٛعبساهلل امحس , 2009 ,زٚض أبعاز ايكٝاز ٠ايطؤ ١ٜٜٛيف ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟزضاغ ١الضا ٤دلُٛع َٔ ١ايكاز٠
االنازكمٝني يف داَع ١املٛصٌ ٚاملعٗس ايتكين  ,اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض , ٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتضاز  ,داَع ١املٛصٌ .
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١ؿٝ ايعؿ١ ايتذسب١ٝ٥اُٝٝض
*يف غصٍ ايعباع بٔ ا٭سٓـ
- ْباز٫ ا- ١ُْٝاًٝ يف ايط١ٝ ايرتب٠شازٚ ١ًٝ ممج/ ٟٚداْٜٛاظِ محد خًـ ايط.د.ّ.أ
املًدص
١َ٬ش) عٛ إذ غهًت (ؾ,٤عٓاٚ ٠َا زاؾكٗا َٔ َهابدٚ )شٛ َع (ؾ١ؿٝسٓـ ايعؿ٫ ايعباع بٔ ا١تشدخ ٖرا ايبشح عٔ ػسبٜ
,١ْْٝطا٫ِ اٝ َٔ ايك١عُٛدْا اىل فٛ تك١ٜٛت يػ٫٫ْتني بدٛتني َػشٜٛ َٔ اغازتني يػ١ق٬ْٗا متجٌ عٛ ن, يف ابداع ايػاعس١ؾازق
.١ْٝؿطٚ ١ٝادتُاع
ٖٛ  اىل َا١ٜدًٝ ايتك١ٝٓ ؽسز َٔ ايب١ًَ َتها٠دٝهتب قصٜ ٛٗ ؾ,بٗا اغتٗسٚ ,ٍ ايػص٠دٝاضشاّ متهٓٔ ٖرا ايػاعس َٔ قصٚ بداٚ
.ّسددٖا نجرياٜ ٕ٘ اٝ غؿت٢ًاؿٓت عٚ ,ٙاٛ َٔ اضتُطست قٞٗ ؾ,ٌ زضاٖاْٝٚ ٘قتٍٛ اىل َعػٛصًٛاّ يٝ ضع,اعُل
 اذ,ٟت اييت ؼهِ َٓطل ايٓص ايػعس٫٫ٓع ايدٛٓ بطبب ت,ٔ يف ٖرا ايبشحٜزٛ َع ق١قؿٚ  نإ يٓا١ ايتذسبٙ ٖر١ٝ٥اُٝٝيف ضٚ
.٘تٝمجايٚ  النص٤ يف بٓا١ُٖٝز ملا هلا َٔ اٛ ايص١ٝ٥اُّٝٝ عٔ ض٬ ؾط,ّزاٛدد سطٛ اي١ٝ٥اُٝٝنإ يط
Abstract
This research addresses the pure experience, suffer and trouble of Abbas Ibn Al-Ahnaf with (Foz).
Certainly, Foz was the distinctive feature and the center point of his poem, since she represents the
relationship between two linguistic signals integrated in linguistic connotations which guide us to a
number of human, social and psychology values. It is obvious that the poet succeeded in the Ghazal
poem, and that succeed led him to fame. Ibn Al-Ahnaf was well-known in writing complete poems that
differs from the usual structure towards the deepest, for the aim to approach his lover and satisfy her for
she is the source of his power and the tone of his lips.
The semiotics of this experience attracted us to consider two axes that covered in this research, due
to the diversity of connotations that controls the logic of the poem. Sentiment and image semiotics are
other features that participated in designing the poem.

2017 ٕطاْٝ/١ٜ ايبػس١ُٝٓ ايت١ ايسابع ؾاَعٞيٚ ايدًُٞمتس ايع٪* قدّ ٖرا ايبشح يف امل
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أ.م.د.ناظن حود خلف السویداوي

سیویائیة التجربة العفیفة ....

ثوختةى تويَذيهةوة
َةمةو ماندوبوونى عةباصي ويورى ئةحهية دةوياب بةربمريةر بية
ئةم تويَذيهةوةية جةخت لة ئةسموونى بيَطةردو تةنطوضةل
َى بةييَشى واربمةي شاعريةوةية ،وة لة يةماى واتدب ثةيوةندي نيَوبى دوو ييَماي سمانيةوبنى ثيزِ
(فؤس) ،لةو رِوبنطةوة وة فؤس خال
َيةتى دةروونى بةرضاو بكةيو.
وبتا بةيةك دةطةيةنيَت وة لة رِيَطةى ئةم وبتانةوة دةتوبنني وؤمةَليَك بةياى مزؤي و وؤمةال
َى يةبووة لية رِيَكسضيتهى شيي زى ةيةسة  ،و ليةوةت سيياتز
رِووى و ئاشكزبية وة عةباص وورى ئةحهة دةصتيَكى باال
ناوبانطى لةو جؤرة شي زةدب بةدةصتًيَهاوة ،بؤية دةتوبنيَت يؤنزبوةيةوى تةوبوو جياوبس لة يؤنزبوة باوةواى بةريةم بًيَهيَت و سياتز
َريَتةوة بةمةبةصتى طةيشنت بة خؤشةويضتةوةى ،ضونكة خؤشةويضتةوةى صةرضاوةى وسةو ئاوبسى صةر ليَوةوانيَتى.
قول
بؤ تيَطةشنت لةم ئةسموونى ييَماطةرية ،تيشك دةخةيهة صةر دوو تةوةرى صةرةو  ،لةو روبنطةوة وة دةقةواى بةندى بة
وبتاى جياوبسةوة ،ييَماطةرى (صيميؤتيك ) ويذبدنى لة شي زةوانى عةباص وورى ئةحهة

دب بة يةماى ئةندبسةى ييَماطةرى

ويَهةي رةنطدةدبتةوة ،بة تايرةب لةبةر ئةو يؤوارةى طزنطيةوى صةرةو يةية لة بونياتهانى دةقى شي زو جاونيةوةى.

تكدِٜ
تهُٔ سكٝك ١ايػعس ,عٓدَا ٜؿٝض ايػاعس يف دزٚب املعسؾ ١ايػعس ,١ٜؾدًؿٝات املعسؾ ١ايسٚسٚ ١ٝبٛاطٓٗا ,نًٗا ,تأٌَ
ٚبٛحٜ ٫ٚ ,طٝل اـٓام عً ٢ايػاعس ,إ ٓ٫عٓدَا ٜػعس بد ١ْٝٚايتذسب ١يدٜٓ ٫ٚ ,ٜ٘ؿطح اجملاٍ أَاَ٘ ,إٓ٫عٓدَا  ِٜٝٗمبا يد ,ٜ٘ؾٝتأٌَ
ٚخيسز َا عٓد ٙطٛاع ,١ٝيٝبٗسَ املتًكُٜٚ ,ٞعٗسَ عٛامل متهٓٔ َٔ قبطٗاٚ ,ضٓٝل عًٗٝا اـٓام ,ست ٢اذا َا ذاب ؾٗٝا اطًكٗا سًُُاّ ٜتٗاد٣
يف ْصٓ٘ ايػعس.ٟ
 ٫ٚغو ,إٓ سكٝك ١ايؿٝض ا٫بداع ٞعٓد ايػاعس ,تتبع َطازات ايسَص ٚؼ٫ٛت٘ – غايباّ – َٚا َٔ ْص ٜتُتع عكٝك١
اغسا ١ٝ٥يًُتًك َٔ ٞد ٕٚايسَصٚ ,ايطُٝٝاٜ َٔ ٖٞ ١ٝ٥طتػٌ يػ ١ايتطرت ٚاْ٫هػاف يف ايٓص ايػعس ,ٟنْٗٛا متجٌ ع٬ق َٔ ١اغازتني
يػٜٛتني َػشْٛتني بد٫٫ت زَص ١ٜتكٛدْا اىل فُٛع َٔ ١ايك ِٝاْ٫طاْ ,١ٝادتُاعْٚ ١ٝؿط.١ٝ
ٚاي ٛاقع ٜػٗد إٓ غعس ايػصٍ ,باخت٬ف تٜٓٛعات٘ ,ي٘ تاثري يف ايٓؿظ ٚاملػاعس اْ٫طاْ ,١ٝست ٢إٓ املتًكٜ ٞطتذٝب يًعؿٝـ
َٓ٘ ,ن ْ٘ٛاقسب اىل ذا٥ك ١اْ٫طإ ايعسب ,ٞعً ٢ايسغِ َٔ اخت٬ف ا٫ذٚام ٚايطبا٥ع ٚضسع ١ايتأثريٜٚ .تباٖ ٜٔرا ايٓٛع َٔ ايػصٍ
عٓد ايػعسا ,٤عطب َٛاقعِٗ ٚايب ١٦ٝاييت ٜعٝػ ٕٛؾٗٝاٚ ,زمبا ٪ٜثس ٖرا عً ٢طبٝع ١ايتذسبٖٚ .١را ايرٜ ٟدؾع عًُا ٤ايٓؿظ إ
ٜرتمجٛا تداعٝات نٌ غاعس ,نعسٚف ايٓػأٚ ٠ا٭سداخ ٚايرنسٜاتَٚ ,ا ٜتعًل بأغٛاز ايٓؿظ اْ٫طاْ ,١ٝؾط ّ٬عٔ َطتٜٛات املعسؾ١
ثكاؾٝاّ ٚادتُاعٝآّٖٚ .ا ٜطتػٌ ايبعد ايطٝهًٛدٖ ٞر ٙاملعطٝات ,يٝدخٌ َٔ خ٬هلاٜٚ ,هتػـ يف ؼً٬ٝت٘ ابعاداّ تأثريْ ١ٜؿط ١ٝانجس
عُكاّ ,تت٬شّ ٚطبٝع ١ايتذسب ١عٓد ايػاعس.
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ٚمبا آْا ْبشح يف غاعس عباض ٖٛ ٞايعباع بٔ ا٫سٓـًْ ,شغ بػهٌ ٜ٫كبٌ ايػو َد ٣بساعٖ ١را ايػاعس ٚمتهٓ٘ َٔ
قصٝد ٠ايػصٍ ٚبٓاٗ٥ا احملهِ ,ؾٜٗ ٛهتبُ قصٝدَ ٠تهاًَ ١ؽسز َٔ ايبٓ ١ٝايتكًٝد ١ٜاييت اعتاد عًٗٝا بعض ايػعسا ,٤اىل ايبٓ ١ٝايػبه١ٝ
ٚا٫ػا ٙايدزاَ ٞاير ٟتتؿاعٌ ؾ ٘ٝنٌ ايعٓاصس تؿاعٚ ّ٬ظٝؿٝاّ ٜسنٔ اىل ا٫ضكاط ايؿين ٚاملعادٍ املٛضٛع.ٞ
ٖهرا ٖ ٛايعباع بٔ ا٫سٓـٜ ٖٛٚ ,طتكطس ايدَٛع تازٚ ٠ايػٛم تاز ٠اخس ٣يـ(ؾٛش)ٖ ,ر ٙاملدًٛق ١اييت اضتُطست قٛاٙ
ٚاؿٓت عً ٢غؿت ٘ٝإ ٜسددٖا َسات َٚسات ,ست ٢إٓ ث٬ث ١ازباع دٜٛاْ٘ ايػعس ٟنإ هلا ٚبامسٗا تػٓٚ .٢مبا آْا ْتعسٓض اىل ضُٝٝا١ٝ٥
ايتذسب ١ايعؿٝؿ ١يف ْص٘ ايػعس ٟاضتدعت اؿاد ١إ ْكطِٓ ٖرا ايبشح عً ٢قٛز ٜٔاثٓنيٜ ,تٓا ٍٚاحملٛز ا ٍٚ٫ضُٝٝا ١ٝ٥ايٛدد ,يف
سني ؽصٖص احملٛز ايجاْ ٞبطُٝٝا ١ٝ٥ايصٛز.
َُٗٚا ٜهٔ َٔ اَس ,ؾإٓ ا٫خت٬ف يف ايدزاضات ايطُٝٝا َٔ ١ٝ٥سٝح املٓٗر ٚادٚات ايتشً ,ٌٝجيب إ تتطاٚم َع
خصٛص ١ٝنٌ ْص ,ذيو إٓ ايع٬ق ١ؾ ٘ٝتأخر فُٛع َٔ ١ايد٫٫ت اييت ؼدد ع٥٬ل ٖرا ايٓص .بعباز ٠اخس ,٣ؾإٓ ايٓص ٖٖ ٛرٙ
ايعٓاصس فتُعٚ ,١نٌ عٓصس َٓٗا ي٘ اُٖٝت٘ يف بٓا ٤ايٓص ٚتػه ً٘ٝاؾُاي.ٞ

ضُٝٝا ١ٝ٥ايٛدد
ٜبدٖ ٚرا ايعٓٛإ َؿازقاّ يف سكٌ املؿَٗٛات ايد٫ي ١ٝيًطُٝٝاٚ ,١ٝ٥اييت تعين ايعَ٬ات ٚتبَ ٔٓٝا ٖ ٛنأَ يف نٌ ع .١َ٬هلرا
ٜستطِ اؿدٜح عٔ ضُٝٝا ١ٝ٥ايٛدد َٚا ٜٓتابٗا َٔ اْؿعا٫ت َتعددٚ ٠غاَطٚ .١ايع٬قٖٓ ١ا ٖٞ ,ا٫ثس ايرٜ ٟعًل يف ايٓؿظٜٚ ,رتى
ْٛعاّ غاَطاّ َٔ املتع ,١تأت ٞزٚعتٗا َٔ ايع٬قات املتػابه ١اييت تتدخٌ يف تسنٝب ايصٛز ٠عٓد ايػاعس بايتشًٚ ٌٝايسَص ,٭ٕ نٌ
قصٝد ٖٞ ٠بايتأنٝدَ ,عبأ ٠بايع َ٬ات ايًطاْ ,١ٝاييت تعط ٞايٓص ايػعس ٟصً ١ممٝصٚ ٠سسن ١ٝاٜكاع ,١ٝؾط ّ٬عٔ سسن ١اْ٫تعاز
ٚايتٛقـ اييت ميازضٗا ايػاعسٚ ,نٌ ذيو َبين عً ٢دٚاؾع د٫ي ١ٝمجاي ١ٝادت اىل تػه ٌٝايكصٝد ٠بأْهػاف ٜت٬شّ ٚطبٝع ١ايتذسب.١
ٚايكاز( ٨ايٓاقد) ٚسد ٙايرٜ ٟؿو َػايل ٖر ٙايعَ٬اتٜٚ ,سضِ ايٓكاط املتتابع ١اييت حيتؿغ بٗا ايٓص .ؾهٌ ايك ٣ٛاملتعازض١
ٚاملتصازع( ١ايرات  /اآلخس) ٖ ٞاييت ؼدد اهلٚ ,١ٜٛتعٌُ عً ٢متاضو ايرات ا ٚشعصعتٗا َٔ خ ٍ٬اآلخس .مما جيعًٗا تَتَطبع غصا٥ص
ايؿَسادٚ ٠ايتُٝص يف نٌ ا٫سٛاٍ .يريو ؾإٕ ايػعٛز ٚاْ٫ؿعاٍ ٚاملٚ ٌٝايٓص ٠ٚنًٗا اٖٛا ,٤ادت اىل ممازض ١تًؿع ١ٝهلا عَ٬ات
اضتعًُٗا ايػاعس بأخت٬ف َطُٓٝاتٗا .اذ (تتطُٔ نٌ يػ ١تصٛزٖا اـاص أِ َ ٚؿ ََُٗتٗا اـاص ١يعامل اٖٛ٫اٚ ,٤عً ٢امسَ ١ٝع ١ٓٝخاضع١
مل٪ثسات خازدٚ ١ٝإحيا٤ات ادتُاعٚ ١ٝثكاؾ)١ٝ

1

_____________________________________________________________________________________________

 - 1ضُٝٝا ١ٝ٥ايطسد ,عح يف ايٛدٛدايطُٝٝا ٞ٥املتذاْظ ,قُد ايداٖ.111 ,ٞ
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ٚزمبا تصاسب ٖر ٙايؿهس ٠فُٛع َٔ ١ايتػريات اييت تدٚز س ٍٛايٓصَٓ َٔ ,اضب ١قٚ ,ٍٛؾَٓ ١ٝعٓ ,٢ؾط ّ٬عٔ ساي ١ايٛدد
اؿاضس ٠داُ٥اّ يف ذٖٔ ايػاعس ٚزٜ٩ت٘ اؾُاي ١ٝاييت تتأت َٔ ٢خًؿٝت٘ املعسؾٖٚ .١ٝر ٙنًٗا ؼٌُ د٫٫ت ضُٝٝا ١ٝ٥ؽدّ ايٓص ايػعسٟ
ٚؼٝط بهٌ ايعٓاصس اييت ؼ.ٜ٘ٛ
ٜٚبد ٚإ ؾِٗ ْصٛص ايعباع بٔ ا٫سٓـ َع (ؾٛش) ٜكع سني ْػسى ايبصس َع ايطُع ٚايطُع َع ايعكٌ َٔ ,د ٕٚذيو
ْ٫طتطٝع إ ْؿِٗ َا ٜدٚز يف خًد ايػاعس  ٖٛٚخياطب (اْجا َٔٚ )ٙد ٕٚذيو – أٜطاّ –  ٫ميهٔ يٓا إ ْؿِٗ ايٓص ايػعس ٟظًُت٘,
٭ٕ ايٓص – بطبٝع ١اؿاٍ – ٜعتُد عً ٢ايطا٥د أ ٚاحملتٌُْ ,اٖٝو عٔ اـربات اؾُاي ١ٝاملتذًٚ ,١ٝاييت ٜه ٕٛؾٗٝا ايػاعس يف سسن١ٝ
َطتُس َٔ ٠ايتػٓٝس ٚا٫ضطساب ,ؾٜٗ ٛتشسى ٜٚدٚز ٜٚجٛز ٜٚتػٛم:
َُع ٓربُ

شنيُ يًـــُسُٜ ٔ٤ــذًَبُ
بـــشبهُِ ٚايــــ َ

أيَــــِِ

َسّٓ٠

ٚناْت َُين ْؿط ٞيف ا٫زضٔ ٜجسبُ

أَِّ٩ــــًـهِ ســــت ٢اذا َــــازدعتُِ

أتـــاْ ٞصدٚدْ َٓـــهِ ٚتَــــــذَٓٗبُ

ؾإٕ ضاَ٤نُِ َاب َٔ ٞايطٗسِّ ؾازمحٛا

ؾعرٓبٛا

ٚقد

تَعًُٞ
نٓتُ

ٚقد قاٍَ يٞ

ٜـاؾٛشُ
ابهٝهُِ

أْٓٞ
بٝجسبَ

ْاعْ ؼٌُِٓ د٫يَٗا

ٚإٕ

ضسٖنِ

ٖرا

ايعرابُ

ؾهٌٗ صدٜلٕ ضٛفَ ٜسضٜٚ ٢ػطبُ

1

ؾـ (ؾٛش) ٖٓا ,قدَٓت اغازات ٚعَ٬ات اضًٛبٚ ,١ٝادٓت دٚزاّ ؾاع ّ٬يف ايٛص ٍٛاىل املػصْٗ٫ ,٣ا عربت ؾطا ٤املعك ٍٛاىل
ؾطا ٤ايَ٬عك ٍٛيف ايه ٕٛايتدٖٚ ,ًٞٝٝرا ايتهاٌَ املعٓ ٖٛ ٟٛايرٜ ٟعط ٞايػاعس سس ١ٜايبٛحٜ ٖٛٚ ,طتشطس خًؿٝت٘ املعسؾ ١ٝبـ
(ؾٛش) ؾتصدسِ صٛز ٙايػعس َٔ ١ٜخ ٍ٬يػت٘ ايرتَٝص ,١ٜاذ اْ٘ ٜػاٜس املأيٛف ٜٚهطب ٖٜٛت٘ يف ضٝام خاص ,ؾٝتطِ بؿساد ٠ايتعبري,
ٚنًٗا عَ٬ات ٚاغازات تٓدع يف تطاعٝـ ايكصٝدٚ .٠ايع ٖٞ ١َ٬عد ذاتٗا ,ع٬ق ١ا ٚفُٛع َٔ ١ايع٬قات اييت ؼدد َطاز
ايكصٝدٚ ٠قصد ١ٜايػاعس يف إٓ .ؾهٌ قصٝد ( ٠تك ّٛعً ٢ايجٓا ١ٝ٥ا٫ضاض :١ٝا٫جياب /ايطًب املتذً ١ٝيف سد ايدٖس .اؿٝا /٠املُات,
ايطاع /١املعص ,١ٝايػٓ /٢ايؿكس ,املدح /ايرّ).2
ٖهرا ٜٓتٗ ٞاملػٗد ايػعس ٟبرنس ساي ١ايػاعس اير ٟحيا ٍٚإ ٜصٌ اىل َبتػآٜٚ ,ٙػًل ن َ٘٬عً ٢صُت (ؾٛش) ٖٛٚ
ٜصٛزٖا نـ (قاز ١٥ؾٓذإ) ؾٝػد ٚذيو طسؾاّ ؾاعَٚ ّ٬تؿاع ّ٬يف عًُْ ١ٝػ ٤ٛايٓص .بٝدَ إٓ اْ٫تكاٍ َٔ ساي ١ايسضا اىل ساي ١ايطدط
ٜعدٗ ؼَ ّ٬ٜٛؿاد٦اّ ٕٓ٫ ,ايع٬ق ١بني ايطسؾني قه ١َٛمبٓطل ايتش ٌٜٛاير٪ٜ ٟد ٟدٚز ايٛضاط ١بني بٓ ١ٝايسؾض ٚبٓ ١ٝايكب .ٍٛيريو ؾإٕٓ
اَهاْ ١ٝتػهٌٓ ايًكا ٤يف ٖرا ايؿطا ٤ايتٛتس ٟتبك ٢زٖ ١ٓٝبتُاٜص ايكسب ٚايبعد يف ٖر ٙايع٬قٚ ,١باـًذات اٚ٫ىل َٔ ا٫سطاع ايرٟ
_____________________________________________________________________________________________

 - 1دٜٛإ ايعباع بٔ ا٫سٓـ.52 ,

 - 2ؼً ٌٝاـطاب ايػعس ,ٟقُد َؿتاح.6 – 5 ,
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ٜٓتاب ايػاعس ٜٚكٛد ٙاىل اضتد٬ص املعاٜري ايك ١ُٝٝايهآَ ١يف املطت ٣ٛايتٛتس ٟيًٓص (ؾإِٕ ضا٤نِ/ؾازمحٛا… ٚإِٕ ضسٖنِ /ؾعرٓبٛا)
ؾؿ ٞاطاز ايتٗ ١٦ٝايطُٝٝا ١ٝ٥يهٌ ٖر ٙايتش٬ٜٛتٜ ,تأضٓظ يدٜٓا ْٛعإ َٔ ايرات ُٖا :ذات َطُسٚ ٠ذات َتصً ,١ؾايرات املطُس,٠
ٖ ٞذات ضًب ١ٝمتجًٗا (ؾٛش) ٚاملطاز ايطُٝٝا ٞ٥ؾٗٝا ٜٓطًل َٔ د٫ي ١ايػٝاب اييت تتُعٗس بػهٌ دًٜ ٞطُح هلا بايعٗٛز ضُٔ ايؿطا٤
ايتٛتس ٟايرٜ ٟجري ايرات ا٫خسٖٚ .٣را ا٫ستُاٍ ٜبد ٚيف ضٝام َطاز ايرات ٖٛ ,ايُٓط ايٛسٝد اير ٫ ٟميًو ا ٟتأ ٌٜٚيف
انتطاب ايهؿا ٠٤ا ٚايكٝاّ با٫دا .٤اَا ايرات املتصً ١ؾٗ ٞاييت تتًؿغ ٚتٛيٓد املعٓ ٫ ,٢يتشكٝل ايؿعٌ ؾشطب ,امنا يًٛص ٍٛاىل
اضتشطاز ا٫سطاع مبُازض ١تًؿع ١ٝهلا ٚظٝؿ ١اغاز ١ٜداخٌ ايٓصٖٚ ,را ٜدٍٓ عً ٢إٓ املتهًِ ٜبرٍ دٗداّ تًؿعٝاّ نبريآّٜٚ ,عِٓ
بػهٌ َٓطٓل اٜكاع ايهٚ ّ٬ايطهٛت ٚاملٓطٛم ٚغري املٓطٛم .ؾايتباعد ٚيٓد اشَ ١ايتٛاصٌ ,اذ بكٝت ايرات املتصً ١يف دا٥س٠
ايٓصٛص املطتش ١ًٝاييت مل ػد َتًكٝاّ ممهٓاّ ,خيسدٗا َٔ ٖرا اْ٫ػ٬م اير ٟؾسضت٘ ايرات املطُس.٠
إ ايتُٝٝص بني اْ٫عُ ١ايع ١َٝ ٬املتؿاعً ١يف دطد ايٓص ايػعس ,ٟتبد ٚغب ١ٗٝعسنات املد ٚاؾصزٚ ,يٝظ ٖرا ايٓعاّ ايبٓاٞ٥

َؿتع َٔ ّ٬ايػاعس بكدز َا ٖ ٛادسا ٤اؾرتاضْٚ ,ٞعاّ بٓا ٞ٥قهِ تؿتعً٘ بٓ ١ٝاٜكاعَ ١ٝتشسنْ ١اػ ١عٔ غٝاب ا٫غازات املسدع١ٝ

ٚايعَ٬ات املتبٛع ١بني املتهًِ ٚاملُداطب .ؾؿعٌ ايتًؿغ قه ّٛبدٚا٥س َػًك َٔ ١املعاْاٚ ٠اْ٫طٛا ٤عً ٢ايٓؿظٖٚ .را ايػٝاب ٖ ٛايرٟ
ٜؿعٌ ايكساٚ ٠٤ايتأٚ ,ٌٜٚميٓح املربزات ايتعبريٚ ١ٜايتؿهريٚ ١ٜاـطاب ١ٝاؾكّا قساٝ٥اّ يًرات املتصًٚ ,١اير ٟاضؿس عٔ ْ ١ٓٝاقصا ١ٝ٥هلا.
إٕٓ انجس َا ٜٗدٓد ايٓص ٖ( ٛاآلخس) ٖ ٛػٓب٘ ا٫ضتطٚ ّ٬عٓاد ٙعً ٢ايبكا ٤نُا ٖ ٛاَاّ ػًٝات َا ٜكسأ ,يف قاٚي ١يتذاٚش

ايعاٖس بؿعٌ َػاٜس ٜبشح عٔ املتباعد ايد٫ي ,ٞ٭ٕ ايعاٖس حيتاز اىل اخرتام داخًٜٓ ٞصع عٓ٘ نٌ ا٫غًؿ ١اييت تػطٚ ٘ٝنإٔٓ اؿكا٥ل

ببٛاطٓٗا  ٫بعٛاٖسٖاٖٚ ,را ايتٓاٚب بني ؾعٌ ايتدؿٚ ٞايتذً ٞتصداد اُٖٝت٘ يف ظٌ اْهؿا ٤اآلخس ,مما ٜطتدع ٞاؾٓٛح اىل ايتأٌٜٚ
نٛض ١ًٝأخري ٠يتدصٝب ايد٫٫ت املتٓاثس ٠يف ايٓص.

ٚيعٌ اهلدف ايتٛاصً ٞايرٜٓ ٟػد ٙايػاعس ٜٚسنص عً ٖٛ ,٘ٝاخطاع اآلخس ٚادباز ٙعً ٢ا٫ذعإ يٓص٘ ,ؾٜٗٛ ٛد٘ عٓاٜت٘
اىل ضسٚزٚٚ ٠عٖ ٞر ٙاملٝص ٠اييت عً ٢اضاضٗا ٜه ٕٛايتٛاصٌ ايرٜ ٟطع ٢ايَ ,٘ٝاداَت ػسبت٘ ايػعس ١ٜقد دخًت ممًه( ١ؾٛش)
ٚاؽرت هلا ٚدٛدّا َُ٥٬اّ .ؾ ٬غو إٔٓ ايرات تتٛقع اضتكباًٜٝ ّ٫ل مبٓطل ايبٛح ٕٓ٫ ,ا٫قرتاب َٔ طكظ احملبٛبَٚ ١تامخ ١ادٛاٗ٥ا,
نًٗا اَٛز ,يتذط ِٝاملعاْاٚ ٠خًل ساي ١خسم يبٓ ١ٝايػعس املأيٛؾٚ ,١ادخاٍ ا٫ضطساب عً ٢ايٓعاّ ايًطاْ ٞيًكصٝد ٠مبذُٛعَٔ ١
ا٫سداخ ٚايتش٫ٛت اييت تػاٜس ايصٛزٚ ٠متٓشٗا تٛشٜعا َسنباّ يف اْتاز املعٓ:٢
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ضس ٣طٝـُ ؾٛشٕ آخس ايً ٌٔٝبايطـِٓ

ؾٓشٓ ٢ايهس ٣عٓٓٚ ٞأغؿت ٚمل أْغـٔ

ٚباتَ اهل ٣ٛي ٞساضساّ عٔ ذزاع٘

ًُٖٜٗبُ يف ايصدز اهلُُٜ ٫ٚ َّٛطؿٞ

َُعًٖلْ

أُْاغدُ ََٔ ٜدزٜٚ ٟعًُِ َا أُخؿٞ

ٚاهل٣ٛ

1

ٚبتٗ
ٚيٛ

نأْٞ
أْصَؿَتِين

بايجسٜا
يف

املٛدٔ٠

زضٝتُ ُٜٚسضٝين أقٌٗ َٔ ايَٓٓصـٔ

ت٪نٓد ايعَ٬ات ١ٝعً ٢املػازن ١ايؿعٓاي ١بني ايٓص ٚاملتًك ٞمبعٓ ٢إٔٓ ايٓص ا٫دب ٫ ٞتهتٌُ سسنت٘ ا٫بداع ١ٝا ٓ٫عٔ طسٜل
ايكساٚ ٠٤إعاد ٠اْتاد٘ ؼًٚ ّ٬ٝز َٔ ١ٜ٩ددٜدٚ ,نٌٓ ْصٕ ي٘ قطبإ :ؾين ٚمجاي ,ٞؾايكطب ايؿين ٜتداخٌ َع ايٓص َٔ خ ٍ٬ايبٓا٤
ايًػ ٟٛاير ٟخيطع ٭ْعُ ١ايد٫٫ت املطُ ١ْٝٛبكصد ١ٜاٜصاٍ املتًك ٞاىل قُ٫ٛت ايٓص املعسؾ .١ٝأَا اؾُاي ٞؾتػرتى ؾ ٘ٝعًُ١ٝ
ايكسا ٠٤املًُٛض ١اييت تٛصًٓا اىل ؾِٗ ايٓص ٚتأ .ًٜ٘ٚاذ ٜك ّٛايتأ ٌٜٚبهػـ َا ٚزا ٤ايٓص ٚاضتهٓا ٙد٫٫ت٘ املتدٚ ١ًٝايبشح عُٓا
ٖ ٛكؿٚ ٞظاٖس يًٛص ٍٛاىل َكصٛد ١ٜايػاعس.
إ ٖٕ (ايطٝـ) ٖ ٛا٫غاز ٠املسدعٚ ١ٝايع ١َ٬احمل ١ًٝعً ٢اآلخس ,ؾايص٬ت ايسابط ١بني ايػاعس ٚؾٛش يف ٖر ٙا٫بٝات اييت داز
ؾٗٝا اؿدخ ٚؾعٌ ايتًؿغ داخٌ سٝص ايطٝـ مبا َٖ ٛهإ َتدَ ٌٝستبط باملعاْاٚ ٠اْ٫طٛا ٤عً ٢ايٓؿظ ٚست ٢در ٠ٚايٛدد ,امنا ٖٛ
غٝاب ٜعكٓد سكٌ ايكساٚ ٠٤ايتأ,ٌٜٚ
ٚزغِ ايطباب ١ٝاييت تًـٗ ع٬ق ١احملبٛب عبٝبت٘ ,ميهٔ إٔ ٜعكد ايكاز ٨يف فُٛع ١ا٫ؾعاٍ املرتانُ ١يف ٖرا ايٓص ,ؾط ّ٬عٔ
ايعَ٬ات املس ١ٝ٥املتٛتس ٠بني ايطسؾني ,اسداُٖا ساضسْ ٜهتب ٚآخس غا٥ب ٜكسأٚ ,اذا ػاٚشْا ٖر ٙا٫ستُاي ,١ٝؾإٔ ْكاط ايتتابع بعد
(ضس ٣طٝـ ؾٛش) تتهًِ عً ٢مجً ١اَٛزٚ ,ؽتصٍ ايهجري َٔ عَ٬ات ا٫خؿا ٤اييت متازضٗا (ؾٛش) ٜتعطٌٓ بطببٗا ايٓطل (أُْاغدُ َٔ
ٜدزٜٚ ٟعًُِ َاأخؿٚ )ٞنٌٓ ذيو ٜتشصٌ َٔ اضتكسا ٤اؾدٍ بني ايصُت ٚايهٚ .ّ٬تٜٓٛع ٖر ٙايعَ٬ات ُٜػين ايتذسبٜٚ ,١ػدٚ
ايصُت ؾاع ّ٬خطابٝاّٚ ,طسؾاّ يف بٓاْ ٤عاّ ضُٝٝاٜ ٞ٥تطًب ضًٛناّ قساٝ٥اّ َػاٜساّ يًُأيٛف (سٝح ٜٓبجل املعٓ ٢بٛصؿ٘ احنساؾاّ ٚتٛضطاّ
ٚغُٛضاّ َتعدد ا٫غهاٍ)ٖ . 2ر ٙاـاص ١ٝاييت انتطبٗا ايػاعس ,قد اغهًت اَٛ٫ز عً ٢ايكاز ٨اير ٟتعددت ضبً٘ يًٛص ٍٛاىل
َاٖ( ١ٝؾٛش) بٛصؿٗا ْطٝذاّ يػٜٛاّ ٚخطاباّ اضتكساٝ٥اّ قاُ٥اّ عً ٢انجس َٔ َطت ٣ٛتعبري ,ٟؾٜٓ ٘ٝتكٌ ايػاعس َٔ ايعاٖس ايرٜ ٟعدٓ
زابطاّ يًٓصٚ ,بني ايباطٔ اير ٟخيؿ ٘ٝاآلخس.
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إ ٖٕ ع( ١َ٬ايطٝـ) اييت تتهجٓـ ث ِٓ تٛشع نَ٬اّ سازقاّ َٚعاْا ٕ٠غدٜد ,٠قد اخرت با٫تطاع يف دٚا٥س ايكصٝدَٓٚ ,٠شت
ايٓص سا٫ت َٔ ايتٛشٜع ايعاطؿ ٞاير ٟتطتعٝد ٙايرانسٚ .٠قد تٛشعت عَ٬ات ايٛدد نجرياّ يف ْص ايعباع بٔ ا٫سٓـ ٚغدت
تكٓ َٔ ١ٝتكٓٝات ايكصٝدٚ ,٠نٌ قصٝد ٠باتت تطتدع ٞإْطاقاّ ٚإضتٓطاقاّ جملسٜات اؿدخٚ ,بدا دٚز ايػاعس اإلْطاق ٞبازشاّ ,ؾٜٗ ٛدؾع
بايصُت ٚٚظٝؿ ١اْ٫تعاز إٔ تٓؿتح عًَ ٢طايو ايتأ.ٌٜٚ
ٚمبا إٔٓ ػسب ١ا٫سٓـ ٖ ٞػسب ١تأٌَ ذات ٞتعتُد عً ٢ايتد ٌٓٝتازٚ ٠ايًكا ٤تاز ٠اخس ,٣ؾٗ ٛيف ع٬ق ١تٛاصٌ دٖٛس ٟبني
ايرات ٚؼكل ايٛدٛد يف عامل (ؾٛش) .ؾايػاعس ٜسٜد إ ٜتشسز َٔ ع٥٬ل املعٓ ٢ايطه ْٞٛيًشٝا ٠يف ٚضع ١ٝايعاٖس ٚاملأيٛف َعاّ
ٚص ّ٫ٛاىل تٓاغِ س ٟٛٝسس تصبح ؾ( ٘ٝؾٛش) ع َٔ ١َ٬عَ٬ات ايٛدٛد اجملًٓ ٢باؿكٝكٚ ١نٛآَٗا اـؿٚ .١ٝهلرا ازتبط َؿٗ ّٛايتػٓٝس
ٚايتبدٍ عٓد ايرات بؿهس ٠اـٝاٍ املٓؿصٌ بٛصؿ٘ َعًَٛاّ قاُ٥اّ برات٘ .ؾهتاب ١قصٝد ٠يـ (ؾٛش) ٜعين ايهجري ,ؾٗ ٞقصٝد ٠غٓ ١ٝباحيا٤اتٗا
َتؿسد ٠بًػتٗا اؾدٜدٚ ,٠يعٌ َٔ غإٔ ايكصٝد ٠إ تسأٖ عً ٢اْؿتاح ايرانسٚ ٠تكامسٗا ٫بعاد ايصَٔ ايج٬ثٖٚ .١را ٜعين إ ايػاعس
ٚاعٕ بهٝاْ٘ ,عازف مبا ٜبين َٔ َهْٓٛات ايًػ ,١اذ ٜؿسٓع املعٜٓٚ ٢طع ايد٫ي ١يف ضٝام ايكسا ٠٤ايػعس ١ٜاملؿتٛس ١عً ٢اضتدعا ٤اؿًِ
ٚدعً٘ سكٝك ١زغِ َطش ١اؿصٕ اييت صازت تهتٓؿٜ٘ .كٚ ٍٛزْٛى٫( :ميهٔ ايتُٝٝص بني ايرانسٚ ٠املد ١ًٝا٫بداع ,١ٝاُْٗا ٜٓػطإ َعاّ
يٝتٝشا يٓا ؾِٗ ٚتؿطري اغهاٍ ايتذسبٚ ١صٛزٖا ,إ ٫ا ٕٓ ٖٓاى يف ايرنس ٣سطاّ بايؿكدإ).1
ٖٚرا اضتدعا ٤ناٌَ ملٓطل ايٚ٬ع ٞاير ٟميازض٘ ايػاعس غايباّ ٜ ٖٛٚهتب ْصٛص٘ ايػعس ,١ٜؾطسم باب ايطٝـ ٚاـٝاٍ
ساي٫ ١ضبب ١ٝتؿسشٖا قٛاعد ايسٚح ايػاعس ٠ايكادز ٠عًَٛ ٢اصً ١اؿٝاٚ .٠داخٌ ٖرا اجملاٍ ايػعس ٟمث ١متاٜص بني ْصٕ ٚآخس ,مما جيعًٓا
ْطتشطس اثٓا ٤ايكسا ٠٤تؿاع٬ت ٚاسداخ ايكصٝدْٚ ,٠ػٛص يف صٛزٖا املسنب ١تسنٝباّ ؾٓٝاّ ٜعهظ قدز ٠ايػاعس عً ٢بٓاْ ٤ص٘
ايػعس ٟبٓا ّ٤ؽًٝٝاّ باٖساّ .ؾهٌ خطاب يـ (ؾٛش) ٜٓتر َديَ ّ٫ٛػاٜساّ يآلخس بسَٛشٚ ٙاحيا٤ات٘ املتعدد.٠
ٚيعٌ ايتصٛز ايطُٝٝا ٞ٥يًٓص ميهٔ إ ميدْا غٝط ٜٛصًٓا اىل َكصد( ١ٜؾٛش) يف نٌ ٖرا ايتعازض ٚايتػانٌ اير ٟتبدٜ٘
يًػاعس:
إِٔ

َتػِلَ

عٝين

ٚنًُا

داْٞ٤

تعٗس

يف

ؾكد

ضعدٔتِ

بٗا

ايسضٍُٛ

هلا

ٚدٗ٘

قاضٓٗا

عنيُ

زضٛيٞ

َزدٖدتُ

عُداّ

ؾكد

أثٖستِ

ٚؾُصتُ

باـربٔ

يف

طسؾ٘ٔ

ْعسٟ

ؾ٘ٝ

اسطَٔ

ا٭ثسٔ
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عازّ١ٜ

ؾأْعس بٗا ٚاستهِ عً ٢بصسٟ

1

ٜتُتع ْص ايكصٝد – ٠عً ٢متاَٗا – بايٛظٝؿ ١ا٫غسا ١ٝ٥يًُتًك – ْ٘٫ ,ٞا ٟايٓص – ميازعُ يعب ١ا٫ضتعٚ ٤٬اْ٫هػاف َٔ
قب ٌ (ؾٛش) َٔ خ ٍ٬عَ٬ات ايتػٜٛل ايًػ ٟٛاير ٟابدا ٙايػاعس .يريو تكتط ٞايطسٚزَ ٠طا٤ي ١ايٓص ,نْ ٞطرتم َٓ٘ ػًٝات
ايبٛح ايهأَ يف ٖرا ايطس املتُعٗس يف ايكصٝدٚ .٠بٓا ٤عً ٢ذيو ْطتطٝع ايسبط بني املطازات ايكصد ١ٜيآلخس ٚايتػه٬ٝت اـطاب١ٝ
يًرات ,يٓشصٌ عًْ ٢طٝر َٔ ايرتابط ايٓص٪ٜ ٞطٓس نٌ املعامل ايًػ ١ٜٛيف ايكصٝد .٠عً ٢اعتباز إ َا بني ايػاعس ٚسبٝبت٘ مبجاب ١ايسأع
يًذطد ,ؾتصبح ايصٝػ ١ا٫صً ١ٝملؿسد( ٠ايسض )ٍٛغ٦ٝاّ قطٛضاّ ٜتُٝص غاص ١ٝاـٝاٍ املطًل .ؾباـٝاٍ ٚسدٜ( ٙتِ اط٬م صساح ايٓؿظ
اٜ ٚتِ ؼسٜسٖا َٔ اؿتُٚ ٞاملٓطكٚ ٞاحملدٚد)ٖٚ . 2را ايتٓاٚب بني ايصُت ٚايعبازٜ ٠كٛدْا اىل ٚؾس ٠ايصٛز ايؿٓ ١ٝاييت متٝص ايٓص
ايػعس ٟعٔ غري ,ٙبإٔ اؾسغ٘ َٔ ع٬قات٘ ايطابكٚ ١غشٓ٘ بأخس ٣ددٜد َٔ ٠صُ ِٝػسبتٖ٘ٚ .را ٜعد بٓ ١ٝصػسَ ٣تٛاغذَ ١ع ايبٓ١ٝ
ايهرب ٣يًٓصٚ .نٌ ذيو َٔ ادٌ ؼكٝل اْ٫طذاّ ٚايرتابط ايؿهس ٟبني ايطسؾني.
مبعٓ ٢إٓ زصد يػ ١ايتطاد ٚايتػانٌ ٚايتبا ٜٔيف اغًب قصا٥د ايػاعسٚ ,اْ٫تكاٍ بٗا َٔ ايبٓ ١ٝايططش ١ٝاىل ايبٓ ١ٝايعُٝك,١
ٚذيو بػَ ١ٝعسؾ ١طسا٥ل اْبجام املعٓٚ ٢تٛيٝدٚ ٙاملتُجٌ بإضتهٓا ٙايٛددإ ا٫ضتبطاْٚ ٞاضرتداع ايرانس ٠شَاْاّ َٚهاْاّٚ .بايتاي ٞتتدر
قصٝد ٠ايعباع بٔ ا٫سٓـ ثٛابت َٛضٛعات ١ٝتتُجٌ يف ايعٓاصس احملاٜج ,١يعٌ َٔ ابسشٖا ايرات ٚاآلخس ,آخر ٜٔبٓعس ا٫عتباز إٓ زَص
ا٫تصاٍ ٚزَص اْ٫ؿصاٍ ُٖا ايًرإ ٜكٛدإ اىل زَص ايتشٜٚ .ٍٛعين ٖرا ,إٓ ايػاعس قد ٜه ٕٛضعٝداّ يف َٛطٕٔ َا ,يهٔ ضسعإ َا
تٓكًب ٖر  ٙايطعاد ٠اىل غكا ٤بؿعٌ صدٚد (ؾٛش)ٜٚ .بك ٢ايُٓٛذز ايتأضٝط ٞيـ (ؾٛش) عباز ٠عٔ ع٬ق ١تطاد( ١ٜضعادٚ ٠غكاٖٚ )٤را
ٖ ٛايرٜٛ ٟيد د٫ي ١اـطاب اؿٛاز ٟبني طسؾني عًَ ٢طت ٣ٛايتُعٗس ايٓصٚ .ٞاملكازب ١ايطُٝٝآٖ ١ٝ٥ا تبشح عٔ اْبجام املعٓ٢
ٚايد٫يَ ١عاّٚ ,ؼا ٍٚزصد َٓطل ايتٛاصٌ ٚا٫ب٬ؽ ٚايهػـ عٔ َاٖ ١ٝايٓص ٚقصدٜت٘.
ٚمبا إٓ ايكصٝد ٠تطتٓٗض (ؾٛش) َٔ ؽ ّٛايصُت اىل ؽ ّٛا٫ضتذابٖٚ ,١را ايرٜ ٟكٛدْا إٔ ْتهػـ عً ٢ايطس ايكابع يف
ذات ايػاعس ٜ ٖٛٚهجٓـ َٔ َادت٘ ايػعسٚ ,١ٜتٛنٝد ايسغب ١يف اجملابٗ ١عً ٢اْٗا َهْٓٛات ايٛاقع املٗ ُٔٝيآلخس ,ؾتتشكل – عٓد٥رٕ –
اؿهُ َٔ ١ايػعس يف شَٔ اخت٬ط املطهٛت باملطهٛت عٓ٘ ٚاؿكٝك ١بايٛاقع .ؾأغًب ْصٛص ايعباع بٔ ا٫سٓـ َطتُد َٔ ٠غسع١ٝ
غصيٚ ,١ٝظٓؿٗا ٚاعً ٢زتبتٗا يف َٓع ١َٛاؿب املػش ٕٛبد٫٫ت ددٜدَٚ ٠تؿسد.٠
ٚتهتطب يػ ١ايػاعس ٖٜٛتٗا ٚاْطذاَٗا يف ضٝاقٗا اـاص ,ؾٝتش ٍٛاىل اقاصَ ٞعاْ ٘ٝعجا عُا ٜسض( ٞؾٛش)ٚ .مبا إٖ
ايتصٜٛس ايؿين ٜهتٓص مجا ّ٫تعبريّٜا َٛيٓداّ يًُعٓ ٢يف ايعًُ ١ٝا٫بداع ,١ٝيرا ًْشغ إٓ اضتٓطام املعاْ َٔ ٞقبٌ ايػاعس ٚايتكاطٗا بػهٌ
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تصٜٛسٚ ٟاخسادٗا يًٛاقع املاد ٟيف تعبري ممٝص ٚاحيا ٤د٫ي ٞخاص ٜكٛد املتًك ٞاىل اؾاْب املدؿ َٔ ٞاملعَٓ ٢باغسٜ .ّ٠ك ٍٛايكسطادين
يف ٖرا ايصدد( :ؾاذا عَٖبسَ ايػاعس عٔ تًو ايصٛز ايرٖٓ ١ٝاؿاصً َٔ ١ا٫دزاى ,اقاّ ايًؿغ املعبٓس ب٘ ٖ ١٦ٝيتًو ايصٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيف
اؾٗاّ ايطاَعني ٚاذٖاِْٗ ,ؾصاز يًُعٓٚ ٢دٛد آخس َٔ دٗ ١د٫ي ١ا٫يؿاظ).1
ٖٓ َٔٚا ,تتأزدح ايكصا٥د ايػعس ١ٜيف دٜٛإ ايػاعس بني تٛظٝـ اآلخس نُدي ٍٛتعبريٖ ٟاٚ ,ٌ٥بني تسانُات اؾٌُ ذات
ايٓرب ٠اؿسن ١ٝايدٜٓاَٝه ١ٝمبذُٛع َٔ ١ايكسازات ٚا٫حيا٤ات ٚاملٛاقـ املتٓٛع ١اييت اضؿاٖا ايػاعس يف قصا٥د ٙاييت تػٓٓت بـ (ؾٛش).
 َٔٚثِٓ ؾاؾٌُ ايػعس ١ٜنُا يف اغًب ايػٛاٖد اييت ْتعسٓض هلا ,تٓتكٌ َٔ تسانٝب ؾعً ١ٝداي ١عً ٢اؿسن ١ٝاىل ضهَ ٕٛطبل ٜعٝػ٘
ايػاعس ٜ ٖٛٚتًُٓظ صدٚد سبٝبت٘ بد٫ي ١تجبٝت اٚ٫صاف ٚا٫سٛاٍ .اذ ٜك ِٝايػاعس اغًب قصا٥د ٙعً ٢قاْ ٕٛايع٬قات ا٫ضتبداي١ٝ
بني ايرات ٚاآلخسٚ .مبا إ ايػعس (ٖ ٛسسن ١ٝتٛاصً ١ٝبني ايرات ٚاآلخس ,ؾإٕ ايطابع املعسيف يًػاعس ٖ ٛايرٜ ٟهػـ ْٛع ١ٝايٓص,
ٚاملؿاٖ ِٝا٫دسا ١ٝ٥اييت تٛصًٓا اىل ؾُٗ٘ بايتشًٚ ٌٝا٫ضتٓطامٚ ,بايتاي ٞاعطا ٤د٫يٚ ١اضش ١بايتعسف عً ٢تػه٬ٝت٘ ٚاملهْٛات اييت
ؼتٖٚ .ٜ٘ٛرا ايٓٛع َٔ املكازب ١بني ايػاعس ْٚصٜ٘ ,طؿ ٞصبػ ١مجايٚ ١ٝاضًٛباّ يًعسض ٚايتأ ٌٜٚيف ضٝام تعبريَ ٟعنيٚ ,ذيو ٕ٫
ايٓص ٜتُٝص باْ٫ؿتاح ٚاْ٫ػ٬م ضُٔ سدٚد ايس ١ٜ٩اييت ؼ ٌٝاىل ع٬قات َتػابهَٚ ١تٓٛع ١يف ا٫ثس ٚايتأثري).2
 ٫ٚأسطبِ ايعباع بٔ ا٫سٓـ ض ٣ٛاْ٘ غاعس غدٜد ا٫سطاع ٚاؿٓ ٛعًَ ٢عػٛقت٘ ,ؾٜٗٓ ٛدؾع عاطؿٝاّ حنٖٛا نًُا زأ٣
صدٚداّ َٓٗا ,يتصبح ؿع ١متاَٖ ٘ٝع ايٓص عباز ٠عٔ ٚثٝكٜ ١طذًٗا يف ػسبت٘ املً ١٦ٝبايعاطؿٚ ١اْ٫صباب ايٛدداْ ,ٞغري اْ٘ ًٜ ٫بح
إ ٜتشؿغ بػهٌ تًكا ٞ٥عًْ ٢تا٥ر ٖرا ايتعاطـ ,ؾٓساٜ ٙكتصس عً ٢ؾعاي ١ٝاؿظ اؾُاي ٞعٓد املتًك ٞيٝصزع برٚز ايكطب ايؿين
عٓد:ٙ

ٜكٛيٕٛ

يٞ

:

ٚاصٌ

ضٛاٖا

يعًٓٗا

تػازُ ٚإ ٓ٫نإ يف ذاىَ َا ُٜطًٞ

ٚٚاهلل,

َا

يف

ايكًبٔ

َجكاٍُ

ذَزٓ٠

٭خس ٣ضٛاٖا إٕٓ قًيب يؿ ٞغػٌٔ

قُِّٜٛتِ

عٌُٔ اهل ٣ٛإٕٓ اهل ٣ٛأثكٌُ ايجِّكٌٔ

َسًَُتُ اهلَ ٣ٛست ٢إذا قُتُ باهلَ٣ٛ

3

عذبتُ

٭بدإٔ

احملٓبنيَ

خسزتُ

عً٢

ٚدٗٞ

ٚأثكًين

محًٞ

_____________________________________________________________________________________________

َٗٓ - 1از ايبًػاٚ ٤ضساز ا٫دبا ,٤ساشّ ايكسطادين.19 :,
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ًُْظ يف َطتٌٗ ا٫بٝات صٛز ٠دقٝك ١يتطذٚ ٌٝقا٥ع ٚاْطباعات اآلخس ,ٜٔمبا َعٓا ٙإٔٓ ايكص ١مل تهٔ يف اـؿا ٤عٔ اعني

ايسقبا ,٤بٌ صاز هلا َٔ ايرٜٛع ٚايػٗسَ ٠ا ٜهؿٖٚ ,ٞر ٙنًٗا متعٗسات طبٝع ١ٝتٛس ٞظُاي ١ٝاملٛقـٚ ,أنجس َٔ ذيو ؾإٔٓ ايتٓكٌَ َٔ
سأٍ اىل ساٍ َٔ قبٌ ايػاعس ,ضبب٘ ايسؾض املكٓع َٔ قبٌ (ؾٛش) ٚايرٜ ٟبد ٚاْ٘ نإ َربزاّ يف َجٌ ٖر ٙاملٛاقـ ,ؾتازٜٓ ٠تكٌ ايػاعس

َٔ ايهتُإ اىل ؾطا ٤ايبٛحٚ ,يف ٖر ٙايع ١َ٬تصٓٛز عُٝل ؿاٍ احملب ٫ضتدزاز سبٝبت٘ ٚازضاٗ٥ا بايطسٜك ١اييت ٜسغب ٖ ٛبٗا ٫
ٖ .ٞاْٗا ددي ١ٝاؿطٛز ٚايػٝاب اييت اغٓت ايتذسب ١ايػعسٚ ١ٜأثٓست عً ٢إخسادات تدٚز يف ؾًو غاَض ٜكتصس عً ٢ايػٝاب دٕٚ

اؿطٛزٜٚ ,كتطَٓٓ ٞا ػسٜب ٖر ٙايؿسضٚ ,١ٝاييت تػسٜٓا ست ٢ايًشع ١إ ْطتػعس ساٍ ايػاعس يتبٝإ َسدعٝت٘ اييت ٜتشصٔ خًؿٗا,
ٜٓ ٖٛٚػد اْ٫تُا ٤يـ(ؾٛش) ٚسطٛز ١ٜذاتٖ٘ٚ( .را ٜتطًب قدزات َتٓٛع ١ايتأثري ,تربشٚ ,بػهٌ ٚاضح ,اْكطاّ ايػاعس عً ٢ذات٘,

نٜ ْ٘ٛتهػٓـ عً ٢فُٛع ١ع٬قات دٖٛس ١ٜتٓدزز ؼت َطُٝات َتعدد ٠خيطع ؾٗٝا يًشدخ ٚاْ٫عهاع املػانٌ يًشٝا.1)٠

 ضُٝٝا ١ٝ٥ايصٛز
ََٔ ٜكسأ قصا٥د ايعباع بٔ ا٫سٓـ ٜدزى ذيو ايتٓٓٛع ٚايتش ٍٛيف ايٓص ,ست ٢نأْٓا ْكسأ ْصا َعاصساّ ميتصز بسٚح ايتٛاشٕ
ٚاْ٫طذاّ َع ايرا٥ك ١املعاصس ,٠اير ٟاتكٓ٘ ايػاعس ٚتؿٓٔ ب٘ ٫ٚ ,ازٜد ٖٓا ,إ أُسدخ َكازْ ١بني ايٓص ايكدٚ ِٜاملعاصس ,ظٓاَ َٓٓ ٞإ
ايٓص ايكد ٜ ِٜتؿٛم نجرياّ با٫دٚات ٚايتعابريََٜٚ ,دتصٕ ايهجري َٔ ايصٛز ,يته ٕٓٛق ٠ٛضشسٖ ١ٜا ١ً٥تكٛدْا اىل اـٝاٍٖٚ .ر ٙايك ٠ٛيف
املعٓ ٫ ٢ميًهٗا اآل ايكً َٔ ٌٝايػعسا ,٤ؾتٛاشٕ ايصؿات ٚاغاع ١اْ٫طذاّ َٖ ٛا ٜػ ٞقصا٥د ابٔ ا٫سٓـ.
ٜٚبك ٢ايتٓطٝل ايؿا٥ل ٚايعاطؿ ١اؾٝاغُٖ ١ا َصدز ايًؿغ ايرٜ ٟطتذٝب يًذرب عٓد املتًك ,ٞؾايٓعاّ ايؿا٥ل ٚسد ٙايهؿٌٝ
ايرٜ ٟتكٔ ايصٛزٜٚ ٠صٓعٗا بأبَٗٓ ٢عس يترنَ ٞػاعسْا ٚحنٔ ْٓعِ ايٓعس يف نًُات اضتعًُت ؾكط ٫ٚ ,تهاد تٗدف ا ٓ٫اىل
اٜ٫كاع .غري اْين  -نباسح – ادزى إ ايػاعس نإ ٜٗدف اىل ٖرا ,ؾايهَٛ ّ٬د٘ اىل اغً ٢كًٛق ١يف سٝات٘ ,يرا دا٤ت ايكصٝد٠
بأنجس َٔ فسد اٜ٫كاعاتٚ ,إ مل تهٔ ٖر ٙاملطأيْ ١تٝذ ١يؿعٌ اٜ٫كاع ٚسد ,ٙبٌ يًُعاْْ ٞصٝب اٚؾس ؾٗٝا ,أ ٟإٓ بٓا ٤املعاْٞ
ٜتدخٌ يف ٖرا ايتأثري يٓٝتر صٛزاّ خٓ٬ق ١يعٌُ خٓ٬مٖٚ .را ٜتطًب تؿشصات ؾًطؿ ١ٝددٜدْٚ ,٠عسٜات مجاي ١ٝتكٛد اىل ؾِٗ ايصٛز٠
ٚؼًًٗٝا ,غري إ ايباسح ٜػعس إٓ مجاي ١ٝايصٛز يف ايكصٝدٜ ٠دٍ عًْ ٢بض ايػعٛز انجس مما ٜتٗذا ٙايعكٌٚ .تبك ٢سسن ١ٝايتٛاصٌ
َع ايٓص ٖ ٞعًُ ١ٝتٓاٚب ١ٝبني ايػاعس ٚاآلخس .مبعٓ( ٢إ ايهتاب ١عٌُ ؼسٜط ,ٞؼسٜض ايرات ضد اآلخس ٖٛٚ ,يف ايٛقت ذات٘,
ؼسٜض يآلخس ضد ايرات)ٖٚ . 2را ٜتطًب َٔ ايػاعس إ ٜ ٫برٍ دٗداّ يف خًل املعاْ ٞاييت ٜساٖا تػهٌٓ زد ٠ؾعٌ عٓد اآلخس,
ٚذيو بطبب َعسؾت٘ ايهاًَ ١بـ (ؾٛش) اذ ٜتذً ٢املٛقـ َٔ خ ٍ٬ايصٛز اييت تدٚز يف كًٝت٘:

_____________________________________________________________________________________________

 - 1سسن ١ٝايصساع يف ايكصٝد ٠ايعباض ,١ٝدْ .اظِ محد ايطٜٛدا.126 :ٟٚ

 - 2ايهتاب ١ضد ايهتاب ,١عبد اهلل ايػراَ.7 :ٞ
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دس ٣ايطٓ ٌٝؾاضتبهاْ ٞايط ٌٝإذ دس٣
َٚا
ٜهٕٛ
أٜا

ذاى
أُدادا
ضانين

إٓ٫

اٜكٓت

إٔ
دْٚهِ

غسقٓٞ

أْ٘

ٚؾاضت
ميسٓ

ؾإذا

اْتٗ٢

إيٝهِ

ددً١

نًهِ

إىل

بٛادٕ

َٔ

ي٘
أْت
تًكٓ٢

ايكًب

َٔ

َٓ٘

َكًيتٓ

قـــــــــــــسٜبُ

طٝبهِ
أدٌ

ضَسٚب
ؾٝطــــٝبُ

اؿبٝب

سبٝبُ

1

بطٗٛي ١جيد ايكازٖ ٨را ايػ ٧املأيٛف ايرٜ ٟعسؾُ٘ ايػاعس عٔ اآلخسَٚ ,ا بني ايٛصاٍ ٚاْ٫كطاع تهُٔ َػهً ١ايرات,
 ٫ٚميهٔ يٓا إ ْؿو ٖر ٙاملدزنات بايعكٌ ,بٌ بايعاطؿ ١ايكادز ٠عً ٢ادزاى ٖر ٙا٫زتباطات ,ؾايعاطؿٜٓ َٔ ٖٞ ١تر ايصٛز ,ؾٝصبح
– عٓد٥ر – ايػٛم املػبٛب ايرٜ ٟبجٓ٘ ايػاعس اىل (ؾٛش) ٜصبح ضسباّ َٔ دٚزإ ا٫زض ٚتػٓٝس ايؿص ٖٛٚ ,ٍٛغًَُٛ ٤ٞع
ٚقطٛع ,ؾايتذسبْ ١ؿطٗا ٖٞ ,ايصٛز املتصاٚد ١اييت تُُٓكٌ اىل ايكًب بايعاطؿًُْٚ .١ظ نريو ,سطاّ ذا َعٓٚ ٢زا٥ش ١يف ٖر ٙايصٛز
املتتابع ١يف ايكصٝد .٠ؾشكٝك ١ايػعس تهُٔ يف ادزاى ايػاعس بٛدٛد ع٬ق ١كؿ ١ٝبني ايعاٖس ٚايباطٔ ,يرا ٜه ٕٛخٝاي٘ اغدٓ املٛاٖب
ْكاٚ ْ٘٫ ,ّ٤سد ٙايرٜ ٟعًِ َا ٜدٚز يف ايطسف اآلخس.
ٖٚرا ٜعين – نُا ْس – ٣إٓ ايتٓاؾس اؿاصٌ بني طسؾنيَ ٖٛ ,ا ٜه ٕٛذا َعٓ ٢يف ايػعس ,ؾاهلذس ٚايصدٚد ٚايتُٓع َٔ قبٌ
اؿبٝب ,١نًٗا اَٛز تػرٓ ٟايكصٝد ٠بؿًطؿ َٔ ١ايتش ٌٜٛايرٜ ٟعٗس ايتذسب ١عً ٢اْٗا غٓ ١ٝباملؿسدات ٚايصٛز ,اذ ٜبد ٚإ ايعباع بٔ
ا٫سٓـ نإ َططساّ اىل إ ٜه ٕٛقسٜباّ َٔ ٖرا ايط ٌٝايرٜ ٟتشدخ (ميسٓ بٛادٕ اْت َٓ٘ قسٜب) ٖٚرا ايتبادٍ ؾ ٘ٝغ َٔ ٤ٞايدٖػ,١
 ٕٓ٫اجملاشؾ ٖٞ ١اـٝاز ا٫خري اَاّ ايرات ,اذ مل ٜعد اَاَٗا ا ٓ٫إ ؽرتع ْٛعاّ َٔ ايتٓاقض ايرٜ ٟجري اآلخس ٚحيسٓى َػاعس .ٙؾتصاٚز
ايصٛز ٚتٓٛعٗا ٖ ٛاير ٟميجٌ ع٬ق ١ا٫غٝا ٤اييت  ٫ع٬ق ١بٗٓٝا بايؿعٌ ٚاؿكٝكٚ ,١ايػاعس ٖٓا قادز عً ٢ا٫بتهاز ٚاـًل َاداّ ايرٟ
خياطب٘ ٖ ٛطسف ؾعٓاٍ ٚذ ٚتأثري عً ٢ايرات.
ٜٚتطع ٖرا ايسأ ٟنًُا قسأْا املصٜد يًػاعس ,ؾايتشهِ بايهًُاتَٚ .داٚزتٗا يٝظ ٚسد ٙاير ٟحيدخ ذيو ايتهجٝـ يف
املعٓ ٢اير ٟتهتب٘ ايكصٝد ,٠ؾُعاْ ٞايصٛز َٛدٛد ٠اٜطاّ َٔ ٖٞٚ ,تًعب دٚزاّ يف ايكصٝد ٕ٫ ٠ايػاعس ٜ ٫كبٌ ٜ ٫ٚطُح اآل مبعإٕ
َع ١ٓٝيف قٝط ايٓص ,ؾايػاعس مل ٜصٓع قصٝدت٘ َٔ ا٫ؾهاز اييت ؼ ّٛيف ايرانس ,٠بٌ صٓعٗا َٔ ا٫غٝا ٤اييت ؽتب ٧يف احملبٛب,١
ٚايػاعس ٜهتب يٝهتػـ اُْ٘ ُٜسض( ٞاآلخس) ٚصٛزٖٓ ٙا ,يٝطت شٜ ١ٜٓص ٜٔبٗا ايكصٝد ,٠بٌ َٖ ٞعاْا ٠زاضد ١يف ايراتٖٚ ,را دص٤
َٔ عٓاصس ايػعس امل٪ثٓس يف بٓاٚ ,٘٥يٓا إ ْكسأ ٙبٗرا املؿٗ .ّٛؾايصٛز تعٝؼ ضُٔ ع٬قات خيرتقٗا ايػاعس يف ايٛعٚ ٞايٚ٬ع.ٞ
ٚيتٛنٝد ٖر ٙاؿاي ,١يٓا إ ْٓعس يف طبٝع ١ايػاعس ٜ ٖٛٚسنٔ اىل ٖرا املهإ املً ٤ٞبايتٓاقطات ,اذ يٝظ َٔ املٓاضب إ ٜٓ ٫ػطس
_____________________________________________________________________________________________
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ؾ ,٘ٝؾٗ ٛايرٜ ٟتٛقـ ٜٚتػٓٛم ٜٚتُٖٓٚ .٢ر ٙايس َٔ ١ٜ٩غأْٗا إ تؿرتض عد ٠استُا٫ت ,يعٌ َٔ ابسشٖا ٖ ٛنٝؿ ١ٝؼًٜٗٛا اىل
َسدعٝات ٫زضا( ٤ؾٛش) َ ٖٛٚا ميٓشٗا بُعداّ ضٝهًٛدٝاّ ميهٓٔ ايرات إ تٛظٓـ نٌ غ ٤ٞعً ٢اْ٘ زَص خيطع ملكاضات ٚتأَ٬ت
ايػاعس.
إٕٖ قصٝد ٠ايػاعس عباع بٔ ا٫سٓـ ٖٞ ,قاٚي ١ملً ٧ؾساؽ خًكت٘ (ؾٛش) ,أعين بٗرا ,ايؿساؽ غري املهتٛب اير ٟبات عً٘ٝ
ًَ ٙ٪يٝػعسٖا بأٖ تُاَ٘ ,نُا إٓ غعس ٙقاٚي ١يًتعبري عُا  ٫ميهٔ ايتعبري عٓ٘ ا ٓ٫بايػعسٚ ,نُا زأٜٓا ؾإٔ اغًب قصا٥د ٙقاٚي ١يتشكٝل
املطتش ٌٝعٓدَا ْسقب يف تصشٝش٘ عً ٢ازضا ٤قبٛبت٘٫ ,يػا ٤ذيو ايصدٚد اير٬ٜ ٟق َٔ ,٘ٝادٌ خًل عامل ددٜد ٚؼ ٌٜٛنٌ َا
َٖ٫ ٛس ٞ٥اىل َس.ٞ٥
ٚمل تعد س  ١ًٝايػاعس عٓدَا ٜهتب ,ا ٓ٫إ ٜه ٕٛساي٘ نشاٍ ايطري ,ايرٜ ٟسٜد اعً ٢عً ٛممهٔ ,نريو ٜؿعٌ ايعاغل ,يهٓ٘
ٜصطدّ – غايباّ – بصدٚد َٔ حيب ,ذيو ايصدٚد اير ٫ ٟميهٔ ًَ ٙ٪ا ٓ٫بػل اْ٫ؿظ ٚغشر َا ٖ ٛمج ٌٝضعٝاّ ي٬زضاٖ .٤را
ايرٜ ٟهٚ َٔ ٕٛادب ايعباع بٔ ا٫سٓـ ؾعً٘ مبٓتٗ ٢ايصعٛب:١

إْٓٞ

طَسٔبتُ

غَُظْ

ََُُجًَٖ١

إىل
ْ

مشظٕ

إذا

طًَعَتِ

ناَْتِ

َػازقُٗا

دٛفَ

املكاصرئ

يف

خًَِلٔ

دازٕ١ٜ

نأُْٓا

نَػشُٗا

طٗٞ

ايطٖٛأَرئ

يف

َٓاضب١

٫ٚ

يٝطَتِ

َٔ

اإلْظٕ

إ٫

ؾاؾطُِ

َٔ

ي٪يٕ٪

ٚايػٓعسُ

إٕٓ
نأْٓٗا

اؾَُاٍَ

سَبَا

َؾِٛشاّ

سنيَ

تَُػٞ

يف

َٔ

ََٔ

اؾٔٔٓ

إ٫

يف

ايتٓصاٜٚسٔ

ظًَُِٕ

ٚايٖٓػسُ َٔ َٔطهٚ ٕ ١ايَٛدُ٘ َٔ ْٛزٔ

غًٔعتٔ٘

بتشٜٛسٔ

سرٚاّ

عَرٕٚ

ٚأصِؿَاٖا

ٚصا٥ؿٔٗا

طسٔ ايكٛازٜسٔ
ؽط ٛعً ٢ايبَِٝض أ ٚخُ ِ

طُٛبَ ٢يعنيٕ زأتِ ؾِٛشاّ إذا اغتُطَتِ

1

ٚقسٓتٔ

ايعَنيُ

َٔٓٗا

نٌٖ

تَكسٜسٔ

ٜبد ٚإ عؿ ١ٜٛا٫بداع با ١ٓ٥يف ٖرا ايٓص ,ؾهٌ ايتٛصٝؿات اييت ؽريٖٓا ايػاعس يـ (ؾٛش) نإ ٜعتكد اْٗا متًو ايكدز ٠دٕٚ
غريٖا عً ٢ادا ٤املعٓ ٢املكصٛد ,ؾايصٛز ٠ايرٚق ١ٝناْت ساضسٖٚ ,٠را ميهٓٔ ايكاز ٨إ ٜس ٣تطًطٌ ا٫يؿاظ  ٖٞٚؽسز َٔ ضًط١
ايػاعس  ٖٛٚيف بساَ ٠٤طًك ١تعهظ عؿ ١ٜٛا٫بداعٚ .ايرٜ ٟعٓٓٝا َٖ ٛا ٜػهٌٓ صٛز ٠غعس ١ٜذٚق ,١ٝحنظٗ َسازتٗا  ٖٞٚتهتٓص ايهجري
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َٔ صرب ايػاعس اير ٟاضٓد ٙاىل اـٝاٍ اير ٟميجٌ دٚز( ٙيف اخطاع ادٚات ايعكٌ ايًػ ١ٜٛي٘ عٓدَا ميصدٗا باؿاي ١ؾجَُ ,١صٜر َٔ
ايٛاقع ٚايٚ٬اقع ٜٛيد صٛز ٠ؽ ١ًٝٝٝخازز اطاز املُهٔ ٖٓٚا ٜبدأ ايؿٔ ٜٚأخر اغهاي٘)ٖٚ 1را اير ٟجيعٌ ايعباع بٔ ا٫سٓـ ٜػُض
ع ٘ٝٓٝيري ٣اؿبٝب( ١طٛب ٞيعني زأت ؾٛشّا اذا اغتُطت) ٜ ٖٛٚتبع ايد٫ي ١ا٫حيا ١ٝ٥يعَ٬ات ايٓصٜٓٚ ,تر ا٫تطاع اْط٬قاّ َٔ
َؿسدات ايًػ ١اييت ٜطتعًُٗا.
ٚمبا إ ايصٛز ٠يف ايػعس  ٫تهُٔ يف تبٝإ املعاْٚ ٞا٫ؾهاز ٚاضكاط املػاعس ٚا٫ساضٝظ عًٚ ٢ادٗ ١ايٓص ,امنا تهُٔ يف
ؾٓ ١ٝايكٚ ٍٛا٫ضًٛب املُتع ايرٜ ٟكٛدْا اىل املطُ ,ٕٛيرا ًْشغ عً ٢ايػاعس اْ٘ ٜٓتكٌ َٔ يػٚ ١اقعَ ١ٝؿٗ ,١َٛاىل غُٛض ٜهتٓـ
اضطس ٙايػعسٚ ,١ٜايطبب ٖ ٛايتٛضع يف ْكٌ ا٫يؿاظ َٔ املأيٛف اىل ايؿاظ اخسَ ٣بتهس ٠تعتُد عًٚ ٢صـ املدزنات عٔ طسٜل
اؿٛاعٖٚ ,ر ٙاسدٚ ٣ضا ٌ٥تػه ٌٝايصٛز ٠ايػعسٖٚ .١ٜرا ٜطاعدْا عًْ ٢كٌ ا٫ثس ايٓؿط ٞيًػاعس نُا ٖ ,ٛؾايػاعس ٜسٜد
يًتٓاقطات إ تتشطِٓ ,ؾٗ ٛايرٜ ٟكبٌ ايصٛز ايػسٜب ١املتدٜٚ ,١ًٝتآيـ َعٗا ,نُا ي ٛاْٗا ٚاقعٜ ٫ٚ ,١ٝتِٓ ذيو ,ا ٓ ٫عٔ طسٜل اـٝاٍ,
َع عًُٓا إٓ (ؾٛش) قسٜب ١دداّ َٓ٘ ,ؾٜٗ ٛساٖا زأ ٟايعني ,يهٓٗا تتُٓع غايباّ ,مما ؽًل يدْ ٜ٘صع ١ؾٓ ١ٝتتُٝص يف خًل ايد٫ي ١املبتهس٠
ٚاملتُٝص.٠
إٕٖ تٛاؾس ايصٛز يف ْص ايػاعس ,نًٗا عَ٬ات تطتُد عٓاصسٖا عٔ طسٜل اؿٛاعٚ ,زمبا تتداخٌ ٖر ٙايصٛز ؾُٝا بٗٓٝا,
ؾته ٕٛبصس ١ٜمسع ١ٝذٚق ١ٝيف ايٛقت ْؿط٘ ,يٝه – ٕٛعٓد٥ر – تأثريٖا يف ايٓؿظ اقٚ ٣ٛامجٌ ,ؾهًُا زأ ٣ايػاعس سبٝبت٘’ نًُا امثس
ذيو صٛز ٠ؾٓ ١ٝبصس ,١ٜؾٝذ ٤٢ٝتأثري ايكصٝد ٠تأثرياّ َتذُعاّ يف ايٓؿظ ,مما ًُْظ تهجٝؿاّ ملعاْٗٝا ايعايك ١يف ايرات ,ا ٚبتعبري ادم,
ملديَ ٍٛعاْٗٝا.
 َٔٚذيو ؽطع عًُ ١ٝاـًل ايؿين عٓد ايعباع بٔ ا٫سٓـ يكصدَ ١ٜتُٝصٚ ,٠د٫يَ ١تػري ٠يف املعاْ ٞؾهٝإ ايكصٝد ٠عٓد,ٙ
ٜتذَطدُ يف سسنات َتٓٛع ,١ؼددٖا ٚتسضِ َ٬قٗا (ؾٛش) با٫عتُاد عً ٢ايتػه ٌٝاؿ ٓٞيًصٛز ٚاملٛاقـ ٚا٫سٛاٍ ,اذ تتش ٍٛايس١ٜ٩
اىل طاق ١خٝايَٛ ١ٝظؿ ١٭نتٓا ٙايصٛز اؾُ ١ًٝسني ايًكا ٤بإٜكاع َتُٝص ٚؾسٜدٜ ,تذطد بسٖاؾ ١تكٓ ١ٝزٚسٗا مجاي ١ٝايٓعِ ,ست ٢يٝبدٚ
ايطابع اؿط ٞملؿسدات ايكصٝد ٠عباز ٠عٔ دٜٓاَٝهَ ١ٝطتُس ٠ملعطٝات ايتػه ٌٝايٓص ٞيد ٣ايػاعسٚ .تبكَٓ ٢اٚغات ايرانس ٠املؿعُ١
بايًكاَ ٤سٖ ١ْٛبػٗ ٠ٛايتشكل:
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ٜا ش َٔ َٜٔزأت ايع ُٕٛٝإذا بدتِ
اؿطُٔ
َّٜٛ
َخ َسدَتِ

َٓؤ
اؾٓاش٠
ٚمل

ِ ٚضطَ

ايٓطا٤

ٚيؿٓٗٔ

اجملُعُ

َطبٛع١

َٔٚ

ايٓطا٤

ؽًٗلْ

ٚتصٓعُ

غٗدتُ

متتعتِ

عٝين

بٗا

ٚيٓكًُٓا

تتُتعُ

براى

ؾًٝتين

نٓتُ

اؾٓاشَ٠

ضذْ١ٝ
يٛ
اغعس

ٖٞٚ

ؾُٔٝ

ٜتبعُ

1

تهتٓص ٖرا ايٓص صٛز ٠بصس ١ٜذٚق ١ٝتتٓٛع بتتابع ضسدٚٚ ٟصؿ َٔ ٞخ ٍ٬ايعَ٬ات ا٫غاز ١ٜملؿسدات ايبٓا ٤ايتصٜٛسٟ
يًُٛقـَٚ .جٌ ٖر ٙاؿاي ١ايٓؿطٜ٫( ١ٝتآت ٢ايتعبري عٓٗا با٫ضًٛب املأيٛف ,ؾٜ ٬عد ٚاَاّ املبدع – عٓدٖا – ا ٫ضب ٌٝايصٛز٠
ايسَص ١ٜاييت تجري يف ْؿظ املتًك ٞسايَ ١ػابٗ ,١عٓد تؿاعً٘ َع تًو ايصٛز بػهٌ َٓاضب)ٚ .2ايػاعس ٖٓاٜ ,كدّٓ ػسبت٘ بهٌ
تعكٝداتٗا ,ؾٜٗ ٫ ٛرتدد يف تصٜٛس اسطاض٘ بهٌ صساس ,١ؾاؿاي ١ايٛدداْ ١ٝامنا تٗذِ عً ٘ٝباْبجام َباغس ٚضسعَ ١تكازب ,١ؾٜ ٬طتطٝع
– عٓد٥رٕ – إ ميٝص بني املأيٛف ٚايَ٬أيٛف ,يٓٝتر ؿع َٔ ١ا٫غساق ١اـٓ٬قٚ ,١زمبا ْعتكد يف ٖر ٙاؿاي ,١إ اؾهاز ايػاعس تتكُص
ٚضعاّ فاشٜاّ ٜصـ ؾ ٘ٝساي ١ؾهس ١ٜخايص .١ؾايصٛز اقدز عً ٢ايتُٝٝص ٚايتأثري َٔ ايهًُات اجملسد ٠اييت تتداخٌ بني ايؿهس ٚايعاطؿ,١
ٖٚرا ايرٜ ٟكٛد اىل خًل ا٫ثس ايؿين يف ْؿظ ايكاز ,٨بايرتنٝص عً ٢ايك ١ُٝاْ٫ؿعايٚ ١ٝا٫حيا ١ٝ٥يًهًُ ٕٓ٫ ,١ايػاعس ٜسٜد إ ٪ٜند
عً ٢بعض املعاْ ٞبراتٗاٖٚ ,ر ٖٞ ٙايٓكط ١اؿطاضٓ ١اييت ٜسٜد ايتأنٝد عًٗٝاْ ٖٞٚ ,ؿطٗا ايػعٛز املتكٔ ٫زادت٘ يف اؿٝا.٠
ٜٚبك ٢ايطابع اؿط ٞملؿسدات ايبٓا ٤ايتصٜٛس ٟيف غعس ايعباع بٔ ا٫سٓـ َبٓٝا عً ٢ايبداٖ ١ايٛاضش ١يف ؼدٜد املطاؾ ١ب٘ٓٝ
ٚبني (ؾٛش) يًٛيٛز اىل ايؿطا ٤اـازد ٞيف سسنَ ١ٝتذدد ٠بني ايباطٔ ٚايعاٖس ,يرا تبك ٢بٓ ١ٝايع٬ق ١ايػعس ١ٜاملٗ ١ُٓٝعًْ ٢صٛص٘
تتُجٌ يف ص٬ب َ ١عطٝات ايتذسب ١يدٖٚ ,ٜ٘را ايتػه ٖٛ ٌٝاير٪ٜ ٟد ٟاىل اؾًُ ١ايػعس ١ٜبجكًٗا ايد٫يٚ ٞنجاؾ ١اجملاش ,مما جيعًٗا
تطتكس يف ايرانس ٠يد ٣ايكازٜ ٖٛٚ ٨تُعٓٔ يف ايػاعس ٚاىل َهْٓٛات ايك ٍٛيد ٜ٘سني ٜتشسى ايٛدٛد بعَ٬ات ايٛدد ٚايتأ ٙٚيف
ايٓصٚ .ا٫بداع ايؿين ٖٓاْٛ ,ع َٔ اؾُاٍ اير ٟميتٓع اْعازْا ٚاذٚاقٓا عرب َٓطك ١ؾاصً ١بني اؿًِ ٚايٛاقع.
ٚيعٌ َٔ ابسش َٝصات ايعباع بٔ ا٫سٓـ ,اْ٘ ميًو ادٚات تصٜٛسٖ ١ٜا ١ً٥يتكٓٝت٘ ايتعبري ,١ٜؾٜٗ ٛطتطٝع إ خيًل اغهاّ٫
ؾٓ ١ٝددٜدٜ ٠سض ٞبٗا (ؾٛش) ٜٚطتذًب اْتباٖٗا ,نْٗٛا َعٗساّ دًٝاّ يؿٛزإ َا يد َٔ ٜ٘طاقٖ ١اٜٛ ١ً٥ظٓؿٗا يًٗدف ايتعبري ٟيدٜ٘
ٚاٜجاز ٙيعًُٝات ايتٛاصٌ ايرٜ ٟػبع ايكاز ٨مبدتًـ إدزانات٘ اؿطٚ ١ٝايرٚقٚ .١ٝسطبٓا إ ْػري اىل إ اغًب قصا٥د ايػاعس اييت
تتعدد ؾٗٝا ا٫صٛات ٚايطبكات ,نًٗا عباز ٠عٔ َػاٖد يٛع ٕ١سني ايػٝابَٚ ,ػاٖد أيؿ ١سني ايًكا ,٤ؾتعدد ايٛإ اـطاب بػعس١ٜ
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زٖٝؿٚ ١قٛاضِ غعٛز ١ٜتًؿت عٓا ١ٜايكاز ًٜ ٖٛٚ ٨شغ املطاؾ ١اؾُاي ١ٝبني طسؾني ٜسٜدإ إ ًٜتكٝاٖٚ ,را دي ٌٝعً ٢ايتش ٍٓٛاـٓ٬م
مبٛاقع َتؿاٚت ١ؽطع بطبٝع ١ايتذسب .١اَ٫س ايرٜ ٟكٛدْا اىل ْصع ١طاغ َٔ ١ٝا٫سطاع بهٌ َؿسدات ايتذسب ١عرب فُٛعَٔ ١
ايتش٫ٛت ٚاْ٫تكا٫ت اييت تتعدد بطٝاقات كتًؿٚ ١حنٔ ْسقب ع٬ق ١ايػاعس مبٔ حيب.
ٖٚرا ٜعين إٓ ايعباع ابٔ ا٫سٓـ عُٝل ايٛع ٞبدٚز اآلخس يف ؾِٗ ْصٛص٘ ايػعس ١ٜطبكاّ ـربت٘ ٚابداع٘ يف ايترٚم ,ؾٗٛ
ٜتٛاصٌ َع (ؾٛش) مجايٝاّ ,ستٚ ٢إ بدت بعض عبازات٘ َ ١ُٖٛيًكاز ,٨يهٓ٘ ٜدزى إ (ؾٛش) تؿُٗٗاٖٚ ,ر ٙايًػ ١ا٫غاز ٖٞ ١ٜاييت
ؼهِ د٫ي ١اي تعبري ٚتساٚؽ يف ايد٫يٚ ١تػٓٝس َٔ َكاصدٖاٚ .نإٔ ايػاعس حيسزٓ ايًػ َٔ ١اٚضاعٗا ايكدميٜٚ ,١كرتح هلا فاشات ددٜد٠
تتطاٚم َع طبٝع ١ايتذسبٚ ,١ػعًٗا قادز ٠عً ٢ؾو زَٛش ايٛع ٞعٓد اآلخس ٚؼسٜس ٚدداْ٘ ٚتٓػٝط خٝاي٘ بأغازات َتكٓ .١مبعٓ( ٢إ
ايػاعس سني ٜطتددّ خٝاي٘ ٜٗ ٫سب َٔ اؿكٝك ,١بٌ ًٜتُظ اؿكٝك ١نريو يف اـٝاٍ .ؾاـٝاٍ ٚايٛاقع نُٖ٬ا ٚض ١ًٝيٓكٌ ذيو
ايصساع ايداخً ٞايرٜ ٟعاْ َ٘ٓ ٞايؿٓإ)

1

ٚمبا إ ايػاعس ٜكدّٓ ٚظٝؿ ١احيا ١ٝ٥يف بعض ْصٛص٘ ,ؾط ّ٬عٔ ايصٛز املتعدد ,٠ؾٜٗ ٛعتُد عً ٢ايتًُٝح بدٍ ايتصسٜح,
ٜٚعين ذيو إٓ ا٫حيا  ٖٛ ٤ايطاق ١املعٓ ١ٜٛاملتٛيد ٠يف صٛز ٙايػعس ,١ٜ٭ْٗا تعٌُ عً ٢تٛضٝع زقع ١ايتأ ٌٜٚيف ايكصٝدٖٚ .٠ر ٙنًٗا,
عٛاملِ َتد ١ًٝتطاٖ ٞسكٝكَ ١ا ميس ب٘ ايػاعس ٜ ٖٛٚطع ٢اىل انتػاف مجايٝات اآلخس ,يٝطُٔ ي٘ َطاس ١٦ًَٝ ١با٫بداع ايؿين:

خ٬

اسً٢

٫ٚ

ٜأَ

غططتُ طسيف دْٗٚا إذ بدتِ

ٚايعنيُ

٫

ٜا

زأت
سطُٔ

عٓٝاٙ
يٛ

متٖ

ؾُٝا
يٓا

َُٜٓٛا

يهإ

أسطّٔ
تك٣ٛ

أُْطاّ

َٔ
عً٢
أُٖٜا

أَظٔ
ايػُظٔ
أُْظٔ

2

ْدزى إٓ ايػاعس ٖٓاٚ ,اعٕ باختٝاز ايؿاظ٘ َٚؿسداتٜ٘ٚ ,تِ ذيو بطسٜكَ ١تصآَ ١عً ٢املطت ٣ٛا٫ضتبداي( ٞاملعٓ ٫ )ٟٛضُٝا
يف ايٓتاز ا٫دب ,ٞؾايصٛز ته ٕٛاسٝاْاّ ػطٝداّ يًؿهس .٠اذ (تسَ ٞاىل ايتعبريعُا ٜعترز ايتعبري عٓ٘ٚ ,ست ٢اىل نػـ عُٓا تتعرز
َعسؾت٘ ,ؾٗٚ ٞض َٔ ١ًٝايٛضا ٌ٥املتعُد ٠اييت ٜتصسف بٗا املتهًِ ,يٓكٌ زضايت٘ ٚػطٝدٖا)ٚ 3ايػاعس يف ٖرا ا٫طاز ٜسضٌ َعٓ ٢قدداّ
اىل ايطاَع عٔ طسٜل تعبري يػٜٛ ٟٛصٌ ذيو املعٖٓٓٚ ,٢ا ٜأت ٞايدٚز اؾٖٛس ٟاير ٟؽًك٘ ايصٛز يف ايسضاي ١املساد ايتعبري عٓٗا,
ٚايػاعس ٜأخر بعني ا٫عتباز ايطسف ايجاْ ٞيف ايعًُ ١ٝا٫ب٬غ( ٖٛٚ ١ٝؾٛش) يرا قاّ بتٛشٜع املؿسدات اىل َطت ٣ٛازؾع ا ٚاعُل مما ٖٛ
_____________________________________________________________________________________________

 - 1ايتؿطري ايٓؿط ٞي٬دب ,د .عص ايد ٜٔامساع.44 :ٌٝ
 - 2ايدٜٛإ.230 – 229 :

 - 3ا٫ضتعاز ٠يف ايٓكد ا٫دب ٞاؿدٜح-ا٫بعاد املعسؾٚ ١ٝاؾُاي -١ٝدٜٛ .ضـ اب ٛايعدٚع.27 :
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عًَ ,٘ٝساعٝاّ ساي٘ ٚسا ٍ اير ٟخياطب٘ ,يهٜ ٞتأثس ب٘ ٜٚؿُٗ٘ ,ؾٗ ٛخيًل يػ ١خاص ١ب٘ متٝص ٙعٔ اآلخس ٜٔضعٝاّ ي٬قٓاعَ ,تأثساّ مبٛقؿ٘
اْ٫ؿعاي ٞاير ٟحيدخ نٌ ٖرا ايتػاٜس ايرٖٝ ٟأت٘ ي٘ (ؾٛش) بًشعٜ ١كعٜ ١عا ٜٔؾٗٝا ػسبت٘ ايػعس ١ٜيف َطاسات ايد٫ي ١يف ا٫يؿاظ.
ٖٚر ٖٞ ٙايٛظٝؿ ١ايتأثري( ٖٞٚ ١ٜأٚىل ٚظا٥ـ ايصٛز ,٠اذ اْٗا تطاعد عً ٢تٛضٝح غدص ١ٝايهاتب ,ا ٟاملسضٌ) 1مبعٓ ٢إ ايرات
ٖٓا ,تع ٞاملطاؾ ١ايؿاصً ١بٗٓٝا ٚبني اآلخس ,ؾٗ ٞمل تهتطب اهل ١ٜٛايع٥٬ك ,١ٝا ٓ٫اذا تٛاؾست هلا اضرتاتٝذ ١ٝا٫قٓاعٖٓٚ ,ا ٜهُٔ
ايكصدٚ .بٗرا ته ٕٛايكصٝد ٖٞ ٠ايٛضٝط ايتداٚي ٞبُٗٓٝا ٖٞٚ ,نريو ٚضٝط ساٌَ ٫ب٬غات ٚسٛازات ,مما ٜؿتح املعٓ ٢عً ٢فاٍ
ايتأٖٚ .ٌٜٚهرا ته ٕٛايكسا ٠٤يٓصٛص ايعباع عباز ٠عٔ تأٌَ ٚتٛقـ ٚاضتعاد.٠
ٖرا ٜعين إ قصٝد ٠ايػاعس باتت قٌ اْتاز يف ايٛضط اْ٫طاْ ,ٞنُا اْٗا غهًت ٚثٝك ١ادتُاع ١ٝ٭ٚاصس ايت٬شّ
اٜ٫ديٛد ٞيف ا يػصٍ ,اذ بات عً ٢املتًك ٞإ ٜسضِ ع٬قات زَصٚ ١ٜعَ٬ات حيدد َٔ خ٬هلا ا٫سٛاٍ ايتعبري ١ٜبني ا٫خ٬قٞ
ٚاْ٫ػادٖٚ .ٟرا َا دعٌ ْص ايعباع بٔ ا٫سٓـ غؿآؾاّ يف ايترٚم ٚاؿهِ مبٛدبات تكتطٗٝا ايطسٚز ٠ا٫دتُاع١ٝ؛  ٕ٫ايػاعس
زٖني َٛاضعات تتبع ايطسٚزات اييت اٚدبٗا املٛقـ ايرٜٓ ٟػد ايتؿاضٌ ايػدٜد؛ يهٜ ْ٘ٛطتٓد اىل غسٚط املٓاؾطٚ ١ايتكسب َٔ
احملبٛب ,١ست ٢باتت ايكصٝد ٠عاملاّ يف سد ذاتٗاَ ,ا ادخًٗا يف ايتعدد ٚايتٓٛع ٚاملػاٜس َٔ ٠باب ايتُٝص ايؿسد ٟاير ٟحيطب يًػاعس,
ؾٗ ٛاير ٟبٓ ٢ع٬قات َؿتٛسَٚ ١طًٛبَ ١ع ايصَٔ ,قا ١ُ٥عً ٢ايتذدد ٚايتؿسدٚ ,ؾٗٝا غسط ٫شّ ؾُاي ١ٝايطُاع ٖٛٚ .اير ٟحياؾغ
بدق ١بايػ ١عً ٢مجاي ١ٝايصٛز ٠عرب سسنات خطاب٘ ايػعسٟ؛ يٝتش – ٍٛعٓد٥ر – َٔ عاغلٕ حملبٛبت٘ َتُاَ ٕٙعٗا اىل صٛت آخس,
ُٜٗظ هلا بايًٚ ّٛايعتاب ٖٞٚ ,املربأ َٔ ٠نٌ ايرْٛب ٚايعٛٝبٜٚ .كٓٝاّ (إ اضتذَ ٤٬جٌ ٖرا املعٓ ٢ايهأَ خًـ املعٓ ٢يف ايٓص
ٜطتدع ٞإذٕ ع٬ق ١خاص ١بايعَ٬ات اييت ت٪يؿٜ٘ٚ ,تِ ايتعاٌَ َع ٖر ٙايعَ٬ات باعتبازٖا زَٛشاّ يٛاقع َػاٜس… بعباز ٠اٚضح,
بصؿتٗا تعاي ٞا ٚاشا ٤قاٜج ١ايٓص).2

_____________________________________________________________________________________________

 - 1ا٫ضتعاز ٠يف ايٓكد ا٫دب ٞاؿدٜح ,دٜٛ .ضـ اب ٛايعدٚع.27 :
 - 2ايٓكد ا٫دب ,ٞدري ّٚزٚد.22 :ٞ
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اـامت١
اَا ٚقد بًؼ ايبشح ْٗاٜت٘ ,ؾهاْت ايٓتا٥ر ناآلت:ٞ
-

ادزنٓا إٓ سكٝك ١ايؿٝض ا٫بداع ٞعٓد ايعباع بٔ ا٫سٓـ تٓبع َٔ َ٪غس خازد ,ٞؾهاْت (ؾٛش) ٖ ٞايع ١َ٬ايؿازق ١يف
ابداع ٖرا ايػاعس.

-

إٕ انجس َا ٜٗدد ايٓص ٖ( ٛاآلخس) بهٌ َطُٝاتٖ٘ٚ ,را ٜطتدع ٞاؾٓٛح  -اسٝاْاّ – اىل ايتأ ,ٌٜٚنٛض ١ًٝاخري ٠يتدصٝب
ايد٫٫ت املتٓاثس ٠يف ايٓص.

-

بدت قصا٥د ايعباع بٔ ا٫سٓـ ,عباز ٠عٔ دٜٓاَٝهَ ١ٝطتُس ٠ملعطٝات ايٓص ايػعسٖٚ ,ٟرا اير ٟاير ٟاعط ٢تؿا ّ٫٩يد٣
املتًك ٞإ ٜترٚم ْص ايػاعس ٚمجايٝت٘ عسنات َتٓٛعَٚ ١تػري ٠يف إٓ.

-

نُتًلٕ ,زنصتُ عً ٢اؿاي ١اْ٫ؿعايٚ ١ٝا٫حيا ١ٝ٥يًبٝت ايػعس ٟايٛاسدْ ,اٖٝهعٔ ايكصٝد ٠بأنًُٗا ٕ٫ ,ايػاعس ٪ٜند عً٢
املعاْ ٞبراتٗا٫ ,ثبات ٚدٛد ٙاَاّ (ؾٛش).

-

٫سعت إٓ ايعباع بٔ ا٫سٓـ ميًو ادٚات تصٜٛسٖ ١ٜا ,١ً٥متهٓٔ َٔ خ٬هلا َٔ ايٛص ٍٛاىل َعػٛقت٘ ,ؾهاْت اغًب
قصا٥د ٠عباز ٠عٔ َػاٖد يٛع ١سني ايػٝابَٚ ,ػاٖد أُيؿ ٕ١سني ايًكا.٤
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 يف ايعطامٟ يف ؼػني املٓار االغتجُاضٟع االقتكازٜٛٓأثط ايت
*2014-2003 ٠يًُس
ِ أمحس قُس داغ.ز.ّ

اغني فٗسٜ ػطٜ أ.ز.ّ.أ

١دًٛ ايف١ داَع-االقتكازٚ ٠ االزاض١ًٝن

١ٝ ايعطاق١ داَع-االقتكازٚ ٠ االزاض١ًٝن

املًدل

 بني٠ املُتس٠ اىل ايعطام خالٍ ايفذل٠افسٛ اي٠ املباؾط١ٝسذِ االغتجُاضات األدٓبٚ ١عٌٝ طبًٝ اىل ؼ١ ايسضاغٙتٗسف ٖص
 اييت١ٝطازات ايٓفطٜ اال٢ًٌ َٔ كاطط االعتُاز املفطط عًٝايتكٚ ٌع َكازض ايسخٜٛٓتٗا يف تُٖٝ اىل ا٠ َع االؾاض2014ٚ 2003
.١َطازات ايعاٜ االٞ َٔ امجاي%97 ظٚتتذا
ٌٕ دعٚ ساٍ ز١ٝاالدٓبٚ ١ًٝ يف دصب االغتجُاضات احمل١انشٚٚ ً َػبكا١َٛ َطغ١ٝذٝز اغذلاتٛدٚ ّ إ عس١ٓت ايسضاغٝب
١ٝكٝ سك١ُٝٓل تٝ ايكطاعات اييت ممهٔ إ تػاِٖ يف ؼكٛ٘ اييت زخًت مٝدٛ تُٚاً ؾصب االغتجُاضات أ٥ َٓاخاً َالٞاالقتكاز ايعطاق
. ايكطاعاتٞ بباق١ٝاـًفٚ ١َٝاىل اضتباطاتٗا االَاٚ ٍٔ ضأؽ املاٜٛ يف ته١ًَٝٔ خالٍ َػاُٖتٗا ايفع
.ٞ االقتكاز ايعطاق،ٟ املٓار االغتجُاض،عٜٛٓ ايت: ١ٝايهًُات املفتاس
Abstract
This study aims to analyze the nature and volume of FDI inflows to Iraq during the period between
2003 and 2014 with reference to its importance in diversifying sources of income and reduce the risk of
over-reliance on oil revenues, which exceed 97% of total public revenues.
The study showed that the lack of pre-drawn strategy and prevented in attracting domestic and
foreign investment without making the Iraqi economy a favorable climate to attract investment or
directing those investment which entered to the sectors that are capable to contribute to the achievement
of a genuine development through their effective contribution to capital formation and to its connections
with the front and rear rest sectors.
Keywords: Diversification, investment environment, Iraqi economic.
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املكسَ١

تتٛقف داشب ١ٝا ٟاقتكاز ي الغتجُاضات احملًٚ ١ٝاالدٓب ١ٝعً ٢تهاٌَ فُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ االغاغٚ ١ٝاملذلابط ١فُٝا بٗٓٝا سٝح
إ بعض ٖص ٙايعٛاٌَ اقتكاز ١ٜقطف ١أ ٚتػٜٛكٚ ١ٝايبعض األخط ٜعٛز اىل ايػٝاغ ١االغتجُاض ١ٜاملطغٚ ١َٛتٛفط ايٝس ايعاًَ ١املؤًٖ١
ٚايكسض ٠عً ٢ايتشهِ يف ايتكٓٝات اؿسٜجٚ ١املٓار ايكاْٚ ْٞٛايتؿطٜع ٞاملعتُس باالناف ١اىل عٛاٌَ تطتبط بتٛفرل املٓار االَين املالِ٥
يالغتجُاضاتٚ .ال ٜتشكل نٌ شيو اال َٔ خالٍ تٛفرل بَ ١٦ٝؤغػات ١ٝتٓافػ ١ٝتكسّ ايتػٗٝالت ٚايتشفٝعات االغتجٓا ١ٝ٥بؿهٌ
ٜفٛم تًو املكسَ َٔ ١غرلٖا َٔ ايس.ٍٚ
نُا لس إ ؼكٝل ايتٜٓٛع يف َكازض ايسخٌ ٖ َٔ ٛبني اِٖ االٖساف اييت تػع ٢اىل بًٛغ٘ ايس ٍٚايٓاَ َٔ ١ٝخالٍ بطْاَر
ايتشطٜط االقتكازٚ ٟايػٝاغٚ ٞفتح فاالت االغتجُاض اَاّ املػتجُط ٜٔاألداْب باغتجٓا ٤بعض ايكطاعات االغذلاتٝذ ١ٝا ٚتًو اييت
متؼ باألَٔ ايك .َٞٛفُٔ املالسغ إ االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملتذٗ ١م ٛايعطام تذلنع يف قطاع احملطٚقات باعتباض ٙايكطاع االنجط
ضبح ٚال ْهاز لس اغتجُاض ادٓب ١ٝيف ايكطاعات اؿ ١ٜٛٝاالخطٖٚ ٣صا ٜعتدل فؿٌ شضٜع يف اغتكطاب االغتجُاضات خاضز قطاع
احملطٚقات ٚبايتاي ٞاقبح َٔ ايهطٚض ٟايتٜٓٛع يف َكازض ايسخٌ ايك َٔ َٞٛخالٍ فتح ايكطاع ايػٝاس ،ٞايعضاع ،ٞايبٓاٚ ٤قطاع
اـسَات اَاّ املػتجُط ٜٔاالداْب َع تطبٝل غٝاغات فعاي ١تػُح بايتٛادس يف أغٛام عاملٚ ١ٝفل تٓٛع َبين عً ٢إزاض ٠املداطط
ٚايتكًٝل َٔ زٚض ايسٚي.١
 -1فطن ١ٝايبشح :عسّ ٚدٛز اغذلاتٝذَ ١ٝطغَ ١َٛػبكاً يف دصب االغتجُاضات احملًٚ ١ٝاالدٓب ١ٝساٍ ز ٕٚدعٌ االقتكاز ايعطاقٞ
َٓاخاً َالُ٥اً ؾصب االغتجُاضات ٚنعف يف تٛد ٘ٝاالغتجُاضات م ٛايكطاعات االغذلاتٝذ ١ٝاييت َٔ ؾأْٗا تٜٓٛع االقتكاز
ايطٜع ٞايعطاق.ٞ
 -2أُٖ ١ٝايبشح :تأت ٢أُٖ ١ٝايبشح َٔ سس ٠ايتٓافؼ ايصٜ ٟؿٗس ٙايعامل َٓص بسا ١ٜايكطٕ ايتاغع عؿط عً ٢اغتكطاب ضؤٚؽ
االَٛاٍ االدٓب ١ٝملا شلا َٔ اثط إداب ٞيف دًب املعاٜا ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝايتكٓٝات ٚاملعاضف االزاضٚ ١ٜايتٓع ١ُٝٝاىل داْب قسضتٗا عً٢
اسساخ تػرلات ٖٝهًْٛ ١ٝع ١ٝيف االقتكاز ايٛطينٚ ،ملا ي٘ َٔ زٚض ٖاّ يف تػطٜع ايتُٓ ١ٝيف عس ٠فاالت س.١ٜٛٝ
َ -3ؿهً ١ايبشح :عً ٢ن ٤ٛاالعتُاز املتعاٜس يًس ٍٚعً ٢ادتصاب االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠نطافس َِٗ يسمي ١َٛايعًُ١ٝ
ايتُٓ ،١ٜٛتأت ٢اُٖ ١ٝايتٜٓٛع ايكطاع ٞيف االغتجُاضات االدٓب ١ٝيًدطٚز َٔ زا٥ط ٠خطط االعتُاز ايؿب٘ نً ٢عً ٢االٜطازات
ايٓفطٚ ١ٝباألخل يف ايعطام ،سٝح ٜؿهٌ ٖصا ايٛنع تٗسٜساً يالقتكاز ايٛطينٚ .اْطالقاً مما غبل تتبازض اىل اشٖآْا االؾهاي١ٝ
ايتاي ٌٖ :١ٝايتٜٓٛع يف َكازض ايسخٌ ٜػِٗ يف ؼػني داشب ١ٝاالغتجُاضات االدٓب ١ٝيف ايعطام؟
عً ٢نٖ ٤ٛصا اإلؾهايْٗ ،١ٝسف َٔ ايبشح االداب ١عً ٢ايػؤايني ايتايٝني:
 ٌٖ ايتٜٓٛع يف اؾهاٍ ايكطاعات االقتكازٜٓ ١ٜعهؼ إهابٝاً عً ٢داشب ١ٝاالغتجُاض األدٓيب يف ايعطام؟
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َ اٖ ٞاِٖ االغذلاتٝذٝات ٚايػٝاغات اييت ميهٔ إ تطفع َٔ داشب ١ٝاالغتجُاض ١ٜاىل ايعطام ٚتٛدٗٗٝا باالػاٙ
ايكشٝح يتكًٌ َٔ كاطط االقتكاز ايطٜعٞ؟
 -4أٖسف ايسضاغ :١تتُجٌ اٖساف ايبشح يف تٛنٝح ايسٚض االغاغ ٞملدتًف ايػٝاغات ايعُ ١َٝٛيف خًل اضنَٓ ١ٝاغبَٓٚ ١ار
اغتجُاض ٟممٝع ٜػُح بتشػٔ املٓار االغتجُاض ٟيف ايعطام ٚظٜاز ٠ايتسفكات املاي ١ٝاالدٓب ١ٝاي .٘ٝنُا ْػتعطض اُٖ ١ٝاتباع
ايسٚي ١اغذلاتٝذَ ١ٝال ١ُ٥يذلٜٚر االغتجُاض ٚتٛد ٘ٗٝبايكٛض ٠املطًٛب ١نإسس ٣ايسعا ِ٥االغاغ ١ٝيالْسَاز يف االقتكاز
ايسٚي.ٞ
َٗٓ -5ذٖٝٚ ١ٝهً ١ٝايبشح ٜ :عتُس يف ايسضاغ ١اؿاي ١ٝعً ٢املٓٗر ايٛقفف ٞايتشًًٝفٚ ٞشيفو يًتعفطف عًف ٢سذفِ ٚاػاٖفات
االغتجُاض األدٓيب املباؾطٚ .يإلداب ١عً ٢االغٚ ١ً٦االملاّ باملٛنٛع َٔ نٌ دٛاْب٘ قػفُٓا ٖفصا ايبشفح اىل أضبعف ١قفاٚض ٖفٞ
ناالت:ٞ
احملٛض اال :ٍٚايب ١٦ٝاالغتجُاض ،ٟاملفٗٚ ّٛاملكَٛات.
احملٛض ايجاْ :ٞايتٜٓٛع ايكطاعٚ ٞاؾػطايف يالغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠يف ايعطام
احملٛض ايجايح :االدطا٤ات املعتُس ٠يًػٝاغ ١االغتجُاض١ٜ
 -6ايساضغات ايػابك : ١تٛدس ايعسٜس َٔ ايسضاغات عً ٢املػت ٣ٛايعاملٚ ٞاإلقً ُٞٝيبشح َػأي ١اإلغتجُاض األدٓيب املباؾط ،متٝعت
ٖص ٙايسضاغات بايتٓٛع يف طبٝعتٗا َٓٚاٖذٗا املػتدسَ ،١فُٝا ْ ًٜٞتططم يُٓاشز َٔ ٖص ٙايسضاغفات ٚشيفو بػفطض ايٛقفٛف
عًَ ٢ا مت ايتٛقٌ إيْ َٔ ٘ٝتا٥ر يف ٖصا اجملاٍ.
أ .يف زضاغف ١ادطاٖفا َ )Erwin Hazeveld,2010فٔ اؾاَعف ١اشلٛيٓسٜف ١بعٓفٛإ

Emerging Sovereign

ٚ Quant Strategyاييت ٖسفت يكٝاؽ ٚؼً ٌٝإزاض ٠كاطط اال٥تُإ ايػٝاز ٟعً ٢أغاؽ ْعطٜفThe theory of ١
 )contingent claims analysis(CCAبني ايباسجني اثط املداطط ايػٝاغ ١ٝعً ٢االغتجُاض االدٓيب املباؾفط ٚامجاشلفا
يف منٛشز نُ ٞقسز.
ب .زضاغ ١ايٓعط ١ٜاالقتكاز ١ٜيآلثاض ايٓاػ ١عً ٢اإلغتجُاض األدٓيب املباؾط عً ٢ايسٚي ١املهٝف ١تطدع إىل بسا ١ٜايػتٓٝات َٔ ايكطٕ
املان ٞلس شيو يف عٌُ َانسٚقاٍ) (MacDougall, 1960ايص ٟسفا ٍٚاختبفاض تٛظٜفع ايعٜفاز ٠اؿسٜف ١يف اإلغفتجُاض
األدٓيب بططٜك ١ؼً ٌٝايتٛاظٕ اؾع ٞ٥املكاضٕٚ .قس تٛقٌ َانسٚقاٍ )1960 ،إىل إٔ تسفل ضأؽ املاٍ األدٓيب ٜؤز ٣إىل ظٜاز٠
اإلْتاد ١ٝاؿس ١ٜيًعاٌَ ْٚكل اإلْتاد ١ٝاؿس ١ٜيفطأؽ املفاٍ يف ايكطفط املهفٝفG.D.A MacDougall (1960) : .
The benefits and costs of private investment from abroad : A theotrical approach,
Volume 36, Issue 73.
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ت .غايه ٞغعاز  :)2011زٚض ايػٝاغ ١ااملاي ١ٝيف دصب األغتجُاض االدٓيب املباؾط ،زضاغ ١بعض ز ٍٚاملػطب ايعطب ،ٞضغاي١
َادػترل داَع ١تًُػإ ،اؾعا٥ط .ضنعت ٖص ٙايطغاي ١عً ٢االُٖ ١ٝاـاق ١اييت ميهٔ إ تك ّٛبٗا ايػٝاغ ١املايٝفَ ١فٔ خفالٍ
ازٚاتٗا املدتًفٚ ١غاق َٔ ١خالٍ االْفام ايعاّ يف دصب االغتجُاض االدٓيب املباؾط يف اثٓإ َٔ بًسإ املػطب ايعطبف ٞتفْٛؼ
ٚاؾعا٥ط) ٚبٓٝت ايعالق ١بني ايػٝاغ ١املايٚ ١ٝاالغتجُاض االدٓيب املباؾط ٚقسضتٗا يف دصب االغتجُاض ٚتٛد ٘ٗٝبايكٛض ٠املطًٛبف١
عٓس ضغِ ايػٝاغات االغتجُاض ١ٜاملٓاغب ١بعٝساً عٔ ايعٛاٌَ ايػٝاغٚ ١ٝاملكٛٝز املػبك.١

 .1ايب ١٦ٝاالغتجُاض ،١ٜاملفٗٚ ّٛاملكَٛات
.1.1

َفٗ ّٛاالغتجُاض األدٓيبٜ :ؿهٌ االغتجُاض األدٓيب املباؾط اِٖ ايكٓٛات اؿسٜج ١يف سطن ١ضؤٚؽ االَٛاٍ

االدٓب ١ٝم ٛاـاضز ٚشيو َٔ خالٍ تأغٝؼ ؾطن ١ا ٚؾطا ٤نً ٢ا ٚدع ٞ٥يٛسسات قٓاع، ١ٝخسَات ١ٝا ٚظضاع ١ٝيف
زٚي ١ادٓب.١ٝ
نُا تعطٜف االغتجُاض األدٓيب املباؾط سػب تكطٜط االَِ املتشس ٠يًتذاضٚ ٠ايتُٓ ٖٛ »UNCTAD« ١ٝاالغتجُاض ايصٟ
وت ٟٛعً ٢عالق ١ط ١ًٜٛاالدٌٜٚ ،عهؼ املكًش ١ايسا ١ُ٥بني املػتجُط َٚؤغػ ١االغتجُاض يف ايسٚي ١املهٝفَ ١ع نطٚض٠
اؿك ٍٛعًَ ٢ا ال ٜكٌ عٔ  َٔ %10األغِٗ ايعاز ١ٜأ ٚايك ٠ٛايتكٜٛت ١ٝيًُؤغػ ١يف اـاضزٚ .1تتفل املؤغػات ايسٚي١ٝ
مجٝعٗا يف ْعطتٗا يالغتجُاض األدٓيب املباؾط ن ْ٘ٛتسفل يطأؽ املاٍ عً ٢زٚي ١غرل ايسٚي ١قاسب ١ضأؽ املاٍ ،بػطض إْؿا٤
َؿطٚع ط ٌٜٛاألدٌ ٜتٛىل املػتجُط إزاضت٘ نًٝا أ ٚدعٝ٥ا ٚشيو خسَ ١شلسف٘ املتُجٌ يف ؼكٝل ايطبح.2
.1.2

االغتجُاض املباؾط ٚغرل املباؾط :ميهٔ ايتُٝٝع بني منطني َٔ االغتجُاض اعتُازاً عً ٢آي ١ٝتٛظٝف تًو االَٛاٍ،

فٝعتدل االغتجُاض َباؾطا عٓسَا تك ّٛإسس ٣املؤغػات أ ٚاملػتجُط ٜٔبؿطاٚ ٤متًو األق ٍٛايطأزلاي (١ٝاآلالت،
املعسات...اخل )أ ٚاملؿاضن ١يف تأغٝؼ االغتجُاضات ايطأزلاي ١ٝنؿطنات املػاُٖ ١أ ٚؾطنات ايتهأَ) ٚيف ٖص ٙاؿاي١
ٜه ٕٛيًُػتجُط سك ١تؤًٖ٘ يًُؿاضن ١باإلزاض ٠أ ٚايتأثرل عً ٢قطاضات إزاضتٗا .3أَا االغتجُاض غرل املباؾط فٜٗ ٛتعًل
بؿطا ٤املػتجُط ٜٔيألغِٗ ٚايػٓسات ٚاألٚضام املاي ١ٝبٗسف املهاضب ،١أَا عالقٖ ١ص ٙايف َٔ ١٦املػتجُطَ ٜٔع ايؿطنات
اييت ٜؿذل ٕٚأغُٗٗا أ ٚغٓساتٗا فٗ ٞعالق ١غرل َباؾط ٠سٝح ال ٜه ٕٛيًُػتجُط زٚضا َؤثطا يف قطاضات ايؿطن .4١نُا
_____________________________________________________________________________________________

UNCTAD, (1998), World Investment Report 1998: Trends and Determinants; Geneva
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عطف قٓسٚم ايٓكس ايسٚي ٞالغتجُاض االدٓيب بأْ٘ َباؾط سني ميتًو املػتجُط  )%10أ ٚانجط َٔ أغِٗ اسسَ ٣ؤغػات
األعُاٍ ،عً ٢إٔ تطتبط ٖص ٙاملًه ١ٝبايكسض ٠عً ٢ايتأثرل عً ٢إزاض ٠املؤغػ َٔٚ .١شيو ٜتهح إٕ االغتجُاض األدٓيب ٖٛ
اغتجُاض سكٝك ٞط ٌٜٛاألدٌ يف أق ٍٛإْتادٜٚ ،١ٝعين نُٓاً إٕ املػتجُط االدٓيب مياضؽ زضد َٔ ١َُٗ ١ايتأثرل يف إزاض٠
املؿطٚع املكاّ يف بًس آخط غرل بًس ٙأالّ.1
.1.3

َفٗ ّٛايب ١٦ٝاالغتجُاض -:١ٜايب ١٦ٝاالغتجُاض ٖٞٚ ١ٜايب ١٦ٝاييت تتٛفط فٗٝا َػتًعَات االغتجُاض ٚاييت تتٝح

يًُػتجُطٚ ٜٔضداٍ االعُاٍ اَهاْ ١ٝا ٚفطق ١اغتجُاض اَٛاشلِ يف افهٌ فطق ١اغتجُاض ١ٜاغتٓازا اىل ايسضاغات املاي١ٝ
ٚاالقتكاز ١ٜاييت ػط َٔ ٟقبٌ املتدككني شلص ٙايفطم ٚتتأثط ايب ١٦ٝاالغتجُاض ١ٜيسٚيَ ١ا مبا وٝط بٗا َٔ ايس ٍٚاالقً١ُٝٝ
مبُا ف ٗٝا َٔ َكَٛات َؿذع ١يالغتجُاض ا ٚعٛاٌَ َؤثط ٠بؿهٌ غًيب عً ٢عًُ ١ٝاالغتجُاض عَُٛا فإ شيو ٜؤثط يف ايب١٦ٝ
االغتجُاض ١ٜيًسٚي ١اش الميهٔ إ ته ٕٛبعٝس ٠عٔ ايتأثط باحملٝط االقًٚ ُٞٝالغُٝا تٛدس عالقات اقتكازَ ١ٜع ٖص ٙايسٍٚ
ٚنصيو فإ ايتأثط ٚايتأثرل ٜكبح َتبازٍ ٚيهٔ ايسٚي ١االق ٣ٛغٝاغٝا ٚاقتكازٜا تهَ ٕٛؤؾط ٠يف ايططف اآلخط بؿهٌ
اندل ٚقس ٜه ٕٛايتأثرل اهاب ٞا ٚغًيب ٚبايتاي ٞفإ ايكطاضات ايػٝاغٚ ١ٝبايتاي ٞاالقتكاز ١ٜغٝه ٕٛشلا االثط ايٛانح يف
تُٓ ١ٝاالغتجُاضات ٚمبا ٜٓعهؼ بؿهٌ اهاب ٞعً ٢االقتكاز ايٛطينٚ .تطتبط ايب ١٦ٝاالغتجُاض ١ٜبكًٚ ١ثٝك ١بجالخ
فُٛعات ضٝ٥ػ َٔ ١ٝاحملسزات ٖٞٚ ،فُٛع ١املتطًبات األغاغٚ ١ٝاييت تؿتٌُ عًَ ٢ؤؾط االغتكطاض االقتكاز ٟايهًٞ
َٚؤؾط ايب ١٦ٝاملؤغػَٚ ١ٝؤؾط ب ١٦ٝأزا ٤األعُاٍٚ ،فُٛع ١ايعٛاٌَ ايهآَٚ ١اييت تؿتٌُ باالغاؽ عًَ ٢ؤؾطات سذِ
ايػٛم ٚاملٛاضز ايبؿ طٚ ١ٜايطبٝعٚ ١ٝنصيو عٓاقط ايتهًفٚ ،١اخرلاً فُٛع ١ايعٛاٌَ اـاضد ١ٝاإلهابَ ١ٝجٌ َؤؾطٟ

اقتكازٜات ايتهتٌ ٚعٛاٌَ ايتُٝع ٚايتكسّ ايتهٓٛيٛد.2ٞ
إٕ ايب ١٦ٝاالغتجُاض ١ٜيف أ ٟفتُع تعتدل ايسعاَ ١ايطٝ٥ػ ١يتطٛضٚ ٙضق ،٘ٝألْٗا تعٌُ بؿهٌ ضٝ٥ػ ٞعً ٢تكً ٌٝسس ٠ايفذ٠ٛ
االقتكازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيًسٚ ٍٚقٛالً إىل املػاض ايص ٟتٛقًت إيٗٝا ايس ٍٚاملتكسَٚ ،١يهٔ باملكابٌ نٜ ٞتشكل شيو اشلسف
املٓؿٛز البس َٔ ٚدٛز إزاض ٠غً ١ُٝيالقتكاز ايهًٚ ،ٞبٓ ١ٝأغاغَ ١ٝعكٛيٚ ،١سس أزْ َٔ ٢ايطأزلاٍ ايبؿطٚ ،ٟقسض َٔ
ايتطٛض يف ايكطاع املايٚ ،ٞبصيو ن ٞتتٛفط ٖص ٙاملطايب احملفع ٠يالغتجُاض ْه ٕٛأَاّ َفٗ ّٛأٚغع يًب ١٦ٝاالغتجُاضْ ١ٜطًل
عً ٘ٝباملٓار االغتجُاضٜٚ ٟككس ب٘ :فُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ اييت تؿهٌ ايب ١٦ٝايعاَ ١االقتكازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝايجكاف١ٝ
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ٚايكاْٚ ١ْٝٛاييت تؤثط بططٜكَ ١باؾط ٠أ ٚغرل َباؾط ٠يف أزا ٤االغتجُاض ٚضعٝت٘ نايػٝاغات االقتكازٚ ١ٜاألٚناع االدتُاع١ٝ
ٚاإلطاض ايكاْٚ ْٞٛاإلزاضٚ ٟاملؤغػ ٞايص ٟوهِ االغتجُاضات.1
ٚيتك ِٝٝاملٓار االغتجُاض ٟاُٖ ١ٝخاق ١تتُجٌ أُٖٗا:2
•

تٛع ١ٝاؾٗات املػٛ٦ي ١عٔ تؿذٝع االغتجُاض يف ايسٚيٚ ١تعطٜفٗا مبٛقع ايسٚيْٚ ١كاط قٛتٗا ٚنعفٗا بؿهٌ تٓافػٞ
َٚػتُط نُٔ دػطافٝا االغتجُاضات األدٓب ١ٝيف املػتكبٌ.

• املػاعس ٠عً ٢ظٜاز ٠قسض ٠ايسٚي ١املعٓ ١ٝعًَٛ ٢ادٗ ١املٓافػ ١ايسٚي ١ٝيف فاٍ أغتكطاب ايتسفكات ايطأزلاي.١ٝ
• املػاُٖ ١يف قٝاغ ١ايػٝاغات االغتجُاض ١ٜاشلازف ١يتُهني االقتكاز املعين َٔ اَتالى َٝع ٠تٓافػَ ١ٝػتُط.٠
.1.4

اُٖ ١ٝايتٜٓٛع ايكطاع ٞيف دصب االغتجُاض األدٓيب املباؾط ٜ :عس ايتٜٓٛع ايكطاع ٞيف ايفطم االغتجُاضَٔ ١ٜ

االَٛض اييت تعٜس َٔ داشب ١ٝايس ٍٚايٓاََٗٓٚ ١ٝا ايعطام يالغتجُاضات ٜٚععظ َهاْتٗا َٓاطل دػطاف ١ٝتتٓافؼ عًٗٝا ندل٣
ايؿطنات املتعسز ٠اؾٓػٝات ٚاملػتجُط ٜٔيف ايعامل  .إ ايتٜٓٛع يف االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠سػب ايكطاعات
ٚباـكٛم يف ايكطاع ايعضاع ،ٞايطاق ،١االدٗع ٠االيهذلٚ ١ْٝٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتكاٍ ٜتطًب اقتٓام ايفطم
االغتجُاض ١ٜايساخًٚ ١ٝاـاضد ١ٝبٗسف تعع ِٝاالضباح ٚتكً ٌٝاملداطط .فايذلنٝع عً ٢قطاع احملطٚقات ز ٕٚاالغتفازَٔ ٠
فتح ايكطاعات اؿ ١ٜٛٝاالخطٜٓ ٣عهؼ غًبا عًَ ٢كازض ايسخٌ االقتكاز.ٟ
أؾاضت بعض ايسضاغات إىل إٔ أِٖ ٚغ ١ًٝإىل االغتفاز َٔ ٠ايتٓٛع ايكطاع َٔ ٞاإلغتجُاض األدٓيب املباؾط ٖ َٔ ٛخفالٍ اآلثفاض
اـاضد ١ٝإلْتؿاض ايتكٓ ١ٝايعايْ ١ٝتٝذ ١عس ٠اغباب ،األ ٍٚإٔ ايتهٓٛيٛدٝا األدٓبٝف ١غايبفًا ال تهفَ ٕٛتفٛفط ٠قًٝفاًٚ .ثاْٝفًا إغفتدساّ
ايتهٓٛيٛدٝا اؾسٜسٜ ٠طتبط بسضد ١عاي َٔ ١ٝاملداطط ،فٛدٛز ايؿطنات األدٓبٚ ١ٝإغتدساَٗا شلص ٙايتهٓٛيٛدٝا ٜعٜفٌ ٖفص ٙاملدفاطط.
ثايجاً :ايؿطنات األدٓب ١ٝبطبٝعتٗا شلا ايكسض ٠عً ٢اإلْتاز ايهفبرل ٚبايتفاي ٞخًفل ٚٚففٛضات اإلْتفاز ايهفبرل ٚبايتفاي ٞميًهٗفا ؼطفِٝ
االستهاض ايساخًٚ ٞدعٌ ايػٛم أنجط تٓافػٚ ١ٝنفا.٠٤
مما ال ؾو ف ٘ٝإ دصب االغتجُاضات م ٛايعطام ٜتطًب ازاضَٚ ٠تابع ١زقٝكٚ ١ادٗع ٠سه ١َٝٛؽًل فطم االغتجُاضات يف
مجٝع ايكطاعات ٚتػٌٗ ايكعٛبات ٚتعضع ايجك ١مما ٜػُح عً ٢املس ٣ايطْ َٔ ٌٜٛكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكٓٝات اؿسٜجف ١مف ٛايسٚيف١
املهٝفٜٚ .١دلظ َٔ بني فُٛع ١ايعٛاٌَ املؤثط ٠يف دصب االغتجُاض االدٓيب اُٖ ١ٝاالغتكطاض ن ٕٛإ عسّ تٛفط ٙيف ايب٦ٝف ١االغفتجُاض١ٜ
ٜسفع ايهجرل َٔ املػتجُطٚ ٜٔايؿطنات املتعسز ٠اؾٓػٝات يًتفهرل دسٜا يف تػرل َهإ تٛادسِٖ ٚاشلطٚب بطؤٚؽ اَٛاشلِ مَٓ ٛاطل
9
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انجط اغتكطاضا .فاالغتكطاض ايػٝاغٚ ٞاالقتكازٜ ٟػِٗ يف ظٜاز ٠أدتصاب االغتجُاضات االدٓب ١ٝاَا اقتكازٜات ايس ٍٚاملػًكٚ ١ايفيت
متاضؽ اؿُا ١ٝ٥اؾُطنٚ ١ٝتػٔ ايكٛاْني ايطاضز ٠يالغتجُاض فٗ ٞز ٍٚتفتكط يالغتكطاض ٚال ميهٔ إ ؽًل َٓار اغتجُاض ٟممٝع.1
ميهٔ تًدٝل اِٖ ايعٓاقط االغتكطاض نُٔ فُٛعات تؿهٌ املٓار االغتجُاض ٟيف ايبًس املهٝف  ٖٞٚناالت: ٞ
 .1.4.1فُٛع ١ايعٓاقط االقتكاز : ١ٜتًعب فُٛع ١ايعٓاقط االقتكازٚ ١ٜاملتُجً ١يف سذِ ايػٛم ايساخً ٞاىل داْب تٛفط ايبٓ١ٝ
ايتشتْٛٚ ١ٝع ١ٝايٓػٝر ايكٓاعَٚ ٞس ٣تطٛض ايكطاع املاي ٞزٚضا نبرل يف ايتأثرل عً ٢قطاضات املػتجُطٚ ٜٔايؿطنات املتعسز٠
اؾٓػٝات يف ايسخٖٓٚ . ٍٛاى عٓاقط أخط ٣شات طابع اقتكازَ ٟه ١ّْٛشلصا املٓار َجٌ :تٛادس ايعُايٚ ١ايهفا٤ات ٚتهًف١
ايعٌُ ٚأُّٖ ١ٝايبشح ٚايتطٜٛط.
 .1.4.2فُٛع ١ايعٓاقط ايػٝاغٚ ١ٝاالدتُاعٜ : ١ٝعس االغتكطاض ايػٝاغ َٔ ٞابطظ ايعٓاقط ٚاالنجط تأثرلا عً ٢سطن ١ضؤٚؽ
االَٛاٍ ٚيصيو لس فُٛع َٔ ١املؤغػات ايسٚي ١ٝتكسض فُٛع َٔ ١املؤؾطات ايسٚي ١ٝملػح ٚؼً ٌٝاملداطط ايػٝاغ١ٝ
ٚاعطاْ ٤عط ٠ؾاًَ ١يًُػتجُط ٜٔس ٍٛاملٓاطل اؾػطاف ١ٝاييت تؿهٌ خطط عً ٢املؿاضٜع االغتجُاض ١ٜخاق ١يف نٌ عامل ٜؿٗس
ايهجرل َٔ ايجٛضاتٜٚ .عس ايفػاز االزاض َٔ ٟاِٖ ايعٓاقط ايطاضز ٠يالغتجُاضات االدٓب.2١ٝ
 .1.4.3فُٛع ١ايعٓاقط ايكاْٜ : ١ْٝٛته ّٕٛاملٓار ايكاْ َٔ ّْٞٛفُٛع ايكٛاعس ايكاْ ١ْٝٛاييت ٜٓلّ عًٗٝا قاْ ٕٛاالغتجُاض يف ايسٚي١
املهٝفٚ ١يف ايكاْ ٕٛايسٚي ٞفُٝا ٜتعًّل باالتفاقٝات ايجٓا ١ٝ٥يالغتجُاض ٚاييت شلا تأثرل نبرل يف اغتكطاب االغتجُاض األدٓيبَٔٚ .
بني اِٖ ٖص ٙايكٛاعسْ ،عاّ محا ١ٜاملػتجُط ٜٔاالداْب ،محا ١ٜاملًه ١ٝايفهطْٚ ،١ٜعاّ اؾُاضى ٚايتؿطٜع ايهطٜيبّْ ،عع املًه١ٝ
ٚايهُاْات يف تأَني االغتجُاض نسّ املداطط غرل ايتذاضٚ ١ٜتػ ١ٜٛايٓعاعات املتعًّك ١باالغتجُاضٚ .قس ته ٕٛايكٛاْني قفعات اٚ
قٛٝز سكٝك ١ٝطاضز ٠يالغتجُاض األدٓيب املباؾط.

 .2ايتٜٓٛع ايكطاعٚ ٞاؾػطايف يالغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠يف ايعطام بني 2014-2003
.2.1

اُٖ ١ٝايتٓٛع ايكطاعٞ

إ ايتٓٛع ايكطاعٜ ٞعس يف ايٛقت اؿاي ٞنطٚض ٠البس َٓٗا يف ظٌ اؿاد ١اىل تٓفٛع املفٛاضز االقتكفاز ١ٜبعٝفساً عفٔ ايفٓفط
ٚغاق ١إ ٖصا ايكطاع اثبت اْ٘ غرل قازض عً ٢تأغٝؼ ضٚابط اَاَٚ ١ٝخًفَ ١ٝع باق ٞايكطاعات االقتكاز ١ٜا ٚتٛظٝفف ففطم عُفٌ
_____________________________________________________________________________________________
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تتٓاغب َع َػاُٖت٘ يف ايٓاتر ايٛطين .يصا فإٔ ٖصا ايتٓٛع يالقتكاز ٜعتدل َسخالً فاعالً يتعُٝفل ايففطم املتاسف ١اَفاّ االغفتجُاضات
احمل ًٚ ١ٝاالدٓبَ ١ٝع تعاٜس فطم ايكطاعات االخط َٔ ٣قٓاعٚ ١ٝظضاعٚ ١ٝاـفسَات ايػفٝاس ١ٝباعتباضٖفا ايطنفا٥ع االغاغف ١ٝيتٛغفٝع
ايفطم املتاس.١
ٜعطف ايبعض ايتٓٛع االقتكاز ٟباْ٘ عًُ ١ٝتسضه ١ٝيتٜٓٛع َكازض ايسخٌ بُٓٝا ٜط ٣آخط ٕٚباْٗفا عًُٝف ١تطانُٝف ١يعٜفاز٠
َػاُٖ ١ايكطاع ايكٓاعٚ ٞايكطاع اـسَ ٞيف ايٓاتر االمجايٜٚ ،ٞعطف بؿهٌ عاّ عً ٢اْ٘ تكً ٌٝاالعتُاز عً ٢املٛضز ايٛسٝس ايٓفط)
ٚاالْتكاٍ إىل َطسً ١تك ١ٜٛايكاعس ٠ايكٓاعٚ ١ٝايعضاعٚ ١ٝخًل قاعس ٠اْتادَ ٖٛٚ ١ٝا غٝؤز ٟاىل بٓا ٤اقتكفاز ٚطفين غفًٜ ِٝتذف٘ مفٛ
االنتفا ٤ايصات ٞيف انجط َٔ قطاع اْتاد.1ٞ
ٚتتطًب عًُ ١ٝتٜٓٛع ايكطاعات االْتاد ١ٝيف االقتكازات ايطٜعٚ ١ٝنع خطط ٚبطاَر َهجف ١الغتػالٍ املعاٜا املتاس ١يتٓفٛع
اشلٝهٌ االقتكازٚ ٟؼكٝل تَُٓ ١ٝػتُطٚ ٠تكًٝل سذِ املداطط املطتبط ١عٔ االعتُاز عًَٛ ٢ضز اقتكازٚ ٟسٝفسٜٚ .2فؤز ٟايتٓفٛع
االقتكاز ٟاىل فُٛع َٔ ١االثاض اييت َٔ ابطظٖا:3
ٜ .2.1.1ؤز ٟايتٓٛع االقتكاز ٟاىل تكً ٌٝاملداطط اييت ٜتعطض ايٗٝا اشلٝهٌ االْتادْ ٞتٝذ ١االعتُاز عًَٛ ٢ضز ٚاسس يف متٌٜٛ
ايٓفكات ايعاَ ١يًسٚي.١
 .2.1.2االعتُاز عً ٢ايكازضات ايٓفطٜ ١ٝؤز ٟاىل اضتفاع ق ١ُٝايعًُ ١احملً ١ٝقٝاغاً بايعًُ ١االدٓبٚ ١ٝبايتايٜ ٞكٛز اىل اضتفاع اغعاض
ايػًع احملً ،١ٝمما ٜؤز ٟاىل انفاض قسضتٗا ايتٓافػ ١ٝيف االغٛام ايعامل.١ٝ
 .2.1.3ايتٓٛع يف ايكطاعات االقتكازٜ ١ٜؤز ٟاىل تكً َٔ ٌٝخطط االْهؿاف االقتكاز ٟايٓاتر عٔ االعتُاز عً ٢غًع ١تكسٜط١ٜ
ٚاسس ٠بسالً َٔ االعتُاز عً ٢قاعس ٠تكسٜطَ ١ٜتٓٛع.١
ٜ .2.1.4ػاِٖ ايتٓٛع االقتكاز ٟاىل سسٍ نبرل يف اغتٝعاب ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟظٜاز ٠اْتادٝت٘ عً ٢ايعهؼ َٔ قطاع االغتدطاز
ايٓفط ٞايص ٟال ٜٛظف اال قسض قسٚز َٔ ايعُاي ١املاٖط.٠
ٜ .2.1.5ػِٗ ايتٓٛع االقتكاز ٟيف ظٜاز ٠ايك ١ُٝاملهاف ١يف قطاعات االقتكاز ايٛطين املدتًف َٔٚ ١ثِ تػطٜع عًُ ١ٝايُٓٛ
االقتكاز.ٟ
ٜ .2.1.6ػاِٖ ايتٓٛع االقتكاز ٟيف تععٜع ايتهاٌَ االقتكاز ٟبني ايكطاعات َٔ خالٍ تك ١ٜٛايطٚابط بني ايكطاعات االقتكاز.١ٜ
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د .مايح شبيب الشمري وأحمد عبدالرزاق عبدالرضا ( :)2096ضرورات التنويع االقتصادي في العراق ،مجمة الكوت لمعموم

االقتصادية واالدارية ،تصدر عن كمية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة واسط ،العدد ( ،)24ص .4
2

ميدي الحافظ ( :)2007تشجيع االستثمار وتعزيز دور القكطاع الخاص في العراقن بحث مقدم الى ندوة بعنوان "دور االستثمار

3

د .مايح شبيب الشمري واحمد عبدالرزاق عبدالرضا ،ص .6-4

االجنبي في االقتصادات العربية" ،معيد التقدم والسياسات واتحاد رجال االعمال العراقيين ،لبنان ،ص .2
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.2.2

االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠خالٍ ايفذلَ ٠ا بني : 2014 -2003

ٖٓايو ايهجرل َٔ ايعٛاٌَ اييت ؼسز سذِ االغتجُاض االدٓيب ايساخٌ ٚاـاضز َٔ ا ٟاقتكاز ٚاييت تتأثط مبذُٛع ١كتًفَٔ ١
ايعٛاٌَ ٚاييت ٜتبا ٜٔتأثرلٖا اعتُازاً عًْٛ ٢ع ايكطاع االغتجُاض ٟاش ٟتتٛد٘ م َٔٚ .ٙٛتًو ايعٛاٌَ َكساض ايهطا٥ب املباؾطٚ ٠غرل
املباؾط ٠ات ٞتفطض عً ٢املؿطٚعات ٚتهايٝف اييت مبهٔ إ ٜتشًُٗا املػفتجُط الغتشكفا ايطخكفٚ ١تػفذَ ٌٝؿفطٚع٘ ٚادفطا٤ات
ايتأغٝؼ َٚس ٣تٛفط ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاالغاغٖ ،١ٝصا باالناف ١اىل فُٛع ١ايعٛاٌَ املطتبط ١باملؤؾطات ايهً ١ٝيالقتكاز املعين َجٌ َعفسٍ
ايُٓٚ ٛايتهدِ االقتكازٚ ٟاغعاض ايفا٥سٚ ٠اغتكطاض غعط ايكطف ٚاْعُ ١ايعٌُ ٚزٚض ايٓكابات يف ؼطٜو ايك ٣ٛايعاًَ.١
بايطغِ َٔ االطاض ايكاْ ْٞٛاملٛسس ايص ٟوهِ مجٝع االغتجُاضات احملًٚ ١ٝاالدٓبٚ ١ٝاملتُجٌ بكفاْ ٕٛاالغفتجُاض ايعطاقف ٞضقفِ
 )13يػٓ ، 2006 ١اال إ ٖصا ايكاْ ٕٛاتاح اجملاٍ يف عسز َٔ فكطات٘ اىل املفانفً ١يف غفبٌ تٛظٝفف تًفو االغفتجُاضات ٚتٛدٗٝفا
بايؿهٌ املطًٛب َٔ خالٍ َٓح املػتجُط اَتٝاظات اناف ١ٝيف قطاعفات َعٓٝف ١نفإٕ تهف ٕٛاغفتجُاضات يف قطاعفات ايبٓف ٢ايتشتٝف١
ٚاالضتهاظ ١ٜا ٚفٗٝا ؾطان ١يالغتجُاض االدٓيب املباؾط َع ايكطاع احملً ٞأ ٚاييت تتٛد٘ بؿهٌ اغاؽ اىل ايكطاع ايكٓاع ٞا ٚايعاع ٞاٚ
اـسَٚ ٞاييت تٛظف اٜس ٟعاًَ ١قً ١ٝنبرل ٠ا ٚتتُٝع مبػت ٣ٛتهٓٛيٛد ٞعاي.ٞ
ٚبايطغِ َٔ ايسٚض ايص ٟعًُ٘ قاْ ٕٛاالغتجُاض يف تٛفرل ايب ١٦ٝاالنجط َال ١ُ٥ي٘ ،اال إ فُٛع ١نبرل َٔ ٠احملسزات نإ شلفا
االثط يف تكٝٝسٚ ٙاييت ميهٔ تؿدٝكٗا يف:1
.2.2.1

نعف يف إدطا٤ات بعض ايسٚا٥ط اؿهٚ ١َٝٛعسّ االغتذاب ١ايػطٜع َٔ ١قبًِٗ يتعٜٚسْا باألضان ٞاملتاس ١مما أز٣

إىل عسّ ٚدٛز قاعس ٠بٝاْات ٚانشٚ ١زقٝك ١يكطع األضان ٞايؿاغط ٠يف احملافعات يعطنٗا نفطم اغتجُاض.١ٜ
.2.2.2

نعف ايٓعاّ املايٚ ٞاملكطيف فُٝا ٜتعًل بإقطاض املػتجُطٚ ٜٔاْعهاغ٘ عً ٢تؿذٝع االغتجُاض .

.2.2.3

قً ١ايتدكٝكات يف املٛاظْ ١االغتجُاض ١ٜيػطض إْؿا ٤ايبٓ ٢ايتشت ١ٝاييت ؼتادٗا املؿاضٜع االغتجُاض. ١ٜ

.2.2.4

عسّ َال ١ُ٥ايتكُ ِٝاألغاؽ يف بعض احملافعات َع َتطًبات ايبٓا ٤اؿسٜح ،نُا إٕ ايتػٝرل َٔ دٓؼ إىل أخط

وتاز إىل فذل ٠ط ١ًٜٛملكازق ١اؾٗات شات ايعالق.١

ٜٛٚنح اؾس )1 ٍٚتطٛض تسفكات االغتجُاضات األدٓب ١ٝاملباؾط ٠يف االقتكاز ايعطاقْٚ ٞػبَ ١ػاُٖٖ ١صا ايتسفل املاي ٞإىل

ايٓاتر احملً ٞاؾُاي ٞيًُس.)2014 – 2003 ٠
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الييئة الوطنية لالستثمار( :)2096المشاريع المنجزة والمستمرة والمتوقفة الممنوحة إجازات استثمارية من قبل الهيئــة الوطــنية

لالسـتثمار وهيئات االستثمار في المحافظات  6112لغاية  ،6112/2/1تقرير داخمي ،ص .92
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اؾس ٍٚضقِ )1

تطٛض االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠ايٛافس ٠م ٛايعطام بني .2014-2003
السنوات

حجم

التدفق

المالي

لالستثمار

معدل النمو%

األجنبي المباشر

نسبة مساهمة االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج
المحمي اإلجمالي %

-

-

2003

5.000.000

0.09

2004

300.000.000

9400

2005

595.300.000

79.7

0.9

2006

383.000.000

-25.7

0.07

2007

979.800.000

953.7

0.9

2008

9.855.700.000

90.9

0.9

2009

9.598.300.000

-93.9

0.93

2090

9.396.200.000

-92.6

0.09

2099

2.082.000.000

49.9

0.99

2092

3.400.000.000

63.3

0.96

2093

5.939.200.000

50.9

0.22

2094

4.789.800.000

-6.8

0.29

املكسض  َٔ :اعساز ايباسجني باالعتُاز عً ٢اسكاٝ٥ات ايبٓو املطنع ٟايعطاق ،ٞايتكاضٜط االقتكاز ١ٜيًػٓٛات .2014-2006

عطفت اغعاض ايبذل ٍٚاضتفاعا ًَشٛظ ابتسا َٔ ٤ايجًح االخرل يػٓ 2009 ١نُا ؼػٔ ايٛنع األَين ٚايػٝاغ ٞيف ايعطام

بعس ادطا ٤االْتدابات ايط٥اغٚ ١ٝبس ٤ايعٌُ ايفعً ٞشل ١٦ٝاالغتجُاض ايٛطٓ٦ٖٝٚ ١ٝات احملافعات ٚاييت متهٓت َٔ اغتكطاب اغفتجُاضات

ادٓبٝففَ ١باؾففط ٠بعففس إٕ ناْففت تففسفكات االغففتجُاض األدففٓيب املباؾففط يف عففاّ  )2003مبكففساض ًَٝ )20فف ٕٛزٚالض ،أقففبشت يف

عاّ  )2004مبكساض  ًَٕٛٝ ) 300زٚالض أَطٜهٚ ٞشيو بػبب اْفتاح االقتكاز ايعطاق ٞعً ٢ايعامل ٚإْٗفا ٤ايعكٛبفات االقتكفاز،١ٜ
يرلتفع بعس شيو إىل  ًَٕٛٝ )515زٚالض عاّ  )2005أ ٟمبعسٍ من )% 71.7 ٛعفٔ ايعفاّ ايػفابل ثفِ انففض يف ايعفاّ ايالسفل

يٝػذٌ َعسٍ من ٛغايب بًؼ ٚ )% 25.7ايص ٟميهٔ تدلٜط ٙبايتسٖٛض يف ايٛنفع االَفين خفالٍ تًفو ايففذلٚ ،٠يف عفاّ )2007
اضتفعت تسفكات ٖصا االغتجُاض يته ًَٕٛٝ )971 ٕٛزٚالض ٚمبعسٍ من )%153.7 ٛعٔ ايعاّ ايػابل.

ؾٗست تسفكات االغتجُاضات االدٓب ١ٝمف ٛايعفطام يعفاَ 2010ٚ 2009 ٞانفهفاً ًَشٛظفاً يتػفذٌ قُٝف)1.598 ١

ًَٝ ) 1.396 ٚاض زٚالضٚ ،بايتاي ٞفإٕ االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠عطفت اْهُاؾا َعتدلا بايٓعط إىل تساعٝات األظَ ١ايعامل ١ٝبايطغِ
َٔ إ ن ٕٛايتدًف اؾع ٞ٥يًذٗاظ املكطيف ايعطا قٜ ٞعس َالشا يطؤٚؽ االَٛاٍ ايفاض َٔ ٠االظَات املاي ١ٝيٝػتعٝس االغتجُاض االدفٓيب

املباؾط ظمخ٘ االهاب َٔ ٞدسٜس يف االعفٛاّ  2013ٚ 2012ٚ 2011يٝػفذٌ  %50.9ٚ %63.3ٚ %49.1عًف ٢ايتفٛاي .ٞثفِ

انفهت ٖص ٙاالغتجُاضات مبعسٍ من ٛغايب  )%6.8يًعاّ ٚ )2014ايفص ٟميهفٔ اضداعف٘ نفصيو اىل تفطز ٟاألٚنفاع االَٓٝف١
ٚاؿطب نس اجملاَٝع اإلضٖاب ١ٝيف ايعسٜس َٔ احملافعات ايعطاق.١ٝ
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املكسضَٛ :قع ايبٓو املطنع ٟايعطاقhttp://www.cbiraq.org/SeriesChart.aspx?TseriesID=382 ،ٞ
.2.3

ايتٛظٜع ايكطاع ٞيالغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠ايٛاضز ٠اىل ايعطام

إٔ َٔ ؾإٔ دصب االغتجُاضات االدٓب ١ٝاىل قطاعات قسز ٠يف ايعطام إ ٜؤز ٟاىل تٛفرل َكسض َتذفسز ٚبؿفطٚط دٝفسٙ

يًشك ٍٛعً ٢املٛاضز املاي ١ٝا ٚضؤٚؽ االَٛاٍ األدٓب ١ٝيتُ ٌٜٛبطاَر ٚخطط ايتُٓ ١ٝاش ٜعاْ ٞايعطام َٔ َعهالت َايٝفٚ ١اقتكفاز١ٜ
تعٛز اىل تطن ١اؿطٚب ٚاؿكاض ايسٚيٚ ٞايفػاز املايٚ ٞاالزاضٚ ٟتٓاَت ٖص ٙايعٛاٌَ خالٍ ايػٓٛات ايكً ١ًٝاملان.1١ٝ

تهٗط اسكا٥ات املؤغػ ١ايعطب ١ٝيهُإ االغتجُاض إٔ ايتٛظٜع ايكطاع ٞيًُؿطٚعات االغتجُاض ١ٜاالدٓب ١ٝاملباؾط ٠سػفب

ايتهًففف ١االغففتجُاض ١ٜايففٛاضز ٠إىل ايعففطام يًُففس )2015 – 2011 ٠قففس تطنففعت تًففو االغففتجُاضات يف قطففاع ايعكففاض مبكففساض

ًَٝ )4.896.3اض زٚالضٚ ،ايفٓازم ٚايػٝاس ١مبكساض ًَٝ )1.218.7اض زٚالض ٚقطاع املعازٕ  ًَٕٛٝ )689.2زٚالض ايصٜ ٟهِ

االغتجُاض يف فاٍ ايٓفط اـاّ ،ثِ تًٗٝا سك ١اـسَات املاي ١ٝمبكساض  ًَٕٛٝ )494.4زٚالضٚ ،2بعسٖا تٓشسض تهًفف ١االغفتجُاضات

يًكطاعات األخطٖ َٔ ٣ص ٙاالغتجُاضات سػب َا ميهٔ َالسعتٗا َٔ خالٍ اؾس ٍٚضقِ .)2
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كريم عبيس حسان العزاوي ( :)2096دور االستثمار األجنبي المباشر عمى نمو القطاع الصناعي في العراق لممدة -2003

 ،2093مجمة القادسية لمعموم االقتصادية ،المجمد ( ،)98العدد ( )3لعام  ،2096ص .983
2

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات( ،)2096مصدر سابق ،ص .943
382
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اؾس ٍٚضقِ )2

تٛظٜع تهًف ١االغتجُاضات ايٛاضز ٠اىل ايعطام سػب ايتٛظٜع ايكطاعٞ
القطاع

تكمفة االستثمارات

العقارات

4896.7

الفنادق والسياحة

9298.7

المعادن

494.4

الخدمات المالية

333.6

االتصاالت

326.8

السيارات

292.9

التخزين

993.5

بناء ومواد البناء

978.7

وسائل النقل

990.9

الورق والطباعة والتغميف

63.6

مركبات اخرى غير السيارات

60.6

الغذاء والتبغ

57.9

اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

45.7

الفضاء

35.2

الفضاء والدفاع

23.4

المنسوجات

98.0

الكترونيات

96.2

حاسبات اآللية ومعدات

93.6

خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعمومات

99.6

الرعاية الصحية

9.6

منتجات استيالكية

7.9

ًَ ٕٛٝزٚالض)

املكسض َٔ :اعساز ايباسجني باالعتُاز عً ٢بٝاْات تكطٜط َٓار االغتجُاض يف ايس ٍٚايعطب ١ٝيعاّ  )2016ايكازض عٔ املؤغػ١
ايعطب ١ٝيهُإ االغتجُاض ٚا٥تُإ ايكازضات ،ايهٜٛت ،م .143
عً ٢ايطغِ مما ٜفذلن٘ املٓطل االقتكاز ٟبٛدٛز اثط َتبازٍ بني ايهفطا٥ب ٚاالغفتجُاض ،اال إ ايفبعض ٜتٛقفع إ ال ٜهفٕٛ
يتؿطٜعات ايهطا٥ب اييت تهُٓٗا قاْ ٕٛاالغتجُاض َُٗا ناْت ؾستٗا ا ٚاغطاٗ٥ا اثط عً ٢االغتجُاضات االدٓبٚ ١ٝغاق ١بػبب ايهجرل
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َٔ املتػرلات ايفاعًَ ١جٌ عسّ اغتباب اؿاي ١االَٓٚ ١ٝتطز ٟايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝاضتفاع تهفايٝف االْتفاز بكفٛض ٠عاَفٚ ١غفٝاز ٠ايفػفاز
االزاضَ ٖٛٚ ٟا ٜتٝح ايػب ٌٝيًتدًل َٔ آثاض ايهطا٥ب.1
اال إ ٖصا ال ٜٓعهؼ يف ايٛاقع ايكطاع ٞيالغتجُاضات اييت ؾٗست تطنٝعاً م ٛقطاع ايٓفط ،متجٌ يف اؾٛالت االضبع ١املتتاي١ٝ
َٔ تطاخٝل عكٛز اـسَ ١ايٓفط ١ٝعًَ ٢س ٣ثالخ غٓٛات سلًت  َٔ )18اؿك ٍٛايٓفطٚ ١ٝايػاظٜفٚ ١ايطقفع اؾػطافٝف ١مت اعالْٗفا
ٚاسايتٗا ٚايعٌُ بٗا َٔ قبٌ ايؿطنات االدٓب ١ٝايعامل ١ٝاملتعاقس ٠عً ٢عذايَ ١بايؼ بٗا ٚبفذلات ظََٓ ١ٝتكاضب ١دفسا فُٝفا بٗٓٝفا ٚنُفا
ٜات:ٞ
اؾٛي ١االٚىل )4 :سكْ ٍٛفط ١ٝقسميَٓٚ ١تذٚ ١قعت عكٛزٖا بسا ١ٜايعاّ 2010
اؾٛي ١ايجاْ )7 :١ٝسك ٍٛغتَٗٓ ١ا ْفطٚ ١ٝايػابع غاظٚ ٟقعت عكٛزٖا بسا2010 ١ٜ
اؾٛي ١ايجايج )3 :١سك ٍٛغاظٚ ١ٜقعت عكٛزٖا بني سعٜطإ ٚتؿط ٜٔثات2011 ٞ
اؾٛي ١ايطابع )4 :١ضقع سػطاف ١ٝثالثَٗٓ ١ا ْفطٚ ١ٝايطابع ١غاظ ١ٜاًٜت يف أٜاض 2012
ٜٚؤخص عًٖ ٢ص ٙاؾٛالت اْٗا مل تطبط بؿهٌ ٚاقعَ ٞػتشكات ايؿطنات املكاٚي ١بػعط بٝع ايٛظاض ٠يًفٓفط املػفتدطز يف
بًس َجٌ ايعطام ٜعاْ َٔ ٞغ ٤ٛاالزاض ٠املاي ١ٝيًسٚي ١باعتُاز َٛاظْتٗا املاي ١ٝايػٓ ١ٜٛعً ٢ايعا٥سات ايٓفط ١ٝبٓػفب ١عايٝف ١دفساً عٓفسَا
تٓدفض االغعاض اىل َػت ٣ٛسطز التهف ٞف ٘ٝايعا٥سات يتػسٜس ٖص ٙاملػتشكات.2
تؿرل ايٓعط ١ٜاالقتكاز ١ٜاىل ٚدٛز عالق ١ططز ١ٜبني َتػرل ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾفط ٚمنف ٛايكطفاع ايكفٓاع ٞيف ايبًفسإ
املهٝف ١يتًو االغتجُاضات ،اال اْ٘ يف ايعطام تعٗط زضاغ ١نُ ١ٝعسّ تأثط ايكطاع ايكٓاع ٞيف ايعفطام بتفسفكات االغفتجُاض االدفٓيب
املباؾط ايساخً ١اىل ايبًس ٚناْت ايعالق ١عهػٜٚ ،١ٝعتكس إ ايػبب ٜعٛز اىل إ االغتجُاضات االدٓب ١ٝمل تطنفع عًف ٢تُٓٝف ١ايكطفاع
ايكٓاعٚ ٞأمنا ضنعّت عً ٢تُٓ ١ٝايكطاعات اييت ػعٌ ايبًس ٜعتُس باألغاؽ عً ٢اغترلاز ايػًع ايكٓاعَ ١ٝفٔ اـفاضز ،االَفط ايفصٟ
ٜػبب بانفاض تٓافػ ١ٝايػًع املكٓع ١زاخًٝاً.3
ٚبايتاي ٞميهٔ اؾعّ بفؿٌ ايػٝاغات املتبع َٔ ١ططف ايػًطات ايعاَ ١يف يتشكل ايتٜٓٛع يف ايكازضات ٚيف َكازض ايسخٌ
ٖٓ َٔٚا تدلظ اُٖ ١ٝايتٜٓٛع ايكطاع ٞيالغتجُاضات االدٓب ١ٝيف ايعطام ٚايذلٜٚر يًفطم االغتجُاض ١ٜخفاضز قطفاع احملطٚقفات َفع
تكس ِٜؼفٝعات اغتجٓا ١ٝ٥يًكطاعات االخطٚ ٣تٛد ٘ٝزعٛات ندل ٣يًُؤغػفات ايعاملٝف ١يالغفتجُاض يف قطاعفات تٗفسف اىل تػطٝف١
استٝادات ايكطاعات ايكٓاعٚ ١ٝايعضاع ١ٝاحملً َٔٚ ١ٝثِ بٗسف ايتكسٜط.
_____________________________________________________________________________________________

9

د .خميل اسماعيل ابراىيم ( :)2009آثار الضرائب عمى االستثمار في العراق ،مجمة دراسات اقتصادية ،بيت الحكمة ،بغداد،

2

د .احسان ابراىيم العطار ( :)2096مالحظات حول جوالت التراخيص البترولية وعقود الخدمة ،ورقة بحثية مقدمة الى ورشة

3

كريم عبيس حسان العزاوي ،مصدر سابق ،ص ص .999-990

العدد  ،22لعام  ،2009ص .73

عقود الخدمة المقامة في المعيد النفطي ،بغداد –نيسان  ،2096ص .3
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 .3االدطا٤ات املعتُس ٠يًػٝاغ ١االغتجُاض١ٜ
.3.1

ايعالق ١بني االغذلاتٝذ ١ٝاالغتجُاض ١ٜيًعطام ٚؽطٝط املٛاظْ ١ايعاَ ١يًسٚي١

إٕ اؿسٜح عٔ اهاز تٓاغل بني اٖساف االغذلاػ ١ٝاالغتجُاضٚ ١ٜؽطٝط املٛاظْ ١ايعاَ ١يًسٚيف ١ايفيت ٜفتِ عهػفٗا يف اـطف١
اـُػ ١ٝاالٚىل يالعٛاّ  2014-2010اييت مل ٜتٓتٗٚ )ٞاـط ١اـُػ ١ٝايجاْ ١ٝيالعٛاّ ٖٚ 2017-2013فَ ٛفا ٜعفين بايسضدف١
األغاؽ ايتعاٌَ اؾاز يف ؽطٝط اإلْفام ايعاّ ٚاإلٜطازات ايعاَ ١بني االَهاْٝات احملًٝف ١يًبًفس ٚغفبٌ تػفدرل االغفتجُاضات اـاقف١
يتشكٝل اٖساف ايػٝاغ ١االقتكاز ١ٜايهً ١ٝيالقتكاز.
فعٓسَا ٜتِ اؿسٜح عٔ ايُٓ ٛاملتػاضع أ ٚؼكٝل َعسٍ َطغٛب َٓ٘ ٜعين ٖصا ايٓعط ظس ١ٜإىل نُ ١ٝاإلٜطازات ايعاَ ١املتشكك١
َٚا ٖ ٞاملكازض األغاغ ١ٝاملهَٗٓ ٕٛا .إ االغتجُاض االدٓيب املباؾط ٜتذ ٛم ٛايبًسإ اييت تكطع ؾفٛط َعفني يف ايتُٓٝف ١االقتكفاز١ٜ
ٜٚأت ٞيهٜ ٞكطف مثاض ايتَُٓٓ ١ٝطُكا يف شيو َٔ ٣سف ٛاملتُجٌ بإٔ الٜكفٌ عا٥فس االغفتجُاض عفٔ ٖٚ % 20فصا َفا سكفٌ فعفالً يف
االغتجُاضات االدٓب ١ٝيف ز ٍٚدٓٛب ؾطم اغٝا يف ْٗا ١ٜااليف ١ٝايجاْٚ ،١ٝيصا غٛف ئ تتٛد٘ االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠يًعفطام
قبٌ إ تتدص ايتُٓ ١ٝاالقتكازَ ١ٜػاضٖا ايكشٝح ٚإ ٜكطع ايعطام ؾٛطا فٗٝا.1
يهٔ اؿكٝك ١اييت هب إٔ ال تػٝب عٔ ك ١ًٝاملُٗتني بٗصا ايؿإٔ إٕ َفٗ ّٛايػٝاغف ١املايٝفٚ ١املُاضغفات ايتكًٝسٜف ١شلفا قفس
تعطنت إىل تػرلات غٝاغَٓ ١ٝص ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكطٕ املان ٞخاق ١بعسَا تعطنت بعض االقتكازات إىل ظاٖط ٠ايطنٛز ايتهفدُٞ
ايص ٟناْت تأثرلات٘ نبرل ٠عً ٢اقتكازٜات ايس ٍٚايكٓاع ١ٝابتسا.ً٤
ٚبػٚ ١ٝنع خط ١تُٓ ١ٜٛفاعً ١تتُاؾَ ٢ع استٝادات االقتكاز ٚبايتاي ٞتٓعهؼ عًف ٢االغفذلاتٝذ ١ٝايتُٜٓٛف ،١البفس شلفا إ
تطاعٚ ٞنع بطاَر اغتجُاض ١ٜالغتػالٍ املعاٜا املتاس َٔ ١أدٌ تٜٓٛع اشلٝهٌ االقتكفاز ٟيهفُإ تُٓٝفَ ١ػفتكط ٠عًف ٢املفس ٣ايبعٝفس
ٚايتدًل َٔ املداطط اييت ٜفطنٗا االعتُاز ؾب٘ ايتاّ عً ٢ايٓفط ٚشيو َٔ خالٍ:2
 .3.1.1نطٚض ٠األخص بٓعط االعتباض َعسالت من ٛإالْتاز ايكٚ َٞٛيهٔ املػاي ١األِٖ يف ٖصا اؾاْب ٖ ٛايذلنٝع عًٖٝ ٢هٌ َعسالت
ايُٓٚ ٛيٝؼ املعسٍ ْفػ٘ الٕ َكساض ايػًع املٓتذ ١خالٍ ايفذلات ايعَٓ ١ٝاملع ١ٓٝاحملسز ٠يٝؼ ٖ ٛايعاٌَ اؿاغِ ٚإمنا ْٛع ٖصٙ
ايػًع ٚنٝف ١ٝتٛظٜعٗا.
 .3.1.2إٕ قه ١ٝايتٛظٜع  ٖٞٚاملػاي ١األِٖ ال ؼكٌ عٔ ططٜل ايتُٓ ١ٝفكس ؼسخ ايتُٜٓٚ ١ٝبك ٢ايتفاٚت قاُ٥اً .بٌ قس تعزاز
ايفذ ٠ٛبني َا وكٌ عً ٘ٝاألغٓٝاَٚ ٤ا وكٌ عً ٘ٝايفكطا ،٤سٝح إٔ املػاي ١األغاغ ١ٝيف سٌ قه ١ٝايتٛظٜع تتُشٛض سٍٛ
_____________________________________________________________________________________________

9

د .بالسم جميل خمف ( :)2099واقع االقتصاد العراقي وتحديات االستثمار االجنبي المباشر ،مجمة دراسات محاسبية ومالية،

2

عبداهلل بندر ( :)2009العالقة بين االستراتيجية االستثمارية لمعراق وتخطيط الموازنة العامة لمدولة ،منشور عمى موقع الييئة

المجمد  ،6العدد  ،95ص ص .99-90

الوطنية لالستثمار ،صwww.investpromo.gov.iq 4
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األبعاز ايػٝاغٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝنُا إٔ األزٚات ايتكًٝس ١ٜاالقتكاز ١ٜاييت ميهٔ اعتُازٖا يف غٝاغ ١إعاز ٠ايتٛظٜع ايهطٜب١
ٚاإلْفام ايعاّ) تكبح شات فاعً ١ٝنعٝف ١إشا َا عًُٓا ؽًف اؾٗاظ ايهطٜيب ٚنعف ايتدطٝط ايطؾٝس يإلْفام ايعاّ.
 .3.1.3إٕ فطز ظٜاز ٠ايسخٌ ايك َٞٛإشا مت ايٓعط إيٗٝا عً ٢أْٗا فطز ظٜاز ٠ضقُ ١ٝفطز ٠تكبح َػاي ١غرل شات َعٓ ٢خكٛقاً إشا
َا عًُٓا بإ ٖص ٙايعٜاز ٠قس ؼسخ بؿهٌ َفادْ ٧تٝذ ١ظٜاز ٠أغعاض املٛاضز ايطبٝع ١ٝايٓفط ٚاملعازٕ األخط ..)٣ز ٕٚأسساخ
تػرلات ٖٝهً ١ٝيف بٓ ١ٝاالقتكاز ايٛطين ٚتٜٓٛع َكازض اإلٜطازات.
 .3.1.4إٔ ٜٛظف االغتجُاض االدٓبٚ ٞٝاحملً ٞيف دٗس سجٝح ـسَ ١أٖساف اـط ١ايتُٓ.١ٜٛ
 .3.1.5إٔ تعٌُ ايػًطات ايػًطات ايعاَ ١عً ٢املػت ٣ٛاملطنع ٟبايتٓػٝل َع ايػًطات احملً ١ٝقكس ؼسٜس االٚيٜٛات فُٝا ٜتعًل
باالغتجُاضات ايٛادب ايكٝاّ بٗا يف فاالت تٗ ١٦ٝاشلٝانٌ ايكاعسٚ ١ٜؼسٜسٖا االدطا٤ات يتشفٝع املػتجُط ٜٔعً ٢الاظ اشلٝانٌ
ايكاعس ١ٜبأغعاض عازي.1١
ٚ .3.1.6نع اؿه ١َٛالطاض عٌُ ؾاٌَ إلقالح االزاضات ايعاَ ١مبا ىسّ تطٜٛط االغتجُاض ظُٝع املػتٜٛات االزاض ١ٜيف ظٌ
االيتعاّ بايؿفافَٚ ١ٝعاٜرل اؿهِ ايطؾٝس.
يكس اضتهعت دٗٛز ايتٓٛع االقتكاز ٟيف بعض ايس ٍٚعً ٢ايكطاعات اييت تتُتع فٗٝا مبٝع ٠تٓافػٚ ١ٝانشٚ ،١غاق ١يف ايكٓاعات
نجٝف ١االغتدساّ يًٓفط َجٌ قٓاع ١ايبذلٚنُٝٝاٜٚات أ ٚايكٓاعات نجٝف ١االغتدساّ يًطاق ،١أ ٚاغتػالٍ َٝعَٛ ٠قعٗا اؾػطايف
نٛغ ١ًٝيًتٓٛع االقتكازٚ .ٟيف ايعطام ٜط ٣ايبعض إ َٔ املُهٔ االعتُاز عًَ ٢عٜر َٔ ايػٝاغتني َعاً َٔ خالٍ ؼسٜس
اإلغذلاتٝذ ١ٝعً ٢أغاؽ املكازض ايٓفطٚ ١ٝايفطم االغتجُاض ١ٜيف ايساخٌ ٚاغتػالٍ ايفٛا٥ض املاي ١ٝاملتشكك ١يف ايكطاع ايٓفط.2ٞ
.3.2

تك ِٝٝاملٓار االغتجُاض ٟيف ايعطام

بايطغِ َٔ ايتشػٔ ايص ٟؾٗس ٙاملٓار االغتجُاض ٟيف ايعطام خالٍ ايفذل ٠املان ،١ٝاال إ ٖٓايو فُٛع َٔ ١املعٛقات ٚعٓاقطٖا
املتهُٓ ١شلا اييت تؤز ٟاىل ععٚف املػتجُط األدٓيب أ ٚاحملً ٞعٔ اغتجُاض ْؿاطات٘ ٚخدلات٘ ٚأَٛاي٘ يف ايعطامٚ ،ألدٌ ايٛقٛف عً٢
ايتفاق ٌٝايسقٝك ١املؤثط ٠عًٚ ٢اقع االغتجُاض يف ايبًس بؿهٌ عاّ ٚطبٝع ١ايعٛاٌَ املؿذع ١أ ٚاملعٛق ١يًٓؿاط االغتجُاض ٟفٚ ،٘ٝاييت
َٔ ابطظ تًو املعٛقات:3
_____________________________________________________________________________________________
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OECD (2006) :

1

www.oecd.org/investment/briberyininternationalbusiness/anti-briberyconvention
2

أحمد صدام عبد الصاحب الشبيبي( :)2090سياسات ومتطمبات االصالح االقتصادي في العراق :رؤية مستقبمية ،مجمة الخميج

العربي ،المجمد ( )38العدد ( ،)2-9ص .908
3

د .أثير أنور شريف ود .أحمد حسين بتال ووسام حسين عمي :تفييم واقع البيئة االستثمارية في العراق :دراسة تحميمية ميدانية

لممؤشرات والمعوقات ،مجمة الدراسات االجتماعية ،جامعة العموم والتكنولوجيا ،العدد (،)47آذار  ،2096ص .903-902
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 .3.2.1ايعٛاٌَ االَٓٚ :١ٝاييت تؿرل اىل َس ٣نفا ٠٤أدٗع ٠األَٔ يف تٛفرل اؿُا َٔ ١ٜاملداطط املؤثط ٠عً ٢سٝات٘ ٚأفطاز عاً٥ت٘
ٚأَايَ٘ٚ ،ػتْ ٣ٛعاَٖٛٚ ١نٛعٚ ١ٝسٝاز ١ٜأدٗع ٠األَٔ شاتٗا ٚنصيو َػتْ ٣ٛعاٖٚ ١نفا ٠٤اؾٗاظ ايكها ٞ٥ايعطاقٚ ٞايٛعٞ
األَين يألفطاز املتعاٌَ َعِٗ.
 .3.2.2ايعٛاٌَ االزاضٚ ١ٜايتٓعٚ :١ُٝٝاييت تتعًل غكا٥ل اإلزاض ٠ايعاَ ١شات ايعالقَٛٚ ١اقفات اؾٗاظ اإلزاض ٟايعاَ ١شات
ايعالق ١مبفاٖ ِٝايؿفافٚ ١ٝاملػا٤يٚ ١املؿاضنٚ ١اؿهِ ايكاحل ٚايٓعاٖٚ ١املٛنٛعَٚ ١ٝس ٣تٛفط ايهفا٤ات املتدكك ١يف
اجملاالت شات ايعالق ١باٖتُاَات املػتجُط.
 .3.2.3ايعٛاٌَ االقتكاز َٔ :١ٜغُٛض غٝاغ ١أ ٚفًػف ١ايتُٓ ١ٝاالقتكاز ١ٜاملعتُس ٠اآلٕ يف ايعطام ٚطبٝعتٗا ٚاػاٖٗا ٚأٚيٜٛاتٗا
 َٔٚنُٓٗا غٝاغات إعاز ٠اعُاض ايعطام ٚطبٝع ١املؿاضٜع االغذلاتٝذ ١ٝاملطتبط ١بٗا ٚنعف ايبين ايتشت ١ٝأ ٚاالضتهاظ١ٜ
املتٛفطَٚ ٠س َٚػت ٛتطٛضٖا ٚاالٖتُاّ بٗا ٚقٝاْتٗا .نصيو تطادع ايجك ١املتٛفط ٠يف ق ٠ٛاالقتكاز ايعطاقٚ ٞاغتكاليٝت٘
ٚاغتكطاضٚ ٙقسضت٘ عً ٢ايتهٝف ْتٝذ ١شلؿاؾ ١ايػٝاغات اال٥تُاْٚ ١ٝاملكطفَٚ ١ٝػت ٣ٛايتػٗٝالت املكسَ ١يًُػتجُط.
 .3.2.4ايعٛاٌَ ٚاملؿانٌ ايكاْ َٔ :١ْٝٛغٝاب ايؿفافٚ ١ٝايٛنٛح فُٝا ٜتعًل بايتفاق ٌٝايسقٝك ١اييت ؼهِ ايٓؿاطات
ٚاإلدطا٤ات ايطزلٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١بايٝات غرل عًُٝات االغتجُاض ٚنٛابط٘ٚ ،تساخٌ ٚتكاطع قالسٝات ٚغًطات
اؾٗات ايطزل ١ٝاييت عً ٢املػتجُط ايتعاٌَ َعٗا َٔ ،سهَ ١َٛطنعٚ ١ٜقً ١ٝأ ٚبعض ايٛظاضات ٚاشل٦ٝات..اخل.
ٚعً ٢االغذلاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاض إ تعتُس عً ٢فُٛع َٔ ١االٖساف احملسز ٠يف:1
 تك ِٝٝزٚض ٚاملٓافع َٔ االغتجُاض األدٓيب املباؾط ٚنصيو االغتجُاض احملً ٞيف ايعطام.
 تك ِٝٝاالغتجُاض األدٓيب املباؾط ٚتأثرل ٙيف ايعطام ،ؼسٜس َٛقع٘ باملكاضَْ ١ع ايس ٍٚاجملاٚضٚ ٠ايس ٍٚاملٓافػ.١
 زضاغ ١استٝادات املػتجُط ٜٔاحملتًُنيٚ ،ؼسٜس ططم تًب ١ٝايعطام شلص ٙاالستٝادات.
ٚ نع ضؤٚ ١ٜانش ١ملػتٚ ٣ٛطبٝع ١االغتجُاض األدٓيب املباؾط ٚاالغتجُاض احملً ٞاييت ٜتٛدب عً ٢ايعطام إتباعٗا ؾصب
ٚتٗ ١٦ٝأٖساف ٚغاٜات اإللاظات ايٛطٓ ١ٝاييت تتػِ بايؿفافٚ ١ٝغٗٛي ١ايكٝاؽ ٚايٛنٛح ٚعسّ ايهباب ;١ٝته ٕٛمجٝعٗا
بٗسف دصب االغتجُاض ٚنُإ إزاَت٘ ٚتهطاض.ٙ
 قٝاغ ١املبازضات ايطاَ ١ٝإىل ؼكٝل ضؤ ١ٜاالغتجُاض ايعطاقٚ ٞأٖساف ايتُٓ ١ٝايٛطٓ .١ٝتك ِٝٝزٚض ٚاملٓافع َٔ االغتجُاض
األدٓيب املباؾط ٚنصيو االغتجُاض احملً ٞيف ايعطام.
 تك ِٝٝاالغتجُاض األدٓيب املباؾط ٚتأثرل ٙيف ايعطام ،ؼسٜس َٛقع٘ باملكاضَْ ١ع ايس ٍٚاجملاٚضٚ ٠ايس ٍٚاملٓافػ.١
 زضاغ ١استٝادات املػتجُط ٜٔاحملتًُنيٚ ،ؼسٜس ططم تًب ١ٝايعطام شلص ٙاالستٝادات.
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ٚ نع ضؤٚ ١ٜانش ١ملػتٚ ٣ٛطبٝع ١االغتجُاض األدٓيب املباؾط ٚاالغتجُاض احملً ٞاييت ٜتٛدب عً ٢ايعطام إتباعٗا ؾصب
ٚتٗ ١٦ٝأٖساف ٚغاٜات اإللاظات ايٛطٓ ١ٝاييت تتػِ بايؿفافٚ ١ٝغٗٛي ١ايكٝاؽ ٚايٛنٛح ٚعسّ ايهباب ;١ٝته ٕٛمجٝعٗا
بٗسف دصب االغتجُاض ٚنُإ إزاَت٘ ٚتهطاض.ٙ
 قٝاغ ١املبازضات ايطاَ ١ٝإىل ؼكٝل ضؤ ١ٜاالغتجُاض ايعطاقٚ ٞأٖساف ايتُٓ ١ٝايٛطٓ.١ٝ
َٔ االثاض اييت تطتبت عً ٢ايٛاقع ايصٜ ٟعٝؿ٘ االقتكاز ايعطاق:1ٞ
 .1إٕ االعتُاز ؾب٘ ايهاٌَ عًٚ ٢اضزات ايكطاع ايٓفط ،ٞغٝعٜس َٔ َؿهً ١االْهؿاف االقتكاز ٟعً ٢ايعامل اـاضدٞ
بػبب ظٜاز ٠سذِ ايٛاضزات َٔ مجٝع اْٛاع ايػًع نٓتٝذ ١الختالٍ اشلٝهٌ االْتادٚ ،ٞفكسإ اِٖ ازٚات االغتكطاض
االقتكازَ ٟجٌ ايهطا٥ب ،مما ٜعين ٚبهٌ ٚنٛح إ االقتكاز ايعطاق ٞغٝبك ٢عطن ١يًتكًبات االقتكاز ١ٜايسٚي،١ٝ
ٚبايتاي ٞعسّ اغتكطاض َػتٜٛات االْفام ايعاّ ٚخكٛقا االغتجُاض.ٟ
 .2غٝػاعس االغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايكطاع ايٓفطَٚ ٞؿاضٜع ايبذلٚنُٝاٜٚات ندط ٠ٛاٚىل عً ٢بٓاَ ٤ؿاضٜع
اغذلاتٝذ ١ٝتُٓ ١ٜٛط ١ًٜٛاالَس تٗسف اىل تعع ِٝايتؿابهات ايكٓاع ١ٝبني عٓاقط االْتاز ٚكطداتٗا.
 .3غٝعٌُ تطٛض ايكطاع اـام احملًٚ ٞاالدٓيب املؿطٚط عً ٢ايتٛغع يف ْؿاطات اْتاد ١ٝدسٜس ٠تػاِٖ يف اغتٝعاب عسز
نبرل َٔ ايعُاي ١ايٛطٓٚ ١ٝاملٗاضات ايعاطً ١عٔ ايعٌُٚ ،ست ٢ايتدًل َٔ ساالت ايتهدِ ايٛظٝف ٞيف بعض ايفطٚع
االْتاد ١ٝيف ايكطاع ايعاّٚ ،بايتاي ٞؼكٝل اسس اِٖ اٖساف االقالح االقتكاز ٟيتٛفرل ايؿطٚط املطًٛب ١يتشكٝل َػت٣ٛ
َٓاغب َٔ ايُٓ ٛاالقتكاز ٟايكابٌ يالغتُطاض َٔ ادٌ ؼػني َػتٜٛات املعٝؿٚ ١خًل فطم ايعٌُ املٓتر فهالً عٔ
اغتٝعاب ايعٜاز ٠يف اعساز املٓعُني اىل غٛم ايعٌُ.
ٚملعاؾٖ ١ص ٙاالؾهاالت ،عً ٢ايػٝاغ ١االغتجُاض ١ٜإ تٗسف اىل ايبس ٤بعًُ ١ٝتٜٓٛع شلٝهٌ اإلْتاز َٔ خالٍ خًل قطاعات
دسٜسَٛ ٠يس ٠يًسخٌ عٝح ٜٓدفض االعتُاز ايهً ٞعً ٢ايكطاع ايٓفط ٞمما ٜؤز ٟاىل فتح فاالت دسٜس ٠شات قَ ١ُٝهاف ١أعً٢
تٛفط فطم عٌُ أنجط إْتاد ١ٝيًعُاي ١ايٛطٓ ١ٝمما ٜؤز ٟإىل ضفع َعسالت ايُٓ ٛيف األدٌ ايط .2ٌٜٛال تعهؼ نفاٖ ٠٤صا اإلْفام يف
ظٌ تعسز أٖساف٘ يتٛظٝفٗا يف اؿك ٍٛعً ٢االغتكطاض االقتكازٚ ٟإقالح ايبٓ ٢ايتشتٚ ١ٝدصب االغتجُاض األدٓيب املباؾط .إٕ أفهٌ
سذِ يإلْفام ايعاّ نٓػب َٔ ١ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٖٛ ٞايصٜ ٟهُٔ اغتػالٍ ٚتؿػ ٌٝاملٛاضز يتشكٝل تُٓ ١ٝاقتكازٚ ١ٜادتُاع١ٝ
َكبٛي.١
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فايهعف ايص  ٟتعاْ َ٘ٓ ٞاإلزاضات ايعاَ ١يف كتًف ز ٍٚايعامل ٚخاق ١ايس ٍٚايٓاَ ١ٝمبا فٗٝا ايعطام ) ٜطدع يف أغًب
األسٝإ إىل عسّ اٖتُاّ ايسٚي ١بٗصا ايكطاع  ،الٕ انفاض ضٚاتب املٛظفني يف ايكطاع اإلزاضٜ ٟسفعِٗ املٛظفني إىل مماضغ ١ايفػاز
مبدتًف أؾهاي٘ ستٜ ٢طفعٛا َٔ زخًِٗ ايؿٗط ،ٟنُا إٕ انفاض نفا٤تِٗ املٗٓٚ ١ٝنعفِٗ ٜعٛز بؿهٌ نبرل إىل اعتُازِٖ عً٢
أغايٝب أزاض ٜ٘تكًٝسْ ،١ٜتٝذ ١الْعساّ ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف اغًب املطانع اإلزاضٚ ،١ٜست ٢إ ٚدست فال ته ٕٛفعاي ١بايؿهٌ
املطًٛب ،فإ ظٜاز ٠األْفام عًٖ ٢صا ايكطاع ميهٔ إٔ ٜؤثط إهابا عً ٢دصب االغتجُاض األدٓيب املباؾط.1
ٚتتطًب عًُ ١ٝتٜٓٛع اشلٝهٌ اإلْتاد ٞيف االقتكاز ايعطاقٚ ٞنع بطاَر اغتجُاضَ ١ٜهجف ١الغتػالٍ املعاٜا املتاس ١يتٜٓٛع
اشلٝهٌ االقتكازٚ ٟتٛدٗٗٝا م ٛايكطاعات اييت تتُتع فٗٝا مبٝع ٠تٓافػٚ ١ٝانشٚ ،١بكف ١خاق ١يف ايكٓاعات نجٝف ١االغتدساّ
يًٓفط أَ ٚؿتكاتٗا ٚتًو اييت تتطًب طاق ١سطاض ١ٜعايَ ١ٝجٌ ايكٓاعات ايبذلٚنُٝٝا ١ٜٚا ٚتكٓٝع املعازٕ.
.3.3

املٓاطل االغتجُاض:١ٜ

ميتاظ االقتكاز ايعطاق ٞبه ْ٘ٛاقتكاز ضٜع َٔ ٞايسضد ١االٚىل بٛدٛز َٛاضز َاي ١َُٗ ١ٝتعٛز عً َٔ ٘ٝتكسٜط ايٓفط اـاّ
بعٛاٌَ خاضدٚ ١ٝغرل َطتبط ١باإلْتاز احملً ٞايسخًٚ ٞخاضز سًك ١االقتكاز احملًٚ ،ٞإ اغتُطاض فؿٌ ايعطام يف تهٝٝف ايتشٛالت
اشلٝهً ١ٝباػاٖٗا ايكشٝح غٝذعً٘ ٜػتُط يف اعتُاز ٙبؿهٌ ؾب٘ ؾاٌَ عًَ ٢ا هٓ َٔ ٘ٝتكسٜط َٛاضز ٙاالٚيٖٚ .١ٝصا ايتؿ ٙٛيف
اشلٝانٌ االْتاد ١ٝاعام من ٛاالغتجُاض املٓتر ٜٚتطًب تػٝرلاً دصضٜاً ٚسكٝكٝاً يًػًٛنٝات يف اجملتُع.
إ ايعٓكط املفتاس ٞيسٚاّ من ٛايكطاع احملً ٖٛ ٞقسض ٠االقتكاز عً ٢خًل ازخاض ٙاـام ٚتطٛض ٙايتكين ،فاـطط ايٓادِ عٔ
ايطٜع ٜتُجٌ يف ن ٕٛدٖٛط ايُٜٓٓ ٛتر فكط عٔ ؼ ٌٜٛضأؽ املاٍ املاي ٞاىل ضأؽ َاٍ َازَ ،ٟع اْتاز قًٜ ٞتٛقف بكاؤ ٙعً ٢اغتُطاض
قٝاّ ايسٚي ١بفطض ضغ ّٛمجطنَ ١ٝطتفع ١ؿُاٜت٘ َٔ املٓافػ ١األدٓب ،١ٝفالقتكاز ايبذلٚي ٞعادع عٔ اإلْتاز بهٝفَ ١ٝػتكًْ ١عطاً يتبعٝت٘
يًٛاضزات االدٓبٚ ١ٝيًُتػرلات اـاضد ١ٝاييت ال ٜتشهِ فٗٝا.2
َٔ ايهطٚض ٟخطٚز ايعطام َٔ ٖٝهً ١ٝاساز ١ٜاؾاْب اييت عُكت َٔ عالَات املطض اشلٛيٓس ٟايص ٟنجطت زضاغت٘
ٚايصٜ ٟعٓ ٢ب٘ شيو ايبًس املكسض ملٛضز طبٝع ٞتتسفل عً ٘ٝعا٥سات نبرل ٠بايٓكس االدٓيب َ ٖٛٚا ٜؤز ٟإىل ضفع ق ١ُٝايعًُ ١احملً١ٝ
بػطع ١ؾسٜس ٠إظا ٤ايعُالت ايسٚي ١ٝاالخطَ ٖٛٚ ،٣ا ٜذلتب عً ٘ٝانعاف قسض ٠ايكطاعات اإلْتاد ١ٝعً ٢املٓافػٚ ،3١ايعٌُ عً٢
اؿس َٔ اخطاض ايتذاض ٠اـاضدٚ ١ٝشيو َٔ خالٍ تٓٛع يف ٖٝهٌ االْتاز يتشكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜخًل اقتكاز انجط تٓافػٚ ١ٝفتح
_____________________________________________________________________________________________
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محمد عز العرب ( :)2090الدولة الريعية ،مفاهيم األسس العممية لممعرفة ،من اصدارات المركز الدولي لمدراسات المستقبمية

دكتوراه (غير منشورة) ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير ،جامعة أبي بكر بمقايد ،الجزائر ،ص .933
التسيير -جامعة منتوري ،الجزائر ،ص .73
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اجملاٍ اَاّ اْسَاز فعاٍ َٚتهاف ٧يف االقتكاز ايعامل ٞز ٕٚاالعتُاز عً ٢ايٓفط ٖٛٚ ،االَط ايصٜ ٟكعب ؼكٝك ١عًَ ٢ػت ٣ٛايعطام
نهٌ  َٔٚاالدسض اختٝاض َٓاطل قسز ٠يالْطالم َٓٗا ٚؼسٜس تٛدٗات تًو املٓاطل يًُػتجُط َٚا يس َٔ ٜ٘اَهاْات اغتجُاض ١ٜنُٔ
قسزات ٚاَتٝاظات تكسّ ي٘ يتٛدْ ٘ٝؿاط٘.
دس ٍٚضقِ )3
امجاي ٞته ٜٔٛضأؽ املاٍ سػب االْؿط ١االقتكاز١ٜ
باالغعاض ايجابت100=2007 ١
ًَ ٕٛٝزٜٓاض
االنشطة االقتصادية
الزراعة والغابات والصيد وصيد

2012

2013

2014

1,307,364

728,751

476,806

نسبة التغيير
-35

االهمية النسبية
1.2

االسماك
التعدين والمقالع

2,816,603

2,920,238

4,488,927

54

10.9

980,881

1,951,638

1,104,627

-43

3.3

الكيرباء والماء

10,933,823

9,572,745

4,019,157

-58

8.8

البناء والتشييد

770,570

1,641,237

399,868

-76

1.4

النقل واالتصاالت والتخزين

6,343,966

4,072,627

4,475,002

10

12.2

تجارة الجممة والمفرد والمطاعم

1,099,249

2,234,062

1,564,994

-30

4.6

الصناعة التحويمية

والفنادق وما شابو
البنوك والتأمين

127,966

139,142

86,898

-38

0.2

ممكية دور السكن

2,210,037

2,601,916

3,767,413

45

10.5

خدمات التنمية االجتماعية

8,443,466

24,422,737

27,415,616

12

51.4

والشخصية
اجمالي تكوين رأس المال الثابت

35,033,925

50,285,093

44,031,896

-12

100

املكسضٚ :ظضا ٠ايتدطٝط ،اؾٗاظ املطنع ٟيالسكا :)2016 ٤ايتكسیضات ايفعٌی ٠إلمجاي ٞتهٛیٕ ضأؽ املاٍ ايجابت يف ايعطام

يػٓ ،2014 ١بػساز ،م ٚ 7م11

ٜؿرل اؾس ٍٚضقِ  )3اىل تطادع إمجاي ٞته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايجابت يف عاّ  2014إىل ًَٝ )44032اض زٜٓاض َكاضْ ١بعاّ
ٚ 2013اييت بًؼ بٗا امجاي ٞته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايجابت فٗٝا ًَٝ )50285اض زٜٓاض ٚبٓػب ١انفاض َكساضٖا ٚ )%12اغتُطاض ٖ١ُٓٝ

ْؿاط ايتعسٚ ٜٔاملكايع ٚايصٜ ٟؿهٌ ايٓفط اـاّ امله ٕٛاالغاؽ شلا ،بٌ ٚاظزات أُٖٝتٗا يف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ يٝعزاز َكساض ٙاىل
 ًَٕٛٝ )4,488,927زٜٓاض يذلتفع َػاُٖت٘ يف امجاي ٞته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايجابت اىل  )%10.9يف عاّ  2014بعس إ نإ امجايٞ
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ته ٜٔٛضأؽ املاٍ يٓؿاط ايتعسٜ ٜٔبًؼ ٚ )2,920,238مبػاُٖ ١يف امجاي ٞته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايجابت بٓػب )%5.8 ١يف عاّ

.2013

تؿرل ايعسٜس َٔ ايسضاغات اىل اُٖ ١ٝاغتٗساف املػتجُط َٔ ٜٔخالٍ املٓطكٚ ١ايكٓاع ،١فبسالً َٔ اغتٗساف االغتجُاض َٔ

مجٝع اضدا ٤ايبًسإ ٚمبدتًف اؾهاشلا ،عً ٢اغذلاتٝذ ١ٝايػٝاغ ١االغتجُاض ١ٜإ تطبل ططم كتًف ١يتكًٝل فاالت دٗٛزٖا َٔ خالٍ

اختٝاض ٚايذلنٝع عً ٢اقايٚ ِٝقطاعات قسزٚ .٠ايكطاعات اييت ؼتٌ اغًب االٖتُاّ ٖ ٞقطاعات ايكٓاعات ايتكًٝسَ ١ٜجٌ قٓاعات

املالبؼ ٚاالقُؿٚ ١ايكٓاعات ؾب٘ املكٓع.1١

ْكت املاز/9 ٠غابعاً) َٔ قاْ ٕٛاالغتجُاض ضقِ  13يػٓ 2006 ١عً ٢اقآََ ١اطل اغتجُاض ١ٜآَٓ ١مبٛافك ١فًؼ ايٛظضا٤

2

ٜٚبس ٚإ غا ١ٜاملؿطع ايعطاق َٔ ٞشنط َكطًح املٓاطل االَٓ ١ايٛاضز شنط ٙنُٔ ايكاْ ٖٛ ٕٛايعٌُ قسض االَهإ عً ٢ػاٚظ

املعٛقات االَٓ ١ٝاييت ضافكت َطسً ١تؿطٜع ايكاْٚ ٕٛايعطٚف اييت ميط بٗا ايعطام .بسات اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاض خط ١عٌُ العساز
غذلاتٝذ ١ٝاْؿا ٤املٓاطل االغتجُاض ١ٜيف ايعطام عً ٢إ تاخص ٖص ٙاالغذلاتٝذ ١ٝبٓعط االعتباض ٚ -فل دس ٍٚظَين  -اْؿا ٤املٓاطل

االغتجُاض )١ٜيف ايعطام ٚتٗ ١٦ٝاالطط ايكاْٚ ١ْٝٛاالدطا ١ٝ٥اييت تػٌٗ تٓفٝص ٖص ٙاملٓاطل عً ٢اضض ايٛاقع.

ٚإ َٔ ؾإٔ اقاَ ١املٓاطل االغتجُاض ١ٜيف ايعطام تأت:3َٔ ٞ

 متجٌ اْطالق ١سكٝك ١ٝيعٌُ ايؿطنات االدٓب ١ٝيف ايعطام بػبب املداٚف االَٓ ١ٝاييت تكف عا٥كاً زَ ٕٚباؾط ٠ايهجرل َٓٗا
ست ٢اآلٕ.

 تٛفط اَهاْ ١ٝاندل ملطاقب ١ايتعاّ ايؿطنات ايعاًَ ١فٗٝا بهٌ ايهٛابط اييت تفطنٗا ايكٛاْني ايعطاق.١ٝ

 خًل ػُعات اقتكاز ١ٜدسٜس ٠تتُتع ببٓ ١ٝؼتَ ١ٝتطٛضَ ٠ػتكً ١اىل سس نبرل عٔ ايبٓ ٢ايتشت ١ٝاملٛدٛز ٠سايٝاً يف املسٕ.
 تكًٌ االدطا٤ات ايبرلٚقطاطٚ ١ٝايطٚتني َٚفاقٌ ايفػاز االزاض.ٟ

يكس أخصت اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝبٛنع إغذلاتٝذ ١ٝدسٜس ٠يًُٓاطل االغتجُاض ١ٜبايتعفاَ ٕٚفع عفسز َفٔ املٓعُفات ايسٚيٝفٚ ١ايفيت

غتػتٓس إىل فُٛع َٔ ١األغؼ :4ٖٞٚ

 إعطا ٤األٚي ١ٜٛيًُٓاطل االغتجُاض ١ٜاملطتهع ٠عً ٢ايػٛم احملًٚ ١ٝاييت متٓح فُٛعَ ١فٔ اؿفٛافع املبٓٝف ١عًف ٢دفٛز ٠ايبٓٝف١
ايتشتٚ ١ٝاألَٔ ٚتبػٝط اإلدطا٤ات اإلزاض ١ٜبسالً َٔ اؿٛافع ايهطٜبٚ ١ٝاؾُطن.١ٝ

 اغتعُاشلا إلؾهاٍ ابػط يًؿطانات بني ايكطاع ايعاّ ٚاـام نُٓٛشز بٓا -٤تؿػْ -ٌٝكٌ).

تطخٝل ملؿاضن ١ايكطاع اـام يف إزاض ٠املٓاطل ٚشيو َٔ خالٍ ٚدٛز ٙيف اشلٝهٌ اإلزاضٚ ٟاملؤغػٚ ٞفايؼ إزاض ٠تًو املٓاطل.
_____________________________________________________________________________________________

UNICTAD (2013): The World Of Investment Promotion At A Glance, A Survey of Investment

1

Promotion Practices, ASIT Advisory Studies, No. 17, Geneva, p 26.
2
3

قانون االستثمار العراقي  11لسنة  6112عمى موقع الييئة الوطنية لالستثمار www.investpromo.gov.iq

باسم عبد اليادي حسن :المناطق االستثمارية قرءة في بعض تجارب التركز الجغرافي لألنشطة االقتصادية مع إشارة الى العراق،

مجمة دراسات اقتصادية ،بيت الحكمة ،بغداد ،العدد  ،2009 ،22ص.950
4

منظمة التنمية والتعاون والتنمية االقتصادية (" :)2090ورشة عمل حول اإلستراتيجية العراقية لممناطق االقتصادية" ،أُقيمت

بباريس في  ،2090/99/26-25ص  ،2موجودة عمى موقع المنظمة في شبكة المعمومات الدولية (.)www.oecd.org/
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إلْؿاَ ٤جٌ ٖص ٙاملٓاطل غٝه ٕٛأَاّ اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاض االختٝاض بني ثالخ غٓٝاضٖٜٛات أٚشلا قٝاّ اشل ١٦ٝبتشسٜس

األَانٔ إلْؿا ٤تًو املٓاطل باالعتُاز عً ٢زضاغات دس ٣ٚتفكٚ ١ًٝٝتأغٝؼ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاملال َٔ ١ُ٥نٗطباٚ ٤ططم ٚايٓكٌ

ٚاملػتٛزعات ٚباق ٞخسَات االتكاٍٚ ،اـٝاض ايجاْ ٖٛ ٞقٝاّ ايكطاع ـام بإْؿا ٤املٓاطل االقتكاز ١ٜعً ٢أغاؽ إْؿا -٤إزاض-٠
ْكٌ)ٚ ،اـٝاض ايجايح إْؿا ٤تًو املٓاطل باالغتٓاز إىل ايؿطان ١بني ايكطاع ايعاّ ٚاـام.1
.3.4

ضغِ االغذلاتٝذ ١ٝاملال ١ُ٥يالغتجُاض :إٕ االػاٖات األخرل ٠اييت اعتُسٖا ايعطام م ٛفتح اقتكاز ٙم ٛايعامل

اـاضد ٞأز ٣اىل ؼطٜط أْعُ ١ايتذاضٚ ٠االغتجُاض ٚإزخاي٘ اىل االقتكاز املعٛمل سٝح تػع ٢اغًب ايسَٗٓٚ ٍٚا ايعطام يف
تععٜع داشبٝتٗا بايٓػب ١يًُػتجُط ٜٔاألداْب يف ادٛا ٤تٓافػ ١ٝتتطًب تكسَ ِٜعاٜا انجط ؾصب االغتجُاضات ٚتٛدٗٗٝا مٛ

ايكطاعات اييت تعط ٞايك ١ُٝاملهاف ١االندل.

ٚبايطغِ َٔ ؾطٚع يف ؼػني ب ١٦ٝاالعُاٍ ٚيهٓٗا تبك ٢دس غٚ ١٦ٝنٌ املؤؾطات تؤنس شيوٚٚ .اسس َٔ ٠ابطظ ايٓكاط اييت

ؼس َٔ قسضت٘ عً ٢تكس ِٜب ١٦ٝافهٌ ٖ ٛؼسٜس قطاعات ايكٓاعات املػتٗسف ١عً ٢املسٜني ايككرل ٚاملتٛغط ٚاغتٗساف املٛقع أٚ

املٛاقع اؾػطاف ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝشلص ٙايكٓاعات أ ٟؼسٜس بٛنٛح َٔ ايصٜ ٟتِ ايذلنٝع عً ٘ٝيف األْؿط ١ايذلٚهٚ ١ٝأ ٜٔتتِ ٖص ٙاألْؿط١

ايذلٚهٜٚ ١ٝتبك ٢ؼسٜس نٝف غٝتِ شيو يتٓفٝص ٖصا االغتٗساف املطنع ال بس َٔ تػٝرل أ ٚتعس ٌٜبطْاَر ايعٌُٖٚ .ص ٙايتػٝرلات

ٜٓبػ ٞإٔ تهْ ٕٛعاَٚ ١ٝؾاًَ ١ؾُٝع َٓاس ٞأْؿط ١اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاض ٜٓٚبػ ٞؼسٜساً:2
 تعس ٌٜايذلنٝع ايذلٚه ٞإلغذلاتٝذ ١ٝاشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاض

 تك ِٝٝايؿطانات اييت تسخٌ بٗا اشل.١٦ٝ

ٚ اؿك ١ًٝايٓٗا ١ٝ٥تتُدض عٓٗا ٚثٝك ١اإلغذلاتٝذ ١ٝاييت تطغِ خط ١ايعٌُ يًػٓٛات املكبً ١عً ٢أغاؽ ايذلنٝع
االغذلاتٝذ ٞاييت تطغِ خط ١ايعٌُ يًػٓٛات املكبً ١عً ٢أغاؽ ايذلنٝع االغذلاتٝذٚ ٞتتطٛض يف ن ٤ٛايتػٝرلات

ٚايتعسٜالت املدتًف.١

ٜٚعٗط اؾس ٍٚضقِ  )4بعض االدطا٤ات احملسز ٠اييت ٚنعتٗا زضاغ ١ملٓعُ ١ايتعاٚ ٕٚايتُٓ ١ٝاالقتكاز 3١ٜبٓٝت اِٖ املكَٛات

االغاغ ١ٝيتؿذٝع االغتجُاض ٚاييت دعًت ٚاسس َٔ ٠قاٚضٖا ايػٝاغ ١ايكٓاع ١ٝاييت ٜعتُسٖا ايبًس ٚاييت تعتُس عً ٢اؿٛافع املاي١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

INIC (2010): “Economic Free Zones EFZ in Iraq and implementation possibilities, NIC
2

1

vision”, Dr. Sami Al-Araji, Nov.2010, p10.

د .أيسر ياسين فيد ( :) 2099واقع مناخ األعمال في العراق ضمن إطار عمل إستراتيجية تطوير مناخ األعمال لمنظمة التعاون

والتنمية االقتصادية ،بحث مقدم المؤتمر العممي الحادي عشر لكمية اإلدارة واالقتصاد – الجامعة المستنصرية بتاريخ -25
 2099/5/26تحت عنوان "التخطيط االقتصادي واإلداري -رؤى مستقبمية في االستثمار واعادة األعمار في العراق" ،ص .27
Dirk Willem te Velde(2002) : Government policies for inward foreign direct investment in

3

developing countries: implications for human capital formation and income inequality, OECD
development centre, Working Paper No. 193. P21-22.
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ٚايهطٜب ١ٝاييت متٓشٗا يًُؿاضٜع ٚنطٚض ٠إ تهَ ٕٛتٓاغبَ ١ع اٚيٜٛات االغذلاتٝذ ١ٝاالغتجُاضٚ ١ٜمبا ٜتفل َع استٝادات االقتكاز

احملً َٔٚ ٞخالٍ ؼسٜس غكٛف قسز ٠يتًو اؿٛافع ؽتًف َع اختالف املٓاطل ايتُٓ ١ٜٛيف ايبًس.

ٖصا باالناف ١اىل تطنٝع ايسضاغ ١عً ٢اُٖ ١ٝاْؿآَ ٤اطل ضٜاز ١ٜته ٕٛعباض ٠عٔ ػُعات يًُؿاضٜع تتُتع باَتٝاظات خاق١

ٚبعالقات َذلابطٚ ١تتٛفط شلا خسَات ٚبٓ ١ٝؼتَ ١ٝتكسََ ١ع خسَات كتدلٚ ١ٜداَعَ ١ٝتكسَ ١يتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج.١
اؾس)4 ٍٚ

ايػٝاغات ٚايعٛاٌَ املؤثط ٠عً ٢االغتجُاض األدٓيب املباؾط
اهم السياسات العامة لزيادة جاذبية الدولة المضيفة
السياسات الصناعية

السياسات الكمية

 -الحوافز المالية والضريبية

 -توفير قوة عاممة ماىرة .

المتعمقة بالممكية.

 -توفير فرص الخصخصة.

سياسات اخرى
 -النفاذ الى اسواق كبيرة وتطوير

 -تسييل االجراءات االدارية  -اداء اقتصادي كمي مستقر.

وسائل النقل.

 -تطوير مناطق ريادية لمتصنيع  -تطوير السوق المالية

العالمي

والتصدير يتم فييا تشجيع البحث  -نظام تجاري حر.

العممي واستخدام التكنولوجيا.

 -تطوير المناطق الصناعية.

 سياسة االندماج في االقتصاد -تفعيل

 التحكم في الديون الخارجية. -تطوير سياسة سوق العمل.

االتفاقيات والمعاىدات

الثنائية واالنضمام الى منظمة التجارة

العالمية.

 -تعزيز البنية التحتية وسياسة التجارية - .توفير الموارد الطبيعية.

 -تطبيق سياسة المنافسة.

 -محاربة الفساد والنزاعات المسمحة

Source : Dirk Willem te Velde(2002) : Government policies for inward foreign direct investment in developing
countries: implications for human capital formation and income inequality, OECD development centre, Working
Paper No. 193. P18.

ٚتؿرل ايسضاغ ١ايٝات ٚتكٓٝات ايذلٜٚر يالغتجُاض األدٓيب املباؾط متط عًُ ١ٝايذلٜٚر يالغتجُاضات االدٓب ١ٝيسٚيَ ١ا بأضبع١
َطاسٌ اغاغَ ١ٝتٓاغكٚ ١ؽسّ بعهٗا ايبعض  ٖٞٚناالت:1ٞ
 .3.4.1ضقس اضا ٤املػتجُط ٜٔاالداْب غٛا ٤ناْت اهاب ١ٝا ٚغًب َٔ :١ٝخالٍ ايذلٜٚر ميهٔ ايتعطٜف بايفطم االغتجُاض ١ٜيف
أٚغاط املػتجُطٚ ٜٔتٛنٝح ططم االغتفاز َٔ ٠مجٝع أؾهاٍ ايسعِ ٚايتػٗٝالت ٚاالغتُاع اىل اْتكازاتِٗ ٚكاٚفِٗ َٔ
خالٍ اقاَٚ ١ضف يسضاغ ١اآلضا.٤
 .3.4.2بٓا ٤االْطباع ايعاّ ٚايكٛض ٠االٚي ١ٝس ٍٛايسٚيٚ ١ايذلٜٚر شلا نُٛقع ممٝع َٚهٝف يالغتجُاضٚ :شيو َٔ خالٍ ابطاظ
املٛقع املُٝع ٚايتأنٝس عً ٢ايسعِ ٚايتؿذٝع ٚايتػٗٝالت ايالقسٚز ٠املكسَ َٔ ١ططف ايسٚي ١املهٝف.١
_____________________________________________________________________________________________

Dirk Willem te Velde(2002), op.cit, pp24-26.
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 .3.4.3اغتٗساف املػتجُطٚ ٜٔتٛيٝس االغتجُاضٜٚ :طتهع االغتٗساف عً ٢زق ١ايطغاي ١ايتػٜٛك ١ٝيًكطط ٚاَهاْٝات٘ يتًبَ ١ٝتطًبات
املػتجُط ٜٔاالداْب َٚال ١ُ٥املٓار االغتجُاض ٟيبعض ايؿطنات ايهدلٚ ٣تٛفط ٙعً ٢ايٝس ايعاًََ ١ؤًٖ.١
 .3.4.4خسَ ١املػتجُط :تعتدل اـسَات اؾٝسٚ ٠املػتُط ٠اييت تكسَٗا اؿهٚ ١َٛايٛناالت املػؤٚي ١عً ٢تطٜٛط ايعالق ١بني املػتجُط
ٚايسٚي ١املهٝف َٔ ١بني اِٖ عٓاقط ايٓذاح يبعح ضٚح ايجك ١املػتكبًٚ ١ٝبٓا ٤اْطباع إداب ٞيس ٟاملػتجُط ٜٔاالداْب ٚتكسِٜ
ناف ١اـسَات َٔ قاعس ٠بٝاْات َٛٚاقع تػٌٗ ايتٛاقٌ املػتُط ٚاملجُط.
اـامت١
أٚالً :االغتٓتادات
إ اضتباط اقتكازٜات بعض ايسَٗٓٚ ٍٚا ايعطام مبٛضز ٚاسس  ٖٛٚايٓفط ٚاملتُٝع بتكًبات اغعاض ٙيف االغٛام ايعامل ،١ٝهعٌ َٔ ٖصٙ
ايس ٍٚتعٝـ عً ٢ف ١ٖٛبطنإ  ٚخطط َػتُط ٜٓعهؼ غًبا عً ٢اغتكطاض اقتكاز ٖص ٙايسٜٚ ٍٚؿهٌ تٗسٜس سكٝكٜ ٞتطًب االغطاع
يف اْتٗاز غٝاغات دسٜس ٠تعتُس عً ٢ايتٛغٝع يف ايكاعس ٠االْتادٚ ١ٝايتٛد٘ م ٛاالغتجُاض اـاضد ٞيف سايٚ ١دٛز فٛا٥ض َاي١ٝ
ٚاغتػالٍ قٓازٜل ايجطٚات ايػٝاز ١ٜا ٚاغتػالٍ ايكطاعات ايعضاعٚ ١ٝايكٓاع ١ٝايبس ١ًٜيتٜٓٛع املساخٚ ٌٝتؿذٝع ايػٝاس ١ايب١ٝٓٝ
ٚبٗسف خًل تٜٓٛع اقتكاز ٟىسّ ٜٚكب يف ايٓاتر احملً ٢االمجاي.ٞإ غٝاغ ١تٜٓٛع َكازض ايسخٌ ٜتطًب تسخٌ ايسٚيٚ ١اتباع
غٝاغ ١نٓع ١ٜيسفع زٚالب االقتكاز نُطسً ١اٚي ١ٝتطَ ٢اىل اْعاف االقتكاز املٓٗو بايػٝاغات ايػابكٚ ١اـطٚز َٔ االختالالت
اشلٝهً ١ٝاملٛضٚث َٔ ١ػاضب ايتػٝرل ايفاؾً ١ايػابكٚ ١ايعٌُ عً ٢ضفع فاعًٚ ١ٝنفا ٠٤ايكطاعات االقتكاز ١ٜاملدتًفٚ ،١نٌ ٖصا
ٜتطًب تٛفط االضاز ٠يس ٣ايػًطات احملً ١ٝاييت تعٌُ عً ٢اغتػالٍ ناف ١املٛاضز املتٓٛع، ١ايطبٝعٚ ١ٝايبؿط ١ٜبٗسف اْؿا ٤اقتكاز
َتٓٛع ٜعتُس عً ٢اقتكاز ايػٛم ٚي٘ قاعس ٠إْتادَ ،١ٝايٚ ١ٝخسََ ١ٝتهاًَ ،١تػِٗ يف ايتٜٓٛع َٔ َكازض ايسخٌ ٚايتدًل َٔ
خطط االعتُاز ايهً ٢عً ٢احملطٚقات.
إ سٌ َؿانٌ ايكطاع ايٓفط ٞايعطاقٚ ٞتُٓٝت٘ ٚبٓا ٙ٤بٓا٤اً عكطٜاً ٖ ٛاملفتاح ٚاملسخٌ ايطبٝع ٞيعًُ ١ٝايٓٗٛض االقتكاز ٟفايكطاع
ايٓفط ٞالظاٍ ايكطاع ايكٝاز ٟيف االقتكاز ايعطاقٚ ٞغٝبك ٢نصيو ست ٢اؾعاضاً اخط ،اال إ ايعكٛز ايٓفط ١ٝاييت ٚقعتٗا ٚظاض ٠ايٓفط
ايعطاق ١ٝدعًت املٛضز االغاؽ يًدع ١ٜٓايعاََ ١عطناً ـطط اغتٓعافَ٘ ٖٛٚ ،ا اثط يف امجاي ٞاملٓار االغتجُاض ٟيف ايعطام.
نُا بٓٝت ايسضاغ ١إ يًتٜٓٛع يف اؾهاٍ ايكطاعات االقتكاز ١ٜاثط نبرل يف تٛفرل َٓار اغتجُاضٜ ٟه ٕٛانجط داشب ١ٝيالغتجُاض
األدٓيب يف ايعطام ٚإ غٝاب االغذلاتٝذ ١ٝايذلٚه ١ٝيالغتجُاض ٚنصيو غٝاب االغذلتٝذ ١ٝاالغتجُاض ١ٜاملتهاًَ ١نإ شلا اثط نبرل يف
تٛد ٘ٝاالغتجُاضات ايكً ١ًٝاييت داظفت يف زخ ٍٛاالقتكاز ايعطاق ٞم ٛقطاعات يٝؼ شلا اثط ٜصنط يف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ اؿكٝكٞ
ٚبعٝسًا عٔ ايكطاع ايكٓاع ٞم ٛقطاعات خسَ.١ٝ
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ثاْٝاً :ايتٛقٝات
 -1تٗ ١٦ٝايعطٚف ٚاملٓار االغتجُاض ٟاملٓاغب بهٌ َهْٛات٘ يالغتجُاض يف ايكطاعات املدتًف ١مبٛدب خط ١اغتجُاضَ ١ٜسضٚغ ١ؼسز
االٚيٜٛات االْػب يتػطٜع عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝيف ايعطام.
 -2إ افهٌ ايفطم االغتجُاض ١ٜاييت ميهٔ االغتجُاض فٗٝا ٖ ٛاجملُٛع ١ايكٓاعٚ ١ٝميهٔ تععٜع زٚضٖا بايتُٓ ١ٝايؿاًَ َٔ ١خالٍ
اْتؿاضٖا يف قافعات ايعطام املدتًفٚ ١ملػاُٖتٗا يف تٛظٝف االٜس ٟايعاًَ.١
 -3ادطا ٤زضاغات اؾس ٣ٚاالقتكازٚ ١ٜاملاي ١ٝيًفطم االغتجُاض ١ٜاملتاس ١بؿهٌ ناٌَ ٚتٛفرل مجٝع ايبٝاْات املطًٛب ١عٓٗا ٚدعٌ
اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝأ ١٦ٖٝ ٚاحملافعَ ٖٞ ١طنع ؾُٝع املعًَٛات املتعًك ١بٗا.
 -3اقآََ ١اطل اقتكازَٓ ١ٜاطل اغتجُاض ١ٜآَٓ )١ؾصب االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠يف ايكطاعات عاي ١ٝايتكاْٚ ١ايكٓاع ١ٝاملتكسَ١
اييت وتادٗا ايبًس َ ٖٛٚتدًف فٗٝا ظَٓٝاً ٚفٓٝاً ٚإ تهَ ٕٛكسض يتأغٝؼ ضٚابط أَاَٚ ١ٝخًفَ ١ٝع باق ٞايكطاعات ٚايكٓاعات
احملً.١ٝ
 -4تفع ٌٝزٚض املكاضف املتدككَُٗ ١تٗا يف تٓؿٝط االقتكاز احملًٚ ٞغاق ١إضداع املكطف ايكٓاع ٞإىل َُٗت٘ ايػابك ١يف
اغٓاز ايكطاع ايكٓاع ٞاـام ٚاهاز آي ١ٝيتكسمي٘ قطٚض َٝػطٚ ٠إعاز ٠ايٓعط يف ايس ٕٜٛاييت يف شَ ١ايكٓاعٝني غابكاًٚايػرل قابً١
يًتشك ٌٝأقالًٚ ،إعاز ٠دسٚيٖ ١ص ٙايس ٕٜٛأ ٚظٜاز ٠فذلات اغذلزازٖا أ ٚإيػا ٤املُهٔ َٓٗا.

املطادع
املطادع ايعطب:١ٝ
 .1بٛمجعففف ،١بفففالٍ ،ؼًٝفففٌ ٚاقفففع االغفففتجُاضات األدٓبٝففف ١املباؾفففطٚ ٠آفاقٗفففا يف ظفففٌ اتفاقٝففف ١ايؿفففطان١
األٚضَٚتٛغط ،١ٝزضاغ ١ساي ١اؾعا٥ط ،ضغاي ١املادػترل ،داَع ١تًُػإ.2007 ،
 .2عباؽ ،عً :)2007 ٞإزاض ٠األعُاٍ ايسٚي -١ٝاالطاض ايعاّ ،األضزٕ ،زاض اؿاَس ،االضزٕ.
 .3سػفففٔ ،باغفففِ عبفففساشلاز :)2009 ٟايعٛاَفففٌ احملففففع ٠يالغفففتجُاض االدفففٓيب يف اطفففاض ٚنفففع ايعفففطام
نُٔ املؤؾطات ايسٚي ،١ٝعح َكسّ اىل َؤمتط ٖ ١٦ٝاغتجُاض بػساز األ.ٍٚ
 .4املؤغػفففف ١ايعطبٝفففف ١يهففففُإ االغففففتجُاض ٚا٥تُففففإ ايكففففازضات َٓ :)2016ففففار االغففففتجُاض يف ايففففسٍٚ
ايعطبَ -١ٝؤؾط نُإ ؾاشب ١ٝاالغتجُاض  ، ،2016ايهٜٛت.
 .5املعُفففٛض ،ٟامحفففس غفففاَٚ ٞؾفففٜٛعٚ ،سػفففٓا ،ٟٚقُفففس  :)2011ايب٦ٝففف ١االغفففتجُاض ١ٜيف ايعفففطام :عكفففس
اغتجُاض َطاض ايٓذف أمنٛشدا ،فً ١ضغاي ١اؿكٛم ،ايعسز .)1
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 . .6ايؿُطَ ،ٟاٜح ؾبٝب ٚعبسايطنا ،أمحس عبسايطظام  :)2016نطٚضات ايتٜٓٛع االقتكاز ٟيف ايعطام ،فً ١ايهٛت
يًعً ّٛاالقتكازٚ ١ٜاالزاض ،١ٜتكسض عٔ نً ١ٝاإلزاضٚ ٠االقتكاز  /داَعٚ ١اغط ،ايعسز .)24
َٗ .7فففس ٟاؿفففافغ  :)2007تؿفففذٝع االغفففتجُاض ٚتععٜفففع زٚض ايكهطفففاع اـفففام يف ايعفففطاقٔ عفففح َكفففسّ
اىل ْففففس ٠ٚبعٓففففٛإ زٚض االغففففتجُاض االدففففٓيب يف االقتكففففازات ايعطبٝففففَ ، ١عٗففففس ايتكففففسّ ٚايػٝاغففففات
ٚإؼاز ضداٍ االعُاٍ ايعطاقٝني ،يبٓإ.
 .8اشل٦ٝفففف ١ايٛطٓٝفففف ١يالغففففتجُاض  :)2016املؿففففاضٜع املٓذففففعٚ ٠املػففففتُطٚ ٠املتٛقففففف ١املُٓٛسفففف ١إدففففاظات
اغفففتجُاضَ ١ٜفففٔ قبفففٌ اشل٦ٝففففف ١ايٛطفففففٓ ١ٝيالغففففتجُاض ٦ٖٝٚفففات االغفففتجُاض يف احملافعفففات  2008يػاٜففف١
 ،2016/8/1تكطٜط زاخً.ٞ
 .9ايعففففعا ،ٟٚنففففط ِٜعبففففٝؼ سػففففإ  :)2016زٚض االغففففتجُاض األدففففٓيب املباؾففففط عًفففف ٢منفففف ٛايكطففففاع
ايكففففٓاع ٞيف ايعففففطام يًُففففس ،2013-2003 ٠فًفففف ١ايكازغفففف ١ٝيًعًفففف ّٛاالقتكففففاز ،١ٜاجملًففففس ،)18
ايعسز  )3يعاّ .2016
.10

ابففففطاٖ ،ِٝز .خًٝففففٌ ازلاعٝففففٌ  :)2009آثففففاض ايهففففطا٥ب عًفففف ٢االغففففتجُاض يف ايعففففطام ،فًفففف١

زضاغات اقتكاز ،١ٜبٝت اؿهُ ،١بػساز ،ايعسز  ،22يعاّ .2009
.11

ايعطففففاض ،ز .اسػففففإ ابففففطاَٖ :)2016 ِٝالسعففففات سفففف ٍٛدففففٛالت ايذلاخففففٝل ايبذلٚيٝفففف١

ٚعكففٛز اـسَففٚ ،١ضقفف ١عجٝففَ ١كسَفف ١اىل ٚضؾفف ١عكففٛز اـسَفف ١املكاَفف ١يف املعٗففس ايٓفطفف ،ٞبػففساز –ْٝػففإ
.2016
.12

خًففففف ،ز .بالغففففِ مجٝففففٌ ٚ :)2011اقففففع االقتكففففاز ايعطاقففففٚ ٞؼففففسٜات االغففففتجُاض االدففففٓيب
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زٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت يف تؿذٝع
االغتجُاضات احملًٚ ١ٝاألدٓب١ٝ
ّ٥ .ّ.اَاْر دالٍ

ا.ّ.زْٜٛ.ؼ عًٞ

قػِ احملاغب/ ١نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز -داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ

قػِ ايػٝاس/ ١نً ١ٝايتذاض -٠داَع ١ايػًُٝاْ١ٝ

املًدص
قس اصبشت َػأي ١ايُٓٚ ٛايتُٓ ١ٝاالقتصازَ ١ٜؿطٚط ١بكسض ٠ايكطاع ايصٓاعٚ ،ٞمبا إ َٔ املكَٛات ايطٝ٥ػ ١يًٓؿوٚ ٤ٛتطوٛض
ايصٓاعٚ ١دٛز اَانٔ َٓٚاطل ؾٗٝا خسَات َ ٚكَٛات اغاغ ،١ٝيصا تدلظ زٚض املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ذبكٝل ٖوص ٙاالٖوساف ٚبواالخص يف
دصب االغتجُاضات احملًٚ ١ٝاالدٓبٖٚ .١ٝصا ايبشح ٜتٓا ٍٚزضاغ ٚ ١تك ِٜٛزٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝخالٍ ذبسٜس
ٚتؿدٝص اشبًٌ ٚاملعٛقات املٛدٛز ٠يف تًو املسٚ ،١ٜٓنصيو ذبسٜس ٚتكس ِٜاغذلاتٝذٝات ٚسً ٍٛيًتػًب عًٖ ٢ص ٙاملعٛقات َٚ ،ؤ
ثِ االغتؿازَٗٓ ٠ا يف تؿذٝع  ٚدصب االغتجُاض احملًٚ ٞاألدٓيب.
 َٔٚاِٖ ايٓتا٥ر ايت ٢تٛصٌ ايٗٝا ايبشح اْ٘ عً ٢ايطغِ ضعـ ايبٓٝو ١ايتشتٝو ٚ ١املؿوانٌ ٚايعكبوات املايٝو ١االزاضٜو ١اَواّ
املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب  ،اال إ زٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ ١ٝيف اغتػالٍ املٛاضز احملً ٚ ١ٝخًل ؾطص ايعٌُ عايْ ١ٝػبٝا ٚ
اش تبًؼ ( )%80( ٚ )%61عً ٢ايتٛاي .ٞعً َٔ ٘ٝايططٚض ٟسه ١َٛاالقً( ِٝازبٗات املعٓ ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ )١ٝايعٌُ عًٚ ٢ضوع
ايػٝاغات االقتصاز ٚ ١ٜايتذاض ١ٜاملٓاغب ١يتؿذٝع املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْوب الْؿواَ ٤ؿواضٜعِٗ  ٚتٝ ٛوـ اغوتجُاضتِٗ زاخوٌ
املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝايػًُٝاْٚ ،١ٝشيو عٔ ططٜل ظٜاز ٠اسبٛاؾع  ٚاالعؿا٤ات ايططٜبٚ ١ٝايعٌُ عً ٢اْؿاَ ٤صطف خاص بتُ ٌٜٛاملؿاضٜع
زاخٌ املسٕ ايصٓاع.١ٝ
ايهًُات املؿتاس :١ٝاملسٕ ايصٓاع ،١ٝتؿذٝع  ٚدصب ،االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاألدٓب ،١ٝزضاغ ١ذبً ،١ًٝٝضباؾظ ١ايػًُٝاْ،١ٝ

اقً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام.
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Abstract:
It has become a subject of growth and development conditional on the role of the industrial sector,
which is place and areas where fundamental services are constituents is the main components to
development of the industry. Therefore, the industrial Zone has a significant role in achieving these goals,
and especially in attracting domestic and foreign investments. Additionally, this research deals with the
study and evaluation of the role of industrial Zone in the Sulaimani governorate by identifying and
diagnosing problem and obstacles in the industrial Zone in the Sulaimani governorate, as well as to
identify and provide strategies and solutions to overcome these obstacles, and then use them to encourage
and attract domestic and foreign investments.
Besides, the most important findings of the study that despite suffering the Sulaimani industrial
Zone of lack infrastructure, financial and administrative obstacles for investors (domestic and foreign), but
the role of industrial zone of Sulaimani in the exploitation of local resources and job creation relatively
high, which is (61%) and (80%), respectively. Thus, it is necessary Kurdistan government (The concerned
authorities in the province of Sulaimani) Work on the appropriate economic and trade policies to
encourage domestic and foreign investors to set up their projects and invest capitals within the industrial
zone of Sulaimani, which is by increasing the incentives and tax breaks, and work to establish a private
bank to finance projects within the industrial zone.
Key words: Industrial Zone, encourage and attract, domestic and foreign investments, an
analytical study, the province of Sulaimani, Kurdistan Region - Iraq.

:١َاملكس
 انجط يٓؿاط١ٜٛيٚ ا٤ ايكطاع ايعاّ اىل اعطا٠ططٝ َٔ غ٠ االخرل١ْٚ يف اال١ُيت االْظٛٔ ذبَٜٓص ايعكس االخرل َٔ ايكطٕ ايعؿط
١ٜ االقتصاز١ُٝٓ ايتٚ ُٛٓ اي١ قس اصبشت َػأي٢ ست،سٜد٘ ايتشسٚ ٢ً اشباص عٞ ايكطاع ايصٓاعٚ ُّٛ ايع٢ًايكطاع اشباص ع
٢ َٓاطل ايتٚ ٔز اَانٛدٚ ٖٞٚ  اال١ض ايصٓاعٛ تطٚ ٤ٛ يٓؿ١ػٝ٥َات ايطٛمبا إ َٔ املكٚ . اشباصٞ ايكطاع ايصٓاع٠ بكسض١طَٚؿط
،١ٝ االدٓبٚ ١ًٝ باالخص يف دصب االغتجُاضات احملٚ  االٖسافٙل ٖصٝ يف ذبك١ٝض املسٕ ايصٓاعٚ يصا تدلظ ز،١ٝٗا اشبسَات االغاغٝؾ
. ١ٝ االغاغ١ٝ اشبسَات ايصٓاعٚ ١ِٝٓ ايبَٜٔ خالٍ تكسٚ
١ٝ االدتُاعٚ ١ٜا االقتصازٜس َٔ املعاٜتُتعإ بايعسٜ ،سٜد٘ ايتشسٚ ٢ً ع١ُْٝاًٝ ايػ١ ضباؾظٚ ُّٛ ايع٢ًضزغتإ عِٛ نًٝإ اق
١َٛ يكس اٖتُت سه. ١ًٌٝ االغتجُاضات احملٝ تؿعٚ عٝ تؿذٚ ، ١ٝ زبصب االغتجُاضات االدٓب١ٜضٚ ايطط١عٛٓ املت١َٝٓ االٚ ١اغٝ ايػٚ
ْٕٛع قاٜ (تؿط2006 ١ٓضزغتإ غِٛ نًٝ االغتجُاض يف اق١٦ٖٝ ؼٝ َٔ خالٍ تأغ١ٝ االدٓبٚ ١ًٝع االغتجُاضات احملِٝ بتؿذًٝاالق
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االغتجُاض)  ٚنصيو اْؿا ٤ثالخ َسٕ صٓاع ١ٝيف ضباؾظات (ايػًُٝاْ ، ١ٝاضب ٚ ٌٝزٖٛى) ٚ .اييت ازت اىل ظٜاز ٠االغتجُاضات احملً١ٝ
عَُٛا  ٚيف ايكطاع ايصٓاع ٞعًٚ ٢د٘ اشبصٛص ،اال اْ٘ بػبب عسّ اصساض أ ٟقاْ ٕٛا ٚتعًُٝات اشباص ١بايعٌُ  ٚتٓظ ِٝاملسٕ
ايصٓاع ١ٝايجالث ،١تبكٖ ٢ص ٙاملسٕ ايصٓاع ١ٝخاضز اشبطط ايتُٓ. ١ٜٛ

 .1اُٖ ١ٝايبشح :
تأت ٞاُٖ ١ٝايبشح نٜ ْ٘ٛتٓا ٍٚزضاغ ٚ ١تك ِٝٝزٚض املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝخالٍ ذبسٜس  ٚتؿدٝص اشبًٌ ٚ
املعٛقات املٛدٛز ٠ؾٗٝا  ٚ ،نصيو ذبسٜس  ٚتكس ِٜاغذلاتٝذٝات ٚسً ٍٛيًتػًب عًَ ٢ؿانٌ ٖص ٙاملسٕ  َٔٚ ،ثِ االغتؿازَٗٓ ٠ا يف
تؿذٝع  ٚدصب االغتجُاض احملًٚ ٞاألدٓيب يف اقً ِٝنٛضزغتإ -ايعطام.

َ .2ؿهً ١ايبشح:
تتُجٌ َؿهً ١ايبشح عً ٢ضغِ َٔ تٛاؾط َكَٛات نجرل ٠القاَ ١املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ،١ٝاال إ ضعـ ايبٓ١ٝ
ايتشت ٚ ١ٝاشبسَات االغاغ َٔ ١ٝاملعٛقات ايطٝ٥ػ ١ٝيعًُ ١ٝدصب  ٚتؿذٝع االغتجُاض زاخٌ ٖص ٙاملسٕ .

 .3ؾطض ١ٝايبشح:
ٜٓطًل ايبشح َٔ ؾطضَ ١ٝؿازٖا إ املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت تًعب زٚضا يف تؿذٝع االغتجُاضات احملًٚ ١ٝ
االدٓبٚ .١ٝإ ضعـ  ٚعسّ نؿا ١ٜايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف املسٕ ايصٓاعٚ ٚ ١ٝدٛز املؿانٌ  ٚاملعٛقات ٜؤز ٟاىل عسّ ضغب ١املػتجُطٜٔ
القاََ ١ؿاضٜعِٗ يف ٖص ٙاملسٕ ؟.

ٖ .4سف ايبشح:
ٜٗسف ايبشح اىل:
اٚال .ايتشً ٌٝاالقتصاز ٟاملكاضٕ يًُؿاضٜع املكاَ ١زاخٌ املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝخاضدٗا .
ثاْٝا .ذبً ٚ ٌٝتك ِٝٝزٚض املسٕ ايصٓاع ١ٝيف اغتػالٍ املٛاضز احملً ٚ ١ٝتكًَ ٌٝعسالت ايبطاي ١يف ضباؾظ ١ايػًُٝاَْ ٚ ١ٝس٣
َػاُٖتٗا يف دصب االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاالدٓب. ١ٝ
ثايجا .ذبسٜس  ٚتؿدٝص املعٛقات اييت تٛاد٘ املػتجُط ٜٔزاخٌ املسٕ ايصٓاعٚ ، ١ٝنصيو تكس ِٜاملكذلسات يتطٜٛط املسٕ
ايصٓاع ٚ ١ٝنٝؿ ١ٝاالغتؿاز َٔ ٠ممٝعات املسٕ ايصٓاع. ١ٝ
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ْ .5طام ايبشح:
 َهاْٝاٜ :تطُٔ املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝاملطخص َٔ ١قبٌ ٖ ١٦ٝاالغتجُاض  -ايػًُٝاْ ١ٝيف زاخٌ املسٕ ايصٓاع( ١ٝعطبت/ايػًُٝاْ.)١ٝ
 -ظَاْٝاٜ :ػط ٞايبشح املس ٠املُتس ٠بني (. )2016 - 2006

 .6اغًٛب ايبشح (َٓٗر ايبشح):
َٔ ادٌ ذبكٝل اٖساف ايبشح مت االعتُاز عً ٢املٓٗر ايتشً - ًٞٝايٛصؿ ٚ ٞباغتدساّ املؤؾطات املاي ٚ ١ٝاالقتصاز١ٜ
اغتٓازا اىل ايبٝاْات ايطزل ١ٝاملٓؿٛض َٔ ٠قبٌ ٖ ١٦ٝاالغتجُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ.

 .7اطاض ٖٝ ٚهٌ ايبشح:
 َٔٚادٌ ايٛص ٍٛاىل ٖسف ايبشح ؾكس مت تكػ ِٝايبشح اىل َبشجني ضٝ٥ػنيٜ ،تٓا ٍٚاملبشح اال( ٍٚاملسٕ
ايصٓاعَ:١ٝؿَٗٗٛا َٚ ،كَٛا تٗا  ٚعٛا٥كٗا)  ،بُٓٝا املبشح ايجاْ ٞايص ٟاختص بازباْب ايتطبٝك( ٞزضاغ ٚ ١ذبً ٌٝايبٝاْات اشباص١
بايٓؿاط  ٚاالغتجُاض املؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝخاضدٗاٚ .اخرلا تٛصٌ ايبشح اىل صبُٛع َٔ ١االغتٓتادات  ٚاملكذلسات .
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املبشح االٍٚ
"االطاض ايٓظط ٣يًبشح"
املسٕ ايصٓاعَ :١ٝؿَٗٗٛاَٚ ،كَٛاتٗا ٚعٛا٥كٗا
بعس اسبطب ايعامل ١ٝايجاْ ٚ ١ٝنٓتٝذ ١يًتطٛض ايتهٓٛيٛد ، ٞاظزازت  ٚاْتؿطت عسز َٔ اجملُعات  ٚاملسٕ ايصٓاع ١ٝيف ايهجرل
َٔ ايسَ ٍٚجٌ بطٜطاْٝا  ٚايٛالٜات املتشس ٠االَطٜه ٚ ١ٝاالذباز ايػٛؾٝٝيت (غابكا) .سٝح بطظت زٚض املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ايس ٍٚاملتكسَ١
نٛغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥ايتُٓٚ ١ٝايتطٜٛط ايكطاع ايصٓاع ،ٞيف سني يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝإ اقاَ ١املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ايبًسإ ايٓاَ ١ٝغايبا َٔ
ادٌ دصب  ٚتؿذٝع االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاالدٓبٚ .١ٝعً ٢ايطغِ َٔ ٚدٛز عسز نبرل َٔ املسٕ ايصٓاع ١ٝيف نجرل َٔ ز ٍٚايعامل،
يهٔ ايعٌُ َػتُط الْؿا ٤املعٜس َٓٗا ٚمبٛاصؿات عامل َٔ ١ٝادٌ تٛؾرل بٓ ١ٝذبتَ ١ٝتطٛض ٚ ٠نصيو تكس ِٜتػٗٝالت َتٓٛع ٚ ١سٛاؾع
نجرل ٠يًُػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب بٗسف ربؿٝض تهًؿ ١ضاؽ املاٍ املػتجُط يف املسٕ ايصٓاعَ( ١ٝصبح. )17 : 2012 ،

اٚالًَ :ؿٗ ّٛاملسٕ ايصٓاع:١ٝ
تعسز ٚدٗات ْظط ايباسجني خبصٛص املسٕ ايصٓاع ،١ٝحبٝح تتٓٛع  ٚتتعسز املسٕ ايصٓاعٚ ١ٝؾل طبٝع ١االْؿط ١اييت متاضؽ ؾٗٝا
 ٚتطٛضٖا تاضؽبٝا ،يصا َٔ ايططٚض ٣عطض َؿٗ ّٛاملسٕ ايصٓاع َٔ ١ٝخالٍ اضبعَ ١ؿاٖ ِٝضٝ٥ػ: ١
 .1اجملُعات ايصٓاع(Industrial Estates) ١ٝ
عطؾت َٓظُ ١األَِ املتشس ٠يًتُٓ ١ٝايصٓاع" ١ٝاجملُع ايصٓاع "ٞبأْ٘ قطع َٔ ١األضض مت تطٜٛطٖا  ٚثِ تكػُٗٝا إىل ٚسسات
صٓاع ١ٝسػب خط ١ق ١َٝٛؾاًََ ،١ع تٛؾرل ايبٓ ١ٝايتشت ٚ ١ٝخسَات املطاؾل األغاغٚ ،١ٝقس ٜؿٌُ ايتكػو ِٝتوٛؾرل أبٓٝو ١صوٓاع١ٝ
داٖع ،٠نُا أْ٘ قس ٜؿٌُ تٛؾرل خسَات صٓاعَ ١ٝؿذلن ١يعسز َٔ املؿاضٜع اييت غتكاّ ؾٗٝا (َكساز  ٚايكسض.)11 : 2009 ، ٠
 .2املٓطك ١ايصٓاع) Industrial Area( ١ٝ
عطف َٓظُ ١األَِ املتشس " ٠املٓطك ١ايصٓاع ١ٝبأْٗا عباض ٠عٔ َػاسَ ١ع َٔ ١ٓٝاألضض تكع ضُٔ ايٓػٝر اسبطط ٟيًُوسٕ
ٚربصص يًصٓاعات املدتًؿ ، ١أ ٟأْٗا عباض ٠عٔ دبُع صٓاع ٞغرل َٓظِ ،يتؿهٌ َٓطكَٓ ١ظُ( " ١األَِ املتشس.)6 : 2007 ،٠أٚ
اْٗا عباض ٠عٔ قطع َٔ ١األضض ،تطِ صبُٛع َٔ ١املصاْع َعٚز ٠بهاؾ ١اشبسَات ٚاملطاؾل ايعاَ ،١ثِ تٛظع قطع ١األضض تًوو إىل
أقػاّ صػرل ،٠ؽبصص نٌ َٓٗا إلْؿاَ ٤صٓع أَ ٚؿػٌ َعني ٚ .نصيو ٜعطف " Baleاملٓطك ١ايصوٓاع "١ٝبأْٗوا َٛاقوع أزخًوت
عًٗٝا ايتشػٓٝات يتؿهٌ عاَال ضبؿعا إلْؿا ٤ايصٓاعات بهٌ أْٛاعٗا ٚأسذاَٗا ٚ ،إٔ اشبسَات املكسَ ١يف املٓطك ١ايصٓاع ١ٝتكتصط
عً ٢ذبسٜس األ ضاض ٞاملدصص ١يًُؿاضٜع ايصٓاع ١ٝبتدصٝص َػاسَ ١ع ١ٓٝضزلٝاً يالغتعُاٍ ايصٓاع ٞيهٌ َؿطٚع سػب سادت٘،
ٚسػب تكسٜط ازبٗات شات ايعالق ١بٗص ٙاسباد ،١ؾطال عٔ َس ايططم ز ٕٚتكس ِٜأ ٟخسَات ٜٚ ،صبح نٌ َؿطٚع َػؤ ٍٚعٔ
إزاضَ ٠ؿطٚع٘ يعسّ ٚدٛز إزاضَٛ ٠سس  Bale ، 1998( .٠ايتٓرل. )18 : 1997 ،
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يف ضَ ٤ٛاغبل البس ٖٓا َٔ ايتؿطٜل بني " اجملُع ايصٓاعٚ ٞاملٓطك ١ايصٓاع، "١ٝؾؿ ٞاجملُع ايصٓاعٖٓ ٞاى تكس ِٜسباؾع إمناٞ٥
أٚيٜ ،ٞتُجٌ يف ( األضضٚ ،املباْٚ ،ٞاملطاؾل ٚاشبسَات ،عً ٢أغؼ ثابتَٚ ١ػتُط ،٠حبٝح تؿهٌ زاؾعا إلْؿا ٤ايصٓاعات ).يف سني
يف املٓطك ١ايصٓاع ١ٝؾإٕ اسباؾع اإلمنا ٞ٥ضبسز بتٛظٜع األضاض ٞؾؿطظٖا ثِ ذبػٗٓٝاٚ ،تٓتٗ ٞايعًُ ١ٝببٝع ايكطع املدصصو ١يًصوٓاعات
(َكساز  ٚايكسض ، ٠املصسض ايػابل .)9 :
 .3املٓاطل ايصٓاع ١ٝاملؤًٖ(Qualified Industrial Zone -QIZ ) : ١
تكع املٓاطل ايصٓاع ١ٝاملؤًٖ ١يف املسٕ ٚاملٓاطل ايصٓاع ١ٝاييت تكسّ َطاؾل ايبٓ ١ٝايتشت ٚ ١ٝاسبٛاؾع اييت ؼبتاز إيٗٝا املؿوطٚع
ازبسٜس يًٓذاح (ايكسض ٚ ٠ضبُس ،املصسضايػابل ٚ .)39 :دسٜط بايصنط ؾإ أَٓ ٟطك ١متت تػُٝتٗا باملٓاطل ايصٓاع ١ٝاملؤًٖٜ ١ػُح
يًبطا٥ع املٓتذ ١ؾٗٝا زخ ٍٛاالغٛام ز ٕٚضغَٛات مجطن ٚ ١ٝضطا٥ب ٚز ٕٚاؾذلاط ذبكٝل َٓؿعَ ١تبازيٚ ، ١زٚ ٕٚدٛز سس أعً٢
يًشصص ايػٛقٚ ،١ٝشيو بؿطط اغتٝؿاٖ٤ص ٙاملٓتذات يؿطط املٓؿأ يف تًو ايسٚيَ( ١طاضٜس  ٚضبُوسَ  41: 2007 ،كوساز ٚ
ايكسض ، ٠املصسض ايػابل .)13 :
 .4املٓطك ١اسبط(Free Zone ) : ٠
تعطف املٓطك ١اسبط ٠بأْٗا دع ٤ضبسز َٔ قبٌ دٗ ١ازاض ١ٜتؿطٜع ١ٝأعً ٢يف زٚيَ ١عٚ ١ٓٝتهَ ٕٛععٚي ١عٔ أضاض ٞتًو ايسٚي،١
ٚاقاَ ١ايصٓاعات ٚايٓؿاطات االغتجُاض ١ٜاألخط ٣مبععٍ عٔ ايكٛٝز اإلزاضٚ ١ٜايتٓظ ٚ ١ُٝٝيف سسٚز َا توٓص عًٝو٘ ايكوٛاْني ايويت
تٓظِ تأغٝػٗاٜٚ ،ػُح ؾٗٝا بأغترلاز ايبطا٥ع ٚربعٜٗٓا ٚاعاز ٠تصسٜطٖا (ظٚبٝسٚ .)22 : 2008 ،ٟيكس تطٛض َؿٗو ّٛاملٓواطل
اسبطَ ٠ع تػرل طبٝع ١عًُٗا ٚتٓٛع أْؿطتٗا يتؿتٌُ عً ٢األْؿط ١ايتذاضٚ ١ٜايصٓاعٚ ١ٝاشبسَٚ ١ٝست ٢عً ٢اشبسَات ايعضاعٚ ١ٝتكٓ١ٝ
املعًَٛات  ٚ ،تعطف املٓطك ١اسبطٚ ٠ؾكا يًُؿٗ ّٛايؿاٌَ بأْٗا " دع َٔ ٤أضاض ٞايسٚيٜ ١كع عاز ٠يف َٛقع إغذلتٝذ ٞبايكطب َؤ
َٓٝا ٤حبط ٟأ ٚد ٟٛأ ٚططم بط ٟزٚي ، ٞؽبصص يإلغتجُاض األدٓيب ٚاحملً ٞيف صباالت صٓاعٚ ١ٝدباضٚ ١ٜخسَٚ ،١ٝشيو َٔ أدوٌ
ذبكٝل أٖساف إقتصازٚ ١ٜادتُاعَ ١ٝعٚ ، ١ٓٝؽبطع يٓظاّ اقتصاز ٟخاص ؽبتًـ عٔ ايٓظاّ ايػا٥س يف ايسٚي ١املطوٝؿ( ١ايبٝطواٚ ٞ٥
ثذ.)17 : 2006، ٌٝ

ثاْٝاْ :ؿأ ٠املسٕ ايصٓاع: ١ٝ
تعٛز ْؿا ٠املٓاطل ايصٓاع ١ٝاىل ايعصٛض ايٛغط ٢بتشسٜس يف عٗوس االَدلاطٛضٜو ١ايطَٚاْٝو ٚ ،١شيوو بٗوسف ظٜواز ٠ايٓؿواط
االقتصاز ٟيتشكٝل َصاحل  ٚاٖساف االَدلاطٛض( ١ٜعبسهلل .)133: 1994 ،أَا أَٓ ٍٚطك ١صٓاع ١ٝؾكوس اقُٝوت يف أٚاخوط ايكوطٕ
ايتاغع عؿط يف َسَ ١ٜٓاْؿػذل بدلٜطاْٝا عاّ  .*1896يف سني اْتؿطت املٓاطل ايصٓاع ١ٝبؿهٌ ٚاغع َٓص َٓتصـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ
_____________________________________________________________________________________________

* اْؿا ٤املٓاطل ايصٓاع ١ٝيف ايس ٍٚاملتكسََ( ١س ١ٜٓؾٝهاغؤ بايٛال ١ٜاملتشس ٠االَطٜه ١ٝيف ايعاّ َٓ ،1899طك ١ايصٓاع ١ٝيف َسْ ١ٜٓابٛىل االٜطاي ١ٝيف ايعاّ
 ، 1904بُٓٝا عًَ ٢ػت ٣ٛايس ٍٚايٓاَ( ١ٝا ٍٚاملٓاطل ايصٓاع ١ٝيف املػطب يف ايعاّ  ، 1960املٓاطل ايصٓاع ١ٝيف غٓػاؾٛض ٚ ٠ايؿًبني  ٚاي ُٔٝيف ايعاّ

 ،1970املٓاطل ايصٓاع ١ٝيف مجٗٛضَ ١ٜصط يف ايعاّ .)1973
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يف نٌ ايس ٍٚاملتكسَ ٚ ١ايٓاَ ١ٝضُٔ خططٗا ايتُٓ (١ٜٛصاحل  .)261: 1985 ،أَا يف ايٛقت ايطأٖ ،ؾإ اشلسف َٔ اْؿا ٤املٓاطل
ايصٓاع ١ٝبايٓػب ١زبُٝع ايس ( ٍٚاملتكسَ ٚ ١ايٓاَ )١ٝعً ٢سس غٛا ٖٞ ٤ظٜاز ٠ايُٓ ٛيف ايكطاع ايصٓاع ٚ ٞتٛؾرل ؾطص ايعٌُ ٚنصيو
اعاز ٠تٓظ ِٝاالْؿط ١ايصٓاع َٔ ١ٝخالٍ ْكٌ ايصٓاع َٔ ١األَانٔ املهتظ ١بايػهإ اىل َٓاطل أنجط َالُ٥وَ ٚ ١توٛؾط ٠باملكَٛوات ٚ
اشبسَات االغاغَ( ١ٝكساز  ٚايكسض ،٠املصسض ايػابل .)14:

ثايجاَ :كَٛات ظباح املسٕ ايصٓاع:١ٝ
َٔ َكَٛات ظباح املسٕ ايصٓاعٚ ،١ٝضع اشبطط ايالظَ ٚ ١اعساز زضاغات ازبس ٣ٚاالقتصاز ٚ ١ٜاملاي ٚ ١ٝايؿٓٝو ١شلوص ٙاملٓواطل
باعتباضٖا ٚغ ١ًٝؾاعً ١يتشكٝل االٖساف االقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ٚ ١ٝايػٝاغ(١اغعس ٖٓ ٚس  ٚ ،)2001،أزْا ٙأِٖ املكَٛات االغاغ١ٝ
يٓذاح املسٕ ايصٓاع: ١ٝ
 . 1االغتكطاض االَين  ٚايػٝاغ :ٞإ االغتكطاض االَين  ٚايػٝاغٜ ٞعٓ ٢تٛؾرل االَإ يف سٝا ٠املٛاطٓني ٚقً ١االضططابات ٚ
نصيو االغتُطاض ١ٜيف عالقات ايبًس ايػٝاغ ٚ ١ٝاالقتصازَ ١ٜع ايبًسإ االخط .٣إ ٚدٛز املٓاظعات ايساخً ٚ ١ٝاضططابات ايعُاٍ
 ٚايتػرل ايػطٜع يًشهَٛات  ٚاسبطٚب ايساخً َٔ ١ٝاالغباب اييت تؤز ٟاىل ٖطٚب ضأؽ املاٍ  ٚنصيو َٔ َعٛقات دصب ٚ
تؿذٝع االغتجُاض احملً ٚ ٞاالدٓيب يف ا ٟبًس ( ؾاضٌ  ٚدٛاز  9 : 2011 ،ايبٝطا ٚ ٞ٥ثذ ، ٌٝاملصسض ايػابل.)234 :
 .2االغتكطاض االقتصاز ٚ ٟاالغتجُاض :ٟإ تٛؾرل املٓار املال ِ٥يألغتجُاض تعتُس عً ٢زضد ١االغتكطاض يف االٚضاع االقتصاز١ٜ
يف ايبًس ،اَا يف ساي ١ايتػرل ايسا ِ٥يًػٝاغات االقتصاز ١ٜايهً( ١ٝايػٝاغات املاي ٚ ١ٝايٓكس ٚ ١ٜايتذاض)١ٜبؿهٌ َػتُط  ٚعسّ ثباتٗا،
 ٚعسّ ٚدٛز قٛاْني ٚاضش ١س ٍٛاالْؿط ١االغتجُاض ٚ ١ٜتساخٌ ايػًطات  ٚايكطاضات االقتصاز ١ٜيف بعض االسٝإ ،نٌ ٖصٙ
االَٛض تؤثط بؿهٌ َباؾط ا ٚغرل َباؾط عً ٢ازا ٤املػتجُط ٚ ٜٔظباح املسٕ ايصٓاع( ١ٝايهٛاظ  ٚاخط. )156 : 2012 ،ٕٚ
 . 3تٛؾط االطط ايكاْ ٚ ١ْٝٛايتؿطٜع :١ٝسٝح إ ٚدٛز ايكٛاْني  ٚايتؿطٜعات املال ٚ ١ُ٥ايساعُ ١يًُسٕ ايصٓاع ١ٝغٝؤز ٟاىل
اغتكطاب  ٚتٛطني االغتجُاضات بساخًٗاٚ ،البس إٔ تأخص ايكٛاْني  ٚايتؿطٜعات بٓظط االعتباض ايٓكاط االت( :١ٝايعٜسإ2004 ،
:)64:
* ٚضٛح ايؿكطات ايكاْ ١ْٝٛاييت تطبط املػتجُط ٚ ٜٔإزاض ٠املسٕ ايصٓاعٚ ،١ٝشيو يتذٓب ايتطاضب ؾُٝا بٗٓٝا  ٚبعٝسا عٔ
االدتٗازات يف ايتؿػرل.
* تكاضب قٛاْني املسٕ ايصٓاعَ ١ٝع ايكٛاْني  ٚاْظُ ١ايسٚي ١شات ايعالق ،١يتذٓب ايتطاضب بني َصاحل املػتجُط  ٚايسٚي. ١
* املط ٚ ١ْٚايؿؿاؾ ١ٝيف تطبٝل ايكٛاْني  ٚايتعًُٝات ،حبٝح تاخص بٓظط االعتباض سط ١ٜايٓؿاط االغتجُاض ٚ ٣االقتصاز.ٟ
* ايسمي ٚ ١َٛايجبات ايٓػيب يًكٛاْني غُٝا َا ٜتعًل بٓؿاط املػتجُط  ٚبٓٛز ايعكس االغتجُاض ٚ ٣اسبٛاؾع املُٓٛس ١ي٘.
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 . 4املٛقع ازبػطايف  :إ اختٝاض املٛقع ازبػطايف املال ِ٥القاَ ١املسٕ ايصٓاعٜ ١ٝعس عاَال َُٗا يف دصب االغتجُاضٚ ،يف اختٝاض
املٛقع املال ِ٥البس َٔ االخص بٓظط االعتباض االَٛض االت ( :١ٝؾاضٌ  ٚدٛاز ،املصسض ايػابل)9 :
* إ ٜه ٕٛاملٛقع قطٜبا َٔ املٛاز االٚيَ ٚ ١ٝصازض ايطاق. ١
* إ ٜه ٕٛاملٛقع قطٜبا َٔ االغٛام احملًٚ ١ٝاشباضد. ١ٝ
* إ ٜه ٕٛاملٛقع قطٜبا َٔ ايططم  ٚاملٛاصالت ايسٚي (١ٝايدل ٚ ١ٜايبشط ٚ ١ٜازب.)١ٜٛ
* إ ٜه ٕٛاملٛقع قطٜبا َٔ املسٕ ايهدل ٣يالغتؿاز َٔ ٠اشبسَات املتٛؾط ٠ؾٗٝا.
* إ ٜه ٕٛاملٛقع بعٝسا عٔ اجملتُعات ايػهٓ ١ٝيٝؿذٝع عً ٢اغتُطاض ْؿاط املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝتٛغٝعٗا يف املػتكبٌ .
 .5االٜس ٟايعاًَ ١املؤًٖ ٚ ١ايطخٝصٜ : ١عس تٛؾط األٜس ٟايعاًَ ١شات ايتأٖ ٌٝايعًُٚ ٞايتكين املالٚ ِ٥ايعُاي ١ايطخٝصَٔ ١
ايعٛاٌَ املُٗ ١زبصب االغتجُاضاتٜٚ ،تأثط َػت ٣ٛايك ٣ٛايعاًَ ١حبذِ املسٕ ايصٓاعٚ ١ٝأْؿطتٗا َٚػت ٣ٛتطٛضٖا  ،أَا ْٛع١ٝ
ايعُاي ١املطًٛب ١ؾتتأثط بٓٛع ١ٝاالغتجُاضات املكاَ ١زاخٌ املسٕ ايصٓاعَٚ ١ٝس ٣إغتدساَٗا يًتكٓ ١ٝاسبسٜج ٚ ١املتطٛض( ٠ايهٛاظ ٚ
اخط ،ٕٚاملصسض ايػابل .)155 :
 . 6املٛاضز املاي ٚ ١ٝايكسض ٠ايتُ : ١ًٜٝٛإٕ إقاَ ١املسٕ ايصٓاعٜ ١ٝتطًب ربصٝصات َاي َٔ ١ٝقبٌ اسبهٚ ١َٛبايتايٜ ٞعتُس
إْؿاٖ٤ا عً ٢ايكسض ٠ايتُ ١ًٜٝٛيًشه ١َٛاملطٝؿ( ١ايهٛاظ  ٚاخط ،ٕٚاملصسض ايػابل .)155 :
 .7تٛؾط ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝايالظَٚ ١ايططٚض :١ٜايبٓ ١ٝايتشت ٢ٖ ١ٝايعٛاٌَ االغاغ ١ٝزبصب االغتجُاضات خاص ١يًُؿاضٜع ايصٓاع١ٝ
ايهدل .٣ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝتتُجٌ يف تٛؾرل خسَات َػاعس ٠يعٌُ املسٕ ايصٓاع ١ٝنططم  ٚاملٛاصالت ايساخًٚ ١ٝاشباضدٚ ،١ٝخسَات
املطاضات ٚغهو اسبسٜس ٚخسَات ايٓكٌ ايبشط ، ٟاقاَ ١ؾبهات املاٚ ٤ايصطف ايصشٚ ٞتٛؾرل ايهٗطباٚ ٤تٛظٜعٗا  ،نصيو ْظِ
االتصاالت َٚػتٛزعات اشبعٕ بأْٛاعٗا املدتًؿ ١إضاؾ ١اىل األبٓ ١ٝيًسٚا٥ط ٚاملهاتب  ،خسَات ؾطنات ايتأَني  ٚاملهاتب ايتذاض١ٜ
ٚاشبسَات املصطؾَ ،١ٝؤغػات ايتُ ٚ ٌٜٛايتػٜٛل ...اخل ( .ؾاضٌ  ٚدٛاز ،املصسض ايػابل َ  10 :كساز  ٚايكسض ،٠املصسض
ايػابل .) 43 :
 . 8ايبٓ ١ٝايتػٛق ١ٝازبٝس ٚ ٠ايهؿ َٔ :٠٤ٛظباح ايعًُ ١ٝايتػٜٛك ١ٝملٓتذات املؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاعٚ ،١ٝضع خط ١تػٜٛك١ٝ
تٗسف اىل ( :ايعٜسإ ،املصسض ايػابل .)64 :
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أ :تعطٜـ ايعامل باملسٕ َٔ خالٍ املؿاضن ١يف املعاضض ايسٚيٚ ١ٝعكس ايٓسٚات ٚاملؤمتطات  ٚزع ٠ٛاملعٓٝني َٔ ز ٍٚايعامل
يعٜاضتٗا.
ب :اْؿا ٤ؾطنات تػٜٛك ١ٝشات اَهاَْ ١ٝاي ٚ ١ٝازاض ١ٜنبرل ٠ته ٕٛقازض ٠عً ٢تػٜٛل َٓتذات املسٕ ايصٓاعَٓ ٚ ١ٝاؾػ١
ايؿطنات االخط.٣
 .9ا الزاض ٚ ٠ايتٓظ ِٝاملال ٚ ِ٥ايػً :ِٝإ االغايٝب االزاض ١ٜايؿعاي ٚ ١املال ١ُ٥شلا زٚض نبرل يف تػطٜع عٌُ املػتجُط ٜٔزٕٚ
ادطا٤ات َعكس ٚ ٠دٗٛز نبرل ٚ ٠نًـ عاي ،١ٝإ االدطا٤ات االزاض ٚ ١ٜايتٓظ ١ُٝٝيف املسٕ ايصٓاع ١ٝتتطًب ( ؾاضٌ  ٚدٛاز،
املصسض ايػابل :)11:
أ :اخت ٝاض االزاض ٠ايهؿ ٚ ٠٤ٛاملؤًٖ ١يًعٌُ يف املسٕ ايصٓاعَٓ ٚ ١ٝشٗا صالسٝات ناؾ ١ٝيتذاٚظ االدطا٤ات ايطٚت ٚ ١ٝٓٝذبكٝل
عاٌَ ايػطع ١يف االظباظ.
بٚ :دٛز تٓػٝل بني ازاض ٠املسٕ  ٚايسٚا٥ط اسبه ١َٝٛاالخط ٚ ٣شيو يتشكٝل عسّ االظزٚاد ١ٝيف ايكطاضات  ٚاالدطا٤ات.
دو :ذبسٜح اغايٝب ايعٌُ  ٚاالغتؿاز َٔ ٠ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاسبسٜج ١غُٝا ٚغا ٌ٥االتصاالت  ٚاملعًَٛات يًُالى
االزاض ٚ ٣باق ٢ايعاًَني بٗسف ضؾع نؿا٥تِٗ ٜ ٚصيٌ املعٛقات.
 :٤املط ١ْٚيف تعاٌَ َع املػتجُط ٚ ٜٔيف تطبٝل ايكٛاْني ؾطال عٔ االبتعاز عٔ ايتعكٝسات االزاض ٚ ١ٜايبرلٚقطاط.١ٝ
 .10املعاٜا  ٚاسبٛاؾع :تطتبط قسض ٠املسٕ ايصٓاع ١ٝيف دصب االغتجُاضات مبس ٣تكس ِٜاملعاٜا ٚاسبٛاؾع غُٝا املايٚ ١ٝايتذاض١ٜ
ٚايهُطنٚ ١ٝاشبسَٚ ١ٝغرلٖا ٚ ،تتؿاٚت ايس ٍٚؾُٝا بٗٓٝا س ٍٛسذِ اسبٛاؾع ٚاالعؿا٤ات املُٓٛس ١يًُػتجُطٚ ،*ٜٔبؿهٌ عاّ َٔ
املُهٔ بٝإ اسبٛاؾع ٚاملعاٜا اييت تكسَٗا ايسٚي ١زبصب االغتجُاضات يف ايٓكاط االت ( ١ٝؾاضٌ  ٚدٛاز،املصسض ايػابل :)13:
أ :إعؿا ٤االغتجُاضات ايكا ١ُ٥يف املسٕ ايصٓاع َٔ ١ٝناؾ ١ايططا٥ب ٚايطغَٛات غُٝا ايططا٥ب املؿطٚض ١عً ٢ضاؽ املاٍ ٚ
االٜطازات  ٚاألضباح  ٚزخٌ ايعاًَنيٚ ،نصيو اعطا ٤سط ١ٜناًَ ١سبطن ١ضاؽ املاٍ ٚاألضباح.
ب :عسّ إخطاع االغترلازات  ٚايصازضات (املٛاز األٚي ،١ٝايػًع ايٛغٝط ،١ايػًع املٓتذ، ١املعسات ٚاملها ٔ٥اييت ٜتطًبٗا
املصٓعَ ،ػتًعَات ايبٓا ٚ ٤ايتؿػ )ٌٝيف املسٕ ايصٓاع ١ٝاىل قٛٝز االغترلاز ٚايتصسٜط ٚ ،نصيو َٓح ايكطٚض املٝػط ٠يًُؿاضٜع
ايصٓاع ١ٝايتصسٜط. ١ٜ
_____________________________________________________________________________________________

* ؾبعض ايس ٍٚمتٓح اسبٛاؾع بؿهٌ َطًل(ناالعؿا٤ات ايططٜب ٚ ،)١ٝأخط ٣ذبسزٖا بٓػبَ ١ع ١ٓٝأ ٚقس متٓشٗا ملس ٠ظََٓ ١ٝع ١ٓٝأ ٚقس تهَ ٕٛؿطٚط ١بإزا٤
املؿطٚع .
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دو :تػٗ ٌٝاالدطا٤ات االزاضٚ ١ٜخصٛصا َا ٜتعًل بذلاخٝص ايعٌُ  ٚاملعاَالت اييت تتِ بني املؿاضٜع املػتجُطٚ ٠األدٗع٠
اسبه ١َٝٛشات ايعالق.١
 :٤عسّ ٚضع ؾطٚط ذبس َٔ إغتدساّ ايعُاي ١األدٓب ١ٝيف َؿاضٜع املٓاطل اسبطٚ ٠اعطا ٤تػٗٝالت َع ١ٓٝيًسخٚ ٍٛاإلقاَ.١
ٖو :اعساز األضض  ٚتٛؾرل املػاسات املال ١ُ٥ألْؿط ١املسٕ َٓ ٚح اَتٝاظات تؿط ١ًٝٝإلَسازات املاٚ ٤ايهٗطباٚ ٤ايٛقٛز.
 .11عٛاٌَ أخط :٣باإلضاؾ ١اىل َاغبل ٖٓايو َكَٛات أ ٚعٛاٌَ أخطَ ٣ػاعسَ ٠جٌ تٛؾط ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املدتًؿ١

يًُػتجُط ٜٔغُٝا شات ايعالق ١بؿطص االغتجُاض .تٛؾط زضاغات ازبس ٣ٚاالقتصاز ١ٜيًُؿاضٜع املطاز االغتجُاضؾٗٝا .ايتٓػٝل

ٚايتعاَ ٕٚع املسٕ ايصٓاع ١ٝاجملاٚض ٠عً ٢أغاؽ تهاًَٚ ٞيٝؼ تٓاؾػٚ ٞشيو َٔ خالٍ تٓػٝل االدطا٤ات ٚاسبٛاؾع ؾُٝا بٗٓٝا
(ايهٛاظ ٚاخط ،ٕٚاملصسض ايػابل .)156:

ضابعا :املعٛقات ايطٝ٥ػ ١ٝاَاّ ظباح املسٕ ايصٓاع: ١ٝ
إ املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝاملػتجُط ٜٔاييت ٜتعاًَ ٕٛؾٗٝا تهَ ٕٛعطضا يًؿؿٌ ٚخاص ١يف ايس ٍٚاييت مل تكِ بأْؿا ٤املسٕ ايصٓاع١ٝ

عً ٢اغاؽ ربطٝط عًَُ ٞسضٚؽٚ ،ميهٔ ذبسٜس أِٖ املعٛقات اييت تكـ اَاّ تطٛض املسٕ ايصٓاع ١ٝباألت:ٞ

 . 1عسّ ٚدٛز ايتدطٝط املػبل ا ٚعسّ ٚدٛز ايتدطٝط املسضٚؽ :عسّ ٚدٛز ربطٝط  ٚتٓػٝل َػبل َع بطاَر ايتُٓ١ٝ
االقتصاز ١ٜيف ايسٚي ،١حبٝح تتالَ ِ٥ع ايػٝاغات املاي ٚ ١ٝايٓكس ٚ ١ٜايتذاض ١ٜألدٌ تؿذٝع اْؿا ٤املعاٌَ  ٚايتصٓٝع احملً ٚ ٢دصب
االغتجُاض االدٓيب( َصبح ،املصسض ايػابل .)75:
َ . 2عٛقات َاي ٚ ١ٝبٓه ١ٝأَ ٚصطؾ :١ٝإ املؿانٌ املاي ٚ ١ٝايبٓه ١ٝتؤز ٟاىل ؾؿٌ املسٕ ايصٓاع ١ٝبػبب (ْكص ايٓكس االدٓيب
 ٚضعـ زٚض ايبٓٛى ايتذاض.) ١ٜ
َ . 3عٛقات َ ٚؿانٌ ازاضٚ :١ٜاييت تتعًل بهٝؿ ١ٝازاض ٠املسٕ ايصٓاع ١ٝباقػاَٗا املتٓٛع َٔ ١ايٓاس ١ٝايؿٓ ٚ ١ٝاشبسَ ٚ ١ٝاملاي،١ٝ
 ٚشيو يٓكص ايهؿا٤ات االزاض ١ٜا ٚسبسٚخ اظزٚاد ١ٝيف املػؤيٝات مما ٜؤز ٟيف ايٓٗا ١ٜاىل ضعـ قسضتٗا يف ايتؿاعٌ َع االططاف
ايعاًَ ١يف املسٕ ايصٓاع(١ٝايعٜسإ ،املصسض ايػابل .)66:
 .4املٛقع ازبػطايف َٛ ٚقع املؿطٚعات ٜ :عس املٛقع ازبػطايف يًُسٕ ايصٓاع َٔ ١ٝسٝح بعسٖا عٔ ايططم ايطٝ٥ػ ٚ ١ٝاملطاضت
 ٚاملٛاصالت ايسٚيٚ ،١ٝنصيو عسّ نؿاَ ١ٜػاسات يهٌ ْؿاط َٔ االْؿط ١املٛدٛز َٔ ٠سٝح اختٝاض َٛقع املؿطٚعات  َٔ ٚسٝح
اختٝاض املٛقع املالَ ِ٥ع استٝادات املؿاضٜع املتٛقع اْؿاؤٖا ٜعس عٛاٌَ َعٛقا الزا ٤ايٓؿاط االغتجُاض ٣يف املسٕ ايصٓاعَ ( ١ٝصبح،
املصسض ايػابل .)76:
 . 5املعٛقات ايتػٜٛكٚ :١ٝاملتُجً ١بعسّ اَهاْ ١ٝبعض املؿطٚعات زاخٌ املسٕ ايصٓاع ١ٝبتػٜٛل َٓتذاتٗا اىل االغٛام
اشباضدٚ .١ٝألدٌ ظباح عًُ ١ٝايتػٜٛل ؾإٔ املسٕ ايصٓاع ١ٝذبتاز يهجرل َٔ ايهؿا٤ات االعالَ ٚ ١ٝايتػٜٛكٚ ١ٝايعٌُ عًٚ ٢ضع
اغذلاتٝذ ١ٝتػٜٛك َٔ ١ٝأدٌ ذبكٝل اٖساف املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝسٌ املؿانٌ ايتػٜٛك ١ٝعٔ ططٜل ( ايعٜسإ،املصسض ايػابل : )66:
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أ :تعطٜـ ايعامل اشباضد ٞباملسٕ ايصٓاع َٔ ١ٝخالٍ عكس ايٓسٚات  ٚاملؤمتطات  ٚاملعاضض ايسٚي ٚ ١ٝاالعالٕ  ٚزع٠ٛ
املػتجُط َٔ ٜٔز ٍٚايعامل يعٜاضتٗا.
ب :تؿذٝع املػتجُط ٜٔعٔ ططٜل اسبٛاؾع  ٚاملعٜا  ٚايتػٗٝالت اييت ميهٔ إ ٜػتؿٝس َٓٗا املػتجُط َٔ ٜٔدطا ٤اغتجُاضٖا
زاخٌ املسٕ ايصٓاع.١ٝ
دو :اْؿا ٤ؾطنات تػٜٛك ١ٝشات اَهاَْ ١ٝايٚ ١ٝازاض ١ٜنبرل ٠ته ٕٛقازض ٠عً ٢تػٜٛل َٓتذات املسٕ ايصٓاع.١ٝ
 . 6عسّ نؿا ١ٜايبٓ ١ٝايتشت ٚ ١ٝاملؤغػات املػاعس :٠ايبٓ ١ٝايتشت َٔ ١ٝاملكَٛات االغاغ ١ٝزبصب االغتجُاضات ،ؾهًُا ضعؿت
ٖص ٙايبٓ ١ٝاغبؿطت نؿا ٠٤ازا ٤املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝتطادع االقباٍ عًٗٝا  ٚاْتٗت بايؿؿٌ املؿاضٜع املٛدٛز ٠زاخٌ املسٕ ايصٓاع١ٝ
(َكساز  ٚايكسض ،٠املصسض ايػابل .)27 :
 . 7املعٛقات ايكاْ :١ْٝٛعسّ ٚضٛح ايكٛاْني أ ٚعسّ َٛانب ١ايكٛاْني املتساٚي ١يف املسٕ ايصٓاع ١ٝيًتطٛضات االقتصاز ١ٜايعامل١ٝ
مما ٜؤز ٟاىل تكًٝص تسؾكات االغتجُاضات االدٓب ١ٝؾطال َٔ عسّ تطبٝل ايكٛاْني  ٚايتؿطٜعات اييت ذبهِ عٌُ املٓاطل ايصٓاع١ٝ
تطبٝكا غًُٝا َٔ قبٌ ايػًطات احملً ١ٝيًبًس املطٝـ ( َصبح ،املصسض ايػابل .)76:
 . 8عسّ االٖتُاّ بسضاغات ازبس :٣ٚسٝح ٜالسظ املتتبع يتذاضب ايبًسإ ايٓاَ ١ٝيف ٖصا اجملاٍ إ َٔ اِٖ اغباب ٗٛض
املؿطٚعات ايؿاؾً ١اٛٗ ( ٚض َا ٜػُ ٢بايصٓاعات ايؿاؾً ،)white elephants ١عسّ اٖتُاّ ٖص ٙايس ٍٚبسضاغات دس٣ٚ
املؿطٚعات بؿهٌ عاّ  ٚاملؿطٚعات ايصٓاع ١ٝبؿهٌ خاص ٚ ،ايػُٛض ايصٜ ٟهتؿٗا س ٍٛذبسٜس اٖساؾٗا  ٚاستٝاداتٗا َٔ املٛاضز،
الٕ ظباح املؿطٚعات ٜعتُس عً ٢دسٚاٖا َٔ ايٓاسٝتني ايؿٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜغٛا ٤ناْت ٖص ٙاملؿطٚعات عاَ ١ا ٚخاص( ١ايعٜسإ،
املصسض ايػابل ٚ .)16-15 :ميهٔ سصط اُٖ ١ٝزضاغات ازبس ٣ٚيًُؿطٚعات ايصٓاع ١ٝبايعٓاصط االت:١ٝ
أٚ :غ ١َُٗ ١ًٝالرباش ايكطاض االغتجُاض ٟايػً(ِٝاْتاد ٚ ١ٝمت.)١ًٜٝٛ
بٚ :غ ١ًٝيتكًٌ َٔ سذِ املداطط  ٚاشلسض يف اغتدساّ املٛاضز االقتصاز.١ٜ
دوٚ :غ ١ًٝيتشكٝل االغتدساّ االَجٌ يًُٛاضز.
ٚ :٤غ ١ًٝيتعظ ِٝايعا٥س عً ٢ضاؽ املاٍ املػتجُط.
ٖوٚ :غ ١ًٝيتشكٝل اسبس االزْ َٔ ٢ايتهايٝـ.
ٚ :ٚغ ١َُٗ ١ًٝيف اغتشصاٍ َٛاؾك ١ازبٗات املعٓ ١ٝعً ٢قب ٍٛاملؿطٚعات االغتجُاض.١ٜ
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املبشح ايجاْ":ٞازباْب ايتطبٝك ٞيًبشح"
زضاغ ٚ ١ذبً ٌٝايبٝاْات اشباص ١بايٓؿاط  ٚاالغتجُاض املؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝخاضدٗا
(املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت) أمنٛشدا
اٚالٚ :اقع ايكطاع ايصٓاع ٞيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ: ١ٝ
تعس ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝاسس ٣أِٖ ضباؾظات اقً ِٝنٛضزغتإ ٚشيو ملا تتُتع بٗا َٔ َكَٛات َٛ ٚاضز تؤًٖٗا يه ٞتهٕٛ
ضا٥س ٠يف اجملاٍ ايصٓاع ٞعًَ ٢ػت ٣ٛاقً ِٝنٛضزغتإ خصٛصا  ٚعًَ ٢ػت ٣ٛايعطام بؿهٌ عاّ .
بعس غٓ 2006 ١ظازت عسز املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ عً ٢ايعُ ٚ ّٛيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝعًٚ ٢د٘ ايتشسٜس
ٚشيو بػبب عاًَني ضٝ٥ػٝني ُٖٚا :االْؿتاح االقتصاز ٟيف اقً ِٝنٛضزغتإ  ٚظٜاز ٠سذِ االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاالدٓبٚ ،١ٝنصيو
تأغٝؼ ٖ ١٦ٝاالغتجُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ غٓ 2006 ١اييت غاُٖت يف اتاس ١ايؿطص ١اَاّ املػتجُطٖ، ٜٔص ٙايتطٛض  ٚايٓؿ٤ٛ
اغتُطت ستْٗ ٢ا ١ٜغٓ( 2013 ١قبٌ بسَ ٤ظاٖط االظَ ١املاي ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ) ٚ .ازبس ٍٚاالتٜ ٞبني عسز ْٛ ٚع
املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ٚ ١ٝنصيو بٝإ سص ١ضباؾظ ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝامجاي ٞاملؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ .
ازبس)1( ٍٚ

ٖٝهٌ ايكطاع ايصٓاع ٞيف ضباؾظ ١ايػًُٝا ١ٜٓيًُس)2013 – 2006( ٠
ْٛع املؿاضٜع

عسز املؿاضٜع يف

ْٛع املؿاضٜع اىل

ضباؾظ ١ايػًُٝاْ١ٝ

امجاي ٞاملؿاضٜع()%

سص ١ضباؾظ ١ايػًُٝأَْ ١ٝ
امجاي ٞاقً ِٝنٛضزغتإ()%

عسز املؿاضٜع يف
اقً ِٝنٛضزغتإ

املؿاضٜع ايصػرل٠

5799

97.41

55.83

10387

املؿاضٜع املتٛغط١

113

1.90

62.09

182

املؿاضٜع ايهبرل٠

41

0.69

46.07

89

اجملُٛع ايهًٞ

5953

%100

%54.66

0165١

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً: ٢

.1بٝاْات ٚظاض ٠ايتدطٝط /مجٗٛض ١ٜايعطام /ازبٗاظ املطنع ٟيألسصا. 2015 ،٤

 .2بٝاْات ٖ ١٦ٝاالغتجُاض /زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض. 2016 ،٠
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َ َٔٚالسظ ١ازبسٜ )1( ٍٚتبني بإٔ :
 .1امجاي ٞعسز املؿاضٜع (ايصػرل ، ٠املتٛغط ، ١ايهبرل )٠يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝبًػت (َ 5953ؿطٚع) َٔ صبُٛع (10658
َؿطٚع) يف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،بايتاي ٞسص ١ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝانجط َٔ ( َٔ )%55امجاي ٞاملؿطٚعات ايصٓاع( ١ٝايصػرل،٠
املتٛغط ، ١ايهبرل )٠يف اقً ِٝنٛضزغتإ  .امجاال ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝتأت ٞباملطنع اال َٔ ٍٚسٝح عسز املؿاضٜع ايصٓاعٚ ١ٝيهٓ٘ يٝؼ
بايططٚض ٠إٔ ته ٕٛباملطنع اال ٍٚعًَ ٢ػت ٣ٛايؿطٚع ايصٓاع ١ٝايجالخ (ايصػرل ٚ ٠املتٛغط ٚ ١ايهبرل.* )٠
ٜ .2عتُس ٖٝهٌ ايكطاع ايصٓاع ٞيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝعً ٢نٌ َٔ املؿاضٜع (ايصػرل ، ٠املتٛغط ، ١ايهبرل ،)٠عً ٢ايطغِ َٔ
اختالف تطتٝب  ٚاُٖ ١ٝاملؿاضٜع ،اال إ املؿاضٜع ايصػرل ٠استًت املطتب ١االٚىل ٚشيو يه ٕٛايصٓاعات ايصػرل ٠تتُٝع ايصٓاع١
ايصػرل ٠بايػٗٛي ٚ ١غطع ١ايتهٝٝـ  ٚصػط سذِ ضاؽ املاٍ ايطط ٟٚاضاؾ ١اىل قً ١املٗاضات  ٚاشبدلات ايالظَ ١الزاض ٠املؿاضٜع
ايصػرلَ ٠كاضْ ١باملؿاضٜع االخط( ٣املتٛغط ٚ ١ايهبرل. ) ٠
اضاؾ ١اىل املؿاضٜع ايكا ١ُ٥ؾعالٖٓ ،اى َؿاضٜع صٓاع ١ٝاخط ٣قٝس االظباظ ،يصا ٖص ٙايؿكط ٠اشباص ١بعطض عسز املؿاضٜع قٝس
االظباظ  ٚسذِ ايطأؽ املاٍ املدصص ١شلا يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝيًُسٚ )2016 – 2006( ٠شيو ناألت:ٞ
ازبس)2( ٍٚ

املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝسػب قٝس االظباظ يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝيًُس)2016 – 2006( ٠
عسز املؿاضٜع

سذِ ايطاؽ املاٍ

سص ١ضباؾظ ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝامجاي ٞعسز
املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ

( زٚالض)

()%
*57

% 28.78

سص ١ضباؾظ ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝامجايٞ
سذِ ايطاؽ املاٍ يف اقً ِٝنٛضزغتإ

3.2١0.550.6١١

()%
%37.18

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً: ٢

 .1بٝاْات ٖ ١٦ٝاالغتجُاض /زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض. 2016 ،٠

 .2تكاضٜط ايٓؿاط االْتاد ٞايػٓ ٟٛايصازض عٔ املعاٌَ . 2016 ،

_____________________________________________________________________________________________

* َٔ سٝح عسز املؿاضٜع ،ؾإ ضباؾظ ١اضبٜ ٌٝأت ٞبعس ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ٚ ، ١ٝاخرلا استًت ضباؾظ ١زٖٛى املطتب ١ايجايج. ١
*

اجملُٛع ايهً ٞيًعسز املؿاضٜع يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝيًؿذل )2016 – 2006( ٠تبًؼ (َ 214ؿطٚع) حبذِ ضأؽ املاٍ

(04.626.25١.433زٚالض) َٗٓ ،ا (َ 58ؿطٚع صٓاع ٚ ٞسذِ ضأؽ املاٍ املؿاضٜع ايصٓاع3.2١0.550.6١١( ١ٝزٚالض) ،يف سني عسز
املؿاضٜع غرل ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاَْ 153( ٖٞ ١ٝؿطٚع)  ٚحبذِ ضأؽ املاٍ (ًَٝ5.311اض زٚالض)ٖٚ ،صٜ ٙعين سص ١املؿاضٜع ايصٓاع) %37( ١ٝ

َكابٌ ( )% 63يًُؿاضٜع غرل صٓاعٚ ، ١ٝنصيو ْػب ٚ ١سص ١ضأؽ املاٍ يًُؿاضٜع ايصٓاعَ )%66( ١ٝكابٌ ( )%34يًُؿاضٜع غرل ايصٓاع. ١ٝ
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َٔ َالسظ ١ازبسٜ )2(ٍٚتبني بإٔ :
 .1إ امجاي ٞعسز املؿاضٜع ايصٓاع ( ١ٝقٝس االظباظ) يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝيًُس )2016 – 2006( ٠بًػت (َ 57ؿطٚع)
َٔ صبُٛع (َ 198ؿطٚع) يف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،بايتاي ٞسص ١ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝتكطٜبا ( َٔ )%28.78امجاي ٞاملؿطٚعات
ايصٓاع ( ١ٝقٝس االظباظ) يف اقً ِٝنٛضزغتإ .
 . 2إ سذِ سذِ ايطاؽ املاٍ يًُؿاضٜع ايصٓاع ١ٝقٝس االظباظ يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝيًُس )2016 – 2006( ٠بًػت
تكطٜبا ( 3.2١0.550.6١١زٚالض) َٔ صبُٛع (02.452.2١1.100زٚالض) يف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،بايتاي ٞسص ١ضباؾظ١
ايػًُٝاْ ١ٝتكطٜبا ( َٔ )%37.18امجاي ٞسذِ ايطاؽ املاٍ يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
 .3عً ٢ايطغِ َٔ إ عسز املؿاضٜع ايصٓاع **١ٝقٝس االظباظ يف ضباؾظ ١ايػًُٝاَْ 58( ١ٝؿطٚع )  ٚسصت٘ ؾكط (، )%29
يهٔ ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝاسطظت املطتب ١االٚىل يف تٝ ٛـ ضأؽ املاٍ املػتجُط ٚاييت تكسض بو (ًَٝ 10اض زٚالض )  ٚاييت متجٌ تكطٜا
( َٔ )%54امجاي ٞسذِ ضأؽ املاٍ يف اقً ِٝنٛضزغتإ .

ثاْٝا :ذبًٚ ٌٝاقع املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت:
 . 1املكسَ : ١بسأ بطْاَر اْؿا ٤املسٕ ايصٓاع َٔ ١ٝقبٌ سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ غٓ 2006 ١ذبسٜساً بعس صسٚض قإْٛ
االغتجُاض (قاْ ٕٛضقِ  4غٓ ٚ ،)*2006١عً ٢ايطغِ َٔ ايتشؿظات س ٍٛقاْ ٕٛاالغتجُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ ،يهٔ ٖصا ايكإْٛ
ٜعس عاَال َُٗا يف تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝاالغتجُاض ٚ ،١ٜمحا ١ٜسكٛم املػتجُط َٔ ٜٔخالٍ صبُٛع َٔ ١االدطا٤ات االزاض ٚ ١ٜاسبٛاؾع ٚ
االَتٝاظات اييت تطُٓٗا َ ٖٞ ٚعظُٗا يصاحل املػتجُط ٜٔغٛا ٤احملًٝني َِٓٗ أّ األداْب  ٚتؿذٝعِٗ يتٝ ٛـ ضؤٚؽ اَٛاشلِ يف اقًِٝ
نٛضزغتإ عَُٛا  ٚضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝعًٚ ٢د٘ اشبصٛص .نُا ٜٗسف قاْ ٕٛاالغتجُاض اىل تععٜع ايكسض ٠ايتٓاؾػ ١ٝيًُؿاضٜع احملً١ٝ
 ٚايعٌُ عً ٢تٛغٝع ايكاعس ٠االْتاد ٚ ١ٝاشبسَ ١ٝيف االقً ٚ ِٝتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط ٚ ١ٜخًل ؾطص ايعٌُ ازبسٜس.٠
 ٚيف ٖصا ايٓطام ؾإ االٖتُاّ بايكطاع ايصٓاعٜ ٞعتدل َٔ اٚيٜٛات َاٜٗسف اي ٘ٝقاْ ٕٛاالغتجُاضٖ ٚ ،صا َاٜسٍ عًٚ ٘ٝدٛز
َسٜطَ ١ٜتدصص ١بؿؤٕ املسٕ ايصٓاع ١ٝضُٔ اشلٝهٌ االزاض ٟشل ١٦ٝاالغتجُاض َٔ ادٌ اْؿا ٚ ٤تُٓ ٚ ١ٝتٛغٝع املسٕ ايصٓاعٚ ، ١ٝاييت
تهَ ٕٛػؤٚي ١عٔ ٚضع اشبطط  ٚاتباع غٝاغَ ١الَ ٚ ١ُ٥طْ ١يتطٜٛط ايٓؿاط ايصٓاع ٞيف اقً ِٝنٛضزغتإ عَُٛا  ٚعًَ ٢ػت٣ٛ
احملاؾظات ناؾَ ١ع َطاعات خصٛص ٚ ١ٝطبٝع ١ايعٌُ ايصٓاع ٞيف نٌ ضباؾظ ١عً ٢سسَ ( ٠كابً :١صالح مح١خإ.)2016 ،
_____________________________________________________________________________________________
**

َٔ سٝح عسز املؿاضٜع ،ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝت أت ٞبعس ضباؾظ ١اضب ،ٌٝيهٔ َٔ سٝح سذِ ضأؽ املاٍ تأت ٞضباؾظ ١اضب ٌٝبعس ضباؾظ ١ايػًُٝاْٚ ، ١ٝ

بايٓػب ١حملاؾظ ١زٖٛى َٔ ْاسٝيت (عسز املؿاضٜع  ٚسذِ ضأؽ املاٍ) ؾأْٗا تأت ٞيف املطتب ١ايجايج ٚ ١االخرل. ٠

* ٖصا ايكاْ ٕٛميٓح اغتكالي ١ٝازاضَ ٚ ١ٜاي ١ٝشل ١٦ٝاالغتجُاضٚ ،نصيو ناؾ ١ايٛظاضات  ٚاشل٦ٝات  ٚايسٚا٥ط املعًَٓ ١ٝعَ ١بتكس ِٜايتػٗٝالت  ٚتٝػرل عٌُ

املػتجُطَ ٚ ٜٔؿاضع ِٗٝاالغتجُاض ٚ ١ٜشيو بايتعاَ ٕٚع ٖ ١٦ٝاالغتجُاض  ٚذبت اؾطاؾٗا.
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ٚازبسٜط بايصنط ،إ بطْاَر املسٕ ايصٓاعٜ ١ٝته َٔ ٕٛاْؿا ٤ثالثَ ١سٕ صٓاعٚ ١ٝايت ٢تتٛظع عً ٢ضباؾظات االقً ِٝايجالث( ١
اضب ،ٌٝايػًُٝاْ ٚ ،١ٝزٖٛى) ٚشيو بتدصٝص َٓطك ١خاص ١يًٓؿاط ايصٓاع ٞيهٌ ضباؾظ َٔ ١احملاؾظات ايجالثٚ ،١نصيو (ٚضع
ربصٝصات َاي ١ٝشلا)ضُٔ املٛاظْ ١ايعاَ ٚ ،** ١شيو َٔ أدٌ تكس ِٜناؾ ١اشبسَات  ٚايتػٗٝالت ايالظَ ١يتؿذٝع ايٓؿاط ايصٓاعٞ
 ٚتػطٜع ٚتا٥ط من ٛايكطاع ايصٓاع ٞحبٝح ًٜب ٢اسبادات احملً َٔ ١ٝاملٓتذات ايصٓاع ٚ ١ٝتصسٜط ايؿا٥ض َٓٗا َػتكبال .
 .2اْؿا ٚ ٤تأغٝؼ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ -١ٝعطبت :تكع ايػًُٝاْ ١ٝسلاٍ ايؿطق ٞعً ٢اسبسٚز ايعطاق -١ٝاإلٜطاْ، ١ٝ
ْ َٔٚاس ١ٝايبٓ ١ٝايتشت ،١ٝمتتًو ايػًُٝاْ ١ٝؾٗٝا بٓب ١ذبت ١ٝقْ ١ٜٛػبٝا خصٛصا بعس اْؿاَ ٤طاض ايػًُٝاْ ١ٝايسٚي ٞغٓٚ 2006 ١
نصيو اْؿا ٤بعض ازبػٛض  ٚايططم ازبسٜسٖٚ ،٠صا باالضاؾ ١اىل تكسّ بعض ايٓٛاس ٞاملطتبط ١باالتصاالت احملً ٚ ١ٝايسٚي ٚ ،١ٝاخرلا
َٛاؾك ١ؾتح اسبسٚز ايسٚيَ ١ٝع اٜطإ باغِ (غرلإ بٔ) يف َٓطك ١باسلار .مما َهٓٗا َٔ إ تهَ ٕٛطنع يًتبازٍ ايتذاضَ ٟع ازباض٠
اٜطإ ( ْبص ٠عٔ تأضٜذ َس ١ٜٓايػًُٝاْ.)http://www.sulresidence.com/2016 ، ١ٝ
ٚؾُٝا ؽبص مبس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت اييت تكع يف سلاٍ ؾطم ايػًُٝاْٚ ، ١ٝقس أغٝػت يف تاضٜذ
( )19-12/2006بٓا ٤عً ٢قطاض اجملًؼ ايعًٝا يًشه ١َٛاالقً ِٝاملطقِ( ٚ ، )*** 763خصصت َػاس 3000( ١زٚمن ) شلصا
املس ١ٜٓايصٓاع ٚ ، ١ٝتكػِ ٖصا املػاسٚ ١ؾكا يتصاَ ِٝضبسز ٚ ٠سػب استٝادات ْٛ ٚع ١ٝاملؿاضٜع املٛدٛز ٚ ٠املطتكب ٚ .١ازبسٜط
بايصنط ،إ عس ٠اغباب َ ٚدلضات ٚضا ٤اختٝاض  ٚذبسٜس ٖصا املٓطك ١نُس ١ٜٓايصٓاعَٗٓ ٚ ١ٝا َ ( :كابً :١صالح مح١خإ)2016 ،
َٓ .1طك ١اغذلاتٝذ ٚ ١ٝضُٔ اشبط ١االغذلاتٝذ )master plan( ١ٝيًُس ١ٜٓايػًُٝاْ ١ٝيػا. 2020 ١ٜ
 .2إ املٓطكَ ١عٚز ٠باالٜس ٟايعاًَٚ ٚ ١غا ٌ٥ايٓكٌ ٚنصيو قطٜب َٔ ايػٛم ايطٝ٥ػ ١ٝيف َس ١ٜٓايػًُٝاْ.١ٝ
 .3إ املٓطكَ ١الْ َٔ ١ُ٥اس ١ٝايب ٚ ١ٝ٦ٝازبًٛٝد ٚ ١ٝايطبٛغطاؾ. ١ٝ
اضاؾ ١اىل َاغبل تتٛاؾط يف ضباؾظ ١ايػًُٝاَْ ١ٝكَٛات َ ٚػتًعَات صٓاعَ ٚ ١ٝكَٛات دباض ١ٜق ١ٜٛبؿهٌ تؤًٖٗا يه ٞتهٕٛ
َٓطك ١دصب االغتجُاضات ال قاََ ١ؿاضٜع صٓاع ١ٝحبٝح تدلض اقاََ ١سٕ صٓاع ١ٝالغتٝعاب  ٚاستٛاٖ ٤ص ٙاملؿاضٜع ايصٓاع ١ٝتطٜٛطٖا
تػاعس عً ٢ذبكٝل ايتهاٌَ ايكطاع ٚ ٞاالقتصاز ٟاحملً ٚ ٞاَهاْ ١ٝذبكٝل ايتهاٌَ ايٛطين بٗٓٝا  ٚشيو عٔ ططٜل ضبط ضباؾظ١
ايػًُٝاَْ ١ٝع ضباؾظات االقًٖ ِٝصا َٔ دٗ ٚ ١بني ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ٚ ١ٝبك ١ٝضباؾظات يف ايعطام َٔ دٗ ١االخط.٣

_____________________________________________________________________________________________
**

املسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ ١ٝتػُ ٢باملس ١ٜٓايصٓاع – ١ٝعطبتَ ،ع ٚدٛز َسٕ اخط ٣يًُؿاضٜع ايصػرل ٚ ٠املتٛغط ١سذِ تػُ ٞباملسٕ ايصٓاع١ٝ

***

إ اختٝاض ٖصا املٓطك( ١عطبت) نُس ١ٜٓصٓاع ١ٝبايتؿاٚض َع نٌ َٔ (ٚظا ٠ايصٓاع ٚ ١ايتذاضٚ ، ٠ظاض ٠ايعضاعٚ ، ١ظاض ٠ايبًسٜات ١٦ٖٝ ،االغتجُاض ٚ

االٚىل  ٚايجاْ.١ٝ
ٖ ١٦ٝايب.) ١٦ٝ
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ثايجاٚ :اقع ايٓؿاط  ٚاالغتجُاض يف املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت:
إ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت  ،ذب ٟٛعسز َٔ املؿاضٜع ايصٓاع ٚ ١ٝباسذاّ املدتًؿ ٚ ، ١ازبسٜ )3( ٍٚبني

عسز ٖص ٙاملؿاضٜع ايصٓاع ٚ ١ٝسذِ ضاؽ املاٍ املػتجُط ؾٗٝا:

ازبس)3( ٍٚ

عسز املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝزاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ -١ٝعطبت  ٚخاضدٗا
املؿاضٜع ايصٓاع١ٝ

عسز

اسبص ١ايٓػب١ٝ

سذِ ضأؽ

اسبص ١ايٓػب١ٝ

املؿاضٜع

يًُؿاضٜع

املاٍ

يطاؽ املاٍ

()%

(ًَٝاض زٚالض)

9

%15.5

3.107

%31.4

49

%84.5

6.777

%68.6

58

%100

9.884

%100

املؿطٚع

املػاس١
(زٚمن)

()%
املؿاضٜع

زاخٌ

املس١ٜٓ
املؿاضٜع
املس١ٜٓ
اجملُٛع

خاضز

اسبص ١ايٓػب١ٝ
يًُػاس ١املؿاضٜع اىل
امجاي ٞاملػاسات
()%

219

242

461

%47.50

%52.50

%100

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً: ٢
 .1بٝاْات ٖ ١٦ٝاالغتجُاض /زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض. 2016 ،٠

 .2تكاضٜط ايٓؿاط االْتاد ٞايػٓ ٟٛايصازض عٔ املعاٌَ . 2016 ،
ٜتبني َٔ ازبس )3( ٍٚإ :

 .1امجاي ٞعسز املؿاضٜع زاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت َٖ 9( ٞؿطٚع) َٔ صبُٛع (َ 59ؿطٚع) ٖ ٚصا
ٜعين إ ْػب ١املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝزاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝالتتذاٚظ( ٚ ، )%15.5بايتاي ٞسص ١ضأؽ املاٍ املػتجُط يًُؿاضٜع زاخٌ
املس ١ٜٓايصٓاع ٖٞ ١ٝتكطٜا (ًَٝ 3اض زٚالض) َٔ صبُٛع (ًَٝ 10اض زٚالض)  ٚايصٜ ٟؿهٌ ( َٔ )%31.4امجاي ٞضاؽ املاٍ املػتجُط
يف املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ، ١ٝأ ٟإ قً ١عسز املؿاضٜع  ٚضأي ١سذِ ضاؽ املاٍ يف املس ١ٜٓايصٓاعٜ ١ٝؤؾط ضعـ زٚض
ٖص ٙاملس ١ٜٓيف دصب االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاالدٓب.١ٝ
414

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص423-333
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

 . 2ضغِ اُٖ ٚ ١ٝزٚض املس ١ٜٓايصٓاع ، ١ٝيهٓ٘ عً ٢ايعُ ّٛإ ايكطاع ايصٓاع ٞيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْٜ ١ٝعتُس بؿهٌ ضٝ٥ػ ٞعً٢
املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝخاضز املس ١ٜٓايصٓاع ٚ ،١ٝشيو بػبب ضعـ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف املس ١ٜٓايصٓاعٖ ١ٝصا َٔ دٗ ٚ ،١قً ١ايتػٗٝالت ٚ
اسبٛاؾع يف املسٕ ايصٓاعٚ ١ٝايٓامج ١عٔ عسّ تطبٝل ايبٓٛز املؿذع ١ايٛاضز ٠يف قاْ ٕٛاالغتجُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ َٔ دٗ ١أخط. ٣
باالضاؾ ١اىل قًٚ ١ع ٞاملػتجُط ٜٔايصٓاعٝني باُٖ ١ٝاْؿاَ ٤ؿاضٜعِٗ زاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع. ١ٝ
ٚيبٝإ عطض بعض املعًَٛات االضاؾ ١ٝيًُس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ-١ٝعطبت  ٚابطاظ زٚض املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝؾٗٝا،

ٜعطض ازبس ٍٚاألت: ٞ

ازبس)4( ٍٚ

اشبصا٥ص  ٚاملٛاصؿات ايعاَ ١يًُؿاضٜع زاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت
عسز

اغِ املؿطٚع

املؿاضٜع

دٓػ١ٝ

تأضٜذ

َػاس١

املػتجُط

االداظ٠

االضض(زٚمن)

ْٛع املٓتذات  ٚؾعايٝات

سذِ ضاؽ املاٍ املػتجُط
يهٌ املؿطٚع
(ًَ ٕٛٝزٚالض)

1

اضايٝهؼ

املدتًط

2013

137

الْتاز بطؤؾًٝؤ  ٚاملّٓٛٝ

75

2

َعٌُ صبٛؽ

االدٓيب

2013

3

الْتاز تٓط  ٚبٜٛاؽ

10.5

3

BRC

احملًٞ

2013

10

الْتاز BRC

16

4

RECYCLIN
TAYAR

احملًٞ

2013

6

ضٜػاٜهًني

5

َسٕ خاص

املدتًط

2013

1000

صبُٛعَ ١عاٌَ

6

بطيني

احملًٞ

2013

22

الْتاز نٝبٌ َٛ ٚاز

1.5
75

نٗطباٞ٥

14

7

َعٌُ غٝاض٠

احملًٞ

2013

90

الْتاز ايػٝاض (٠دبُٝع)

250

8

َعٌُ سسٜس

احملًٞ

2015

35

الْتاز اسبسٜس

700

9

زٜٛإ

احملًٞ

2014

22

الْتاز ازٚات َٓعي١ٝ

40

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً: ٢
 .1بٝاْات ٖ ١٦ٝاالغتجُاض /زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض. 2016 ،٠

 .2تكاضٜط ايٓؿاط االْتاد ٞايػٓ ٟٛايصازض عٔ املعاٌَ . 2016 ،
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َٔ ازبسٜ )4( ٍٚتبني بإٔ :

 .1إ أغًب املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝزاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ٖٞ ١ٝيًُػتجُط احملً ٞأ ٟتعتُس عً ٢ايطأؽ املاٍ احملًٚ ، ٞإ اُٖ١ٝ

ٖص ٙاملؿطٚعات تأت ٞنْٗٛا تٓتر غًعا َٓ ٚتذات َتٓٛع. ١
 .2عً ٢ايطغِ َٔ قً ١عسز املؿاضٜع  ٚصػط سذِ ضأؽ املاٍ املػتجُط يًُؿاضٜع زاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ،١ٝيهٔ تٓٛع َٓتذاتٗا
ي٘ ايسٚض اسب ٚ ٟٛٝايؿعاٍ يف تطبٝل  ٚغذلاتٝذ ٚ ١ٝاسالٍ ايٛاضزات  ٚتكً ٌٝاالعتُاز عً ٢اشباضز  ٚذبكٝل ْػب ١عاي َٔ ١ٝاالنتؿا٤
ايصاتٖ َٔ ٞص ٙاملٓتذات .

ضابعا :ذبً ٚ ٌٝتك ِٜٛزٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ-١ٝعطبت يف اغتػالٍ املٛاضز احملً ٚ ١ٝتكًَ ٌٝعسالت
ايبطاي:١
َٔ ادٌ ذبً ٚ ٌٝتك ِٜٛزٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ – ١ٝعطبت يف اغتػالٍ املٛاضز احملًٚ ٚ ١ٝخًل ؾطص ايعٌُ ازبسٜس٠
يألٜس ٟايعاًَ ١احملً ١ٝغٛا ٤ناْت َاٖط ٚ ٠غرل َاٖط َٔ ،٠املُهٔ بٝإ زٚض ع َٔ ١ٓٝاملؿاضٜع زاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ٚ ١ٝخاضدٗا يف
اغتػالٍ املٛاضز  ٚايك ٠ٛايعاًَ ١احملًٚ ١ٝنصيو بٝإ اسبص ١ايػٛق ١ٝيهٌ َُٓٗا ٖٞ ٚ ،نألت: ٞ
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ازبس)5( ٍٚ

َكاضْ ١زٚض املؿطٚعات زاخٌ  ٚخاضز املسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ١ٝ
ضاؽ املاٍ
َٛقع املؿاضٜع

املؿطٚع

االٜس ٣ايعاٌَ املػتدسَ)%( ١
َاٖط

غرلَاٖط

احملًٞ

االدٓيب

املٛاز االٚي ١ٝاملػتدسَ)%(١

اسبص ١ايػٛق)%(١ٝ

اشباضدٞ

اشباضدٞ

ايساخًٞ

ايساخًٞ

(ًَ)$ ٕٛٝ

زاخٌ املسٕ

5.443

40

60

100

0

100

0

100

0

زاخٌ املسٕ

13.654

15

85

100

0

20

80

100

0

زاخٌ املسٕ

40.000

10

90

98

2

80

20

100

0

زاخٌ املسٕ

10.490

20

80

30

70

80

20

100

0

زاخٌ املسٕ

52.872

25

75

70

30

25

75

100

0

امجاي ٞضأؽ املاٍ

022.453

املػتجُط

ًَ ٕٛٝزٚالض

خاضز املسٕ

90 128.000

10

60

40

0

100

75

25

خاضز املسٕ

29.649

95

5

100

0

100

0

100

0

خاضز املسٕ

52.000

30

70

50

50

90

10

100

0

خاضز املسٕ

25 250.035

75

80

20

90

10

100

0

خاضز املسٕ

81.428

10

90

100

0

50

50

100

0

امجاي ٞضأؽ املاٍ

541.112

املػتجُط

ًَ ٕٛٝزٚالض

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً: ٢

 .1بٝاْات ٖ ١٦ٝاالغتجُاض /زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض. 2016 ،٠
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 .2تكاضٜط ايٓؿاط االْتاد ٞايػٓ ٟٛايصازض عٔ املعاٌَ . 2016 ،
ٜتبني َٔ ازبس )5( ٍٚأعال ٙبإٔ :

 .1يكس بًؼ ضاؽ املاٍ املػتجُط يف املؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاع ًَٕٛٝ022.453( ١ٝزٚالض )  ،بُٓٝا يف املؿاضٜع خاضز املسٕ
ايصٓاع ١ٝبًؼ( ًَٕٛٝ 541.112زٚالض) ٖ ٚ ،صا ٜعين إ سذِ ضاؽ املاٍ املػتجُط يًُؿاضٜع خاضز املسٕ ايصٓاع ١ٝاندل حبسٚز
مخػ ١اضعاف َكاضْ ١حبذِ االغتجُاض يًُؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاعٖٚ ،١ٝصا ٜسٍ عً ٢ضعـ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝعسّ
اَهاْتٗا دصب املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب  ٚ ،بايتاي ٞعسّ االغتؿاز َٔ ٠قسضاتِٗ املاي ٚ ١ٝايؿٓ .2 ١ٝزٚض املؿاضٜع ايصٓاع١ٝ
زاخٌ املسٕ ايصٓاع ١ٝيف خًل ؾطص ايعٌُ يألٜس ٟايعاًَ ١احملً ١ٝعاي ، ١ٝيهٔ غايب ١ٝاالٜس ٟايعاًَ ١احملً ١ٝاملػتدسَ َٔ ١ايعُاٍ غرل
املاٖطْ ٚ ، ٜٔػب ١اغتدساّ ايعُاي ١املاٖط ٠يف ازَْ ٢ػت، ٣ٛبُٓٝا ٚؾطت املؿاضٜع خاضز املسٕ ايصٓاع ١ٝؾطص ايعٌُ يًُاٖط ٜٔبٓػب١
اندل  ،مماٜعٓ ٢ضعـ قسض ٠املسٕ ايصٓاع ١ٝيف دصب ايعُاي ١املاٖط ٚ ٠خًل ؾطص ايعٌُ شلِ .
 . 3عً ٢ايطغِ َٔ املؿانٌ  ٚايعكبات املاي ٚ ١ٝاالزاض ١ٜاَاّ املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب يف زخٛشلِ اىل املسٕ ايصٓاعٚ ١ٝ
عسّ تؿذٝعِٗ القاَ ١املؿاضٜع زاخٌ ٖصا املسٕ ،اال إ زٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت يف اغتػالٍ املٛاضز احملً ١ٝيٝؼ
قًٝال  َٔ ٚ ،املتٛقع إ تعزاز ٖص ٙايٓػب ١اشا َا ساٚيت ازبٗات املعٓ ١ٝتٛؾرل املػتًعَات ايصٓاعَٓ ٚ ١ٝح اسبٛاؾع ايهاؾ ١ٝزبصب
املػتجُط احملً ٚ ٞاالدٓيب .
ٚ . 4اخرلا ،بايٓػب ١يًشص ١ايػٛق ،١ٝعً ٢ايطغِ َٔ اُٖ ١ٝتصسٜط املٓتذات يالغٛام اشباضد ١ٝيف اسبص ٍٛعً ٢ايعُالت
ايصعب ٚ ١زعِ َٝعإ املسؾٛعات ،اال إ تًب ١ٝدع َٔ ٤اسبادات احملً ١ٝعٔ ططٜل ايصٓاعات زاخٌ املسٕ ايصٓاع ١ٝعًُٚ ١َُٗ ١ٝشيو
يتشكٝل ْػب َٔ ١االنتؿا ٤ايصاتٚ ٚ ٞغ ١َُٗ ١ًٝيتطبٝل إغذلاتٝذ ١ٝاسالٍ ايٛاضزات.

خاَػا :ذبسٜس  ٚتؿدٝص املعٛقات اَاّ املػتجُط ٜٔزاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت :
تعاْ ٞاملسٕ ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ -١ٝعطبت َٔ عسَ ٠ؿانٌ َ ٚعٛقات تعٝل عٌُ املػتجُطْ ٜٔصنط اُٖٗا عً ٢ايٓشٛ
األت:ٞ
 .1ضعـ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاالغاغ :١ٝعسّ ٚدٛز بطْاَر  ٚخط ١إغذلاتٝذٚ ١ٝاضش ١خاص ١بتُٓ ١ٝاملسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ– ١ٝ
عطبت َٔ ،سٝح تٛؾرل ايبٓ ١ٝايتشت( ١ٝايططم  ٚاملٛاصالت  ،ايهٗطبا ٚ ٤املا ، ٤اجملاض ،ٟايطاق)١املال ١ُ٥بؿهٌ ٜتُاؾَ ٢ع استٝادات
املؿاضٜع املٛدٛز ٠سايٝا  ٚاملتٛقع ١اْؿاٖ٤ا َػتكبال ٚ .ازبسٜط بايصنط إ التٛدس ططٜل ضٝ٥ػ ٞخاص ١بٗص ٙاملس ١ٜٓست ٢تػٌٗ عًُ١ٝ
ْكٌ استٝادات َ ٚػتًعَات بٓا ٚ ٤تؿػ ٌٝاملؿاضٜع  ٚ ،نصيو يتػٗ ٌٝعًُْ ١ٝكٌ  ٚتٛظٜع املٓتذات اىل احملاؾظات االخط ٣يف
االقً ٚ ِٝايعطام .
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 .2ضعـ اشبسَات  ٚاملػتًعَات املػاعس :٠عسّ ٚدٛز اشبسَات  ٚاملػتًعَات املػاعس ٠ايططٚض ١ٜيف املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف
ايػًُٝاْ – ١ٝعطبتَٗٓ ،ا عسّ ٚدٛز َطنع أ ٚايٛسس ٠االَٓ ١ٝأٚ ٚسس ٠إطؿا ٤سطٜل ٖصا َٔ دٗ ٚ ، ١عسّ ٚدٛز ايػٛم  ٚاملباْٞ
ايػهٓ َٔ ١ٝدٗ ١االخط. ٣
 .3ضعـ ايكسض ٠املاي ١ٝيًُػتجُط :ٜٔعً ٢ايطغِ َٔ قٝاّ سه ١َٛاالقً ِٝمبعازب ١ازبٛاْب ايكاْ ٚ ١ْٝٛاملاي ١ٝملؿهً ١متًٝو
االضاض ٞايت ٢مت ربصٝصٗا يًُس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت  ،اال إ املػتجُطٜٛ ٜٔادَٗ ٕٛؿهً ١ايتعٜٛض ايت ٢تتِ املطايب١
بٗا املايهني ايػابكني ،مم ا ٜؤز ٟاىل ططز بعض املػتجُط َٔ ٜٔاملسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝنصيو غٝؤز ٟاىل اعاق ١زخ ٍٛاملػتجُط ٜٔازبسز اىل
املسٕ ايصٓاع – ١ٝعطبت.
 . 4ضعـ اعساز زضاغات ازبس ٣ٚاالٚيٚ ١ٝايتؿص :١ًٝٝضعـ زضاغات ازبس ٣ٚايتػٜٛك ٚ ١ٝايؿٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜايتشطرل١ٜ
يًُسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ ،١ٝمما ٜؤز ٟاىل ارباش قطاضات خاط ١٦س ٍٛاختٝاض َٛقع املؿطٚع  ،ذبسٜس  ٚتطتٝب املؿطٚعات َٔ ايٓاس١ٝ
ايهُ ٚ ١ٝايٓٛعٚ ، ١ٝبايتاي ٞعسّ ؾاعً ١ٝتاثرل املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت عً ٢ايٓؿاطات االقتصاز ٟاحملً ٚ ٢االدٓيب ٚ
تبك ٢سادات االقً ٚ ِٝايػٛم احملً ٢غرل َؿبع. ١
. 5عسّ ٚدٛز غٝاغ ٚ ١اغذلاتٝذٚ ١ٝاضش :١عسّ ٚدٛز غٝاغَ ١اي ٚ ١ٝدباضٚ ١ٜاقتصاز ١ٜخاص ١باملسٕ ايصٓاع ١ٝيف االقًَٔ ِٝ
ضُٓٗا املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت ،يصا يٝؼ ٖٓاى سٛاؾع  ٚتػٗٝالت اضاؾ ١ٝيًُؿاضٜع زاخٌ املسٕ َكاضْ ١باملؿاضٜع
خاضز املسٕٖ ٚ ،ص ٙغٝؤز ٟبايٓتٝذ ١اىل عسّ تؿذٝع أ ٚدصب املػتجُط ٜٔغٛا ٤ناْٛا ضبًٝني أّ أداْب يف ايتؿهرل بٛضع
اغتجُاضاتِٗ َ ٚؿاضٜعِٗ زاخٌ املسٕ ايصٓاع. ١ٝ
 . 6عسّ ٚدٛز ٖ ١٦ٝازاض ١ٜخاص ١باملس ١ٜٓايصٓاع :١ٝضعـ زٚض ازبٗات املعٓ ١ٝايعاَ(١اسبه ٚ )١َٝٛاشباص( ١ايكطاع اشباص)يف
تكس ِٜايسعِ  ٚايتُٚ ٌٜٛاالغتؿاضات االزا ٚ ١ٜاالْتاد ١ٝيًُؿاضٜع ايت ٢مت اظباظٖا يف زاخٌ املسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ-١ٝعطبت،
ٚنصيو عسّ ٚدٛز اشل ١٦ٝاالزاض ١ٜاشباص ١زاخٌ املٓطك ١يتٓظ ٚ ِٝاالؾطاف عً ٢املس ١ٜٓايصٓاعٚ ١ٝنصيو يتػٝرل َعاَالت املػتجُط
احملً ٚ ٞاالدٓيب.
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االغتٓتادات  ٚاملكذلسات
اٚال :االغتٓتادات :

يف ضَ ٤ٛاغبل َٔ ايتشً ٌٝتٛصًت ايبشح اىل االغتٓتادات االت:١ٝ

 .1إ زٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ-١ٝعطبت يف تطٜٛط ايكطاع ايصٓاع ٚ ٞدصب االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاالدٓب ١ٝيٝؼ
باملػت ٣ٛاملطًٛب ٜٚ .عٛز غبب يف شيو اىل عسّ ٚدٛز بطْاَر  ٚخط ١غذلاتٝذٚ ١ٝاضش ١خاص ١بتُٓ ١ٝاملسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ١ٝ
– عطبت َٔ ،سٝح تٛؾرل ايبٓ ١ٝا يتشت( ١ٝايططم  ٚاملٛاصالت  ،ايهٗطبا ٚ ٤املا ، ٤اجملاض ،ٟايطاق)١املال ١ُ٥بؿهٌ ٜتُاؾَ ٢ع
استٝادات املؿاضٜع املٛدٛز ٠سايٝا  ٚاملتٛقع ١اْؿاٖ٤ا َػتكبال .
 . 2إ ضعـ ايبٓ ١ٝايتشت ٚ ١ٝقً ١ايتػٗٝالت  ٚاسبٛاؾع يف املسٕ ايصٓاع ١ٝاز ٣اىل عسّ قسضتٗا عً ٢دصب املػتجُط ٜٔاحملًٝني
 ٚاالداْب باملػت ٣ٛاملطًٛب ،سٝح إ عسز املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝزاخًٗا مل ٜتذاٚظ(ٚ )%15إ سذِ ضأؽ املاٍ املػتجُط ؾٗٝا ()%30
ؾكط َٔ امجاي ٞضأؽ املاٍ املػتجُط يف ايكطاع ايصٓاع ٞيف احملاؾظ. ١
 .3عً ٢ايطغِ َٔ املؿانٌ  ٚايعكبات املاي ٚ ١ٝاالزاض ١ٜاَاّ املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب يف زخٛشلِ اىل املسٕ ايصٓاع ،١ٝاال
إ زٚض املسٕ ايصٓاع ١ٝيف اغتػالٍ يًُٛاضز احملً ٚ ١ٝخًل ؾطص ايعٌُ يألٜس ٟايعاًَ ١احملً ١ٝعاي ، ١ٝاش بًؼ ( )%80( ٚ )%62عً٢
ايتٛاي.ٞ

ثاْٝا :املكذلسات :

يف ضَ ٤ٛاغبل َٔ االغتٓتادات َٔ املُهٔ إٔ ٜتِ اقذلاح األت:ٞ
 . 1ضطٚض ٠قٝاّ سه ١َٛاالقً ِٝبٛضع ايػٝاغات االقتصاز ١ٜبايؿهٌ ايص ٟتؤز ٟاىل تؿذٝع املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب
الْؿاَ ٤ؿاضٜعِٗ  ٚتٝ ٛـ اغتجُاضاتِٗ زاخٌ املسٕ ايصٓاعٚ ،١ٝشيو عٔ ططٜل َٓح  ٚظٜاز ٠اسبٛاؾع  ٚاالعؿا٤ات ايططٜبٚ ١ٝ
ازبُطن ٚ ،١ٝايعٌُ ع ً ٢اْؿا ٤املصطف اشباص بتُ ٌٜٛاملؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاعٚ ،١ٝنصيو عٔ ططٜل اغتدساّ بطاَر ٚ ٚغاٌ٥
ايسعا ٚ ١ٜايذلٜٚر ايهؿٚ ، ٠٤ٛخصٛصا َٔ خالٍ ؾتح املعاضض املتعًك ١باملٓتذات  ٚاملهٓٓ ٚ ١االدٗع ٠ايصٓاع ١ٝيف زاخٌ االقًٚ ِٝ
خاضدٗا.
 .2ضطٚض ٠ايعٌُ عً ٢تؿه ٌٝاشل ١٦ٝاملػتكً ١الزاض ٠املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ -١ٝعطبتٚ ،شيو بٗسف تػ ٌٗٝاالدطا٤ات
املتعًك ١مبٓح تطاخٝص اْؿا ٤املؿاضٜع زاخٌ املسٕ  ٚتػطٜع َعاَالت املػتجُطٚ ،ٜٔنصيو َٔ ادٌ اػباز سً ٍٛدصض ١ٜيًُؿانٌ
املتعًك ١بتًُٝو االضاض ٚ ٞاي ١ٝتعٜٛطِٗ .
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 .3ايعٌُ عً ٢ت أغٝؼ املهاتب االزاض ٚ ١ٜايؿٓ ٚ ١ٝاالغتؿاض ١ٜشات اتصاٍ َباؾط َع املؤغػات االنازمي ٚ ١ٝازباَعات
يالغتؿاز َٔ ٠زضاغاتِٗ  ٚاغتؿاضاتِٗ يف تطٜٛط املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت ٚ ،نصيو ضطٚض ٠ايعٌُ عً ٢ايتٓػٝل
املباؾط بني ازبٗات املعٓ ٚ ١ٝبني ايكطاع ايصٓاع ٞاشباص ٚضباٚي ١اقٓاعِٗ باملؿاضن ١يف انُاٍ  ٚتُٓ ١ٝايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُس ١ٜٓايصٓاع١ٝ
يف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبتْ ،ظطا يعسّ قسض ٠سه ١َٛاالقً ِٝبتدصٝص َٝعاْ ١ٝخاص ١يتطٜٛط ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝتٛؾرل
َػتًعَاتٗا.
 .4ضطٚض ٠االٖتُاّ بتشكٝل ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ٚ ١خصٛصا يف صباٍ احملاؾظ ١ايبٚ ،١ٝ٦ٝشيو عٔ ططٜل تصٓٝـ املؿاضٜع سػب
زضد ١تاثرلٖا  ٚتاثطٖا بايب ٚ ،١٦ٝايعٌُ عً ٢اعاز ٠تٛظٜع املٛاقع يًُؿاضٜع ايصٓاع ١ٝبٗسف دبٓب االضطاض ايب ٚ ١ٝ٦ٝسؿا ًا عً ٢سكٛم
االدٝاٍ ايكازَ.١
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املصازض ٚاملطادع
اٚالً :املٓؿٛضات ايطزل: ١ٝ
 .1األَِ املتشس ،1978،٠زي ٌٝتأغٝؼ املٓاطل ايصٓاع ١ٝيف ايس ٍٚايٓاَْٜٛٛٝ ،١ٝضى.
 .2مجٗٛض ١ٜايعطامٚ ،2015،ظاض ٠ايتدطٝط ازبٗاظ املطنع ٟيالسصاَ ، ٤سٜط ١ٜاالسصا ٤ايصٓاع ،ٞاسصا ٤املٓؿأت ايصٓاع ١ٝالقًِٝ
نٛضزغتإ ،بٝاْات َٓؿٛض ،٠بػساز .
 .3سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ١٦ٖٝ ،2016،االغتجُاض ،زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض ،٠اضب. ٌٝ
 .4سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ،2006،قاْ ٕٛاالغتجُاض :قاْ ٕٛضقِ  ، 4سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ .
ثاْٝاً :ايطغاٚ ٌ٥األطاضٜح ازباَع:١ٝ
 .1ضبُس ْاد ٞايعبٝس ،2008،ٟؾاعً ١ٝاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف امنا ٤املٓاطل اسبط ،٠زضاغ ١مناشز طبتاض ٠يًبًسإ اغ (١ٜٛٝايصني،
االَاضات  ،ايعطام) ،اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز ،داَع ١بػساز.
 .2ضش ٞغامل امحس ايعٜسإ ، 2004،تك ِٝٝاملؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف املٓاطل اسبط ٠يف ايعطام :اؾاض ٠خاص ١اىل املٓطك ١اسبط ٠يف ضباؾظ١
ْ ،٣ٛٓٝضغايَ ١ادػترل ،غرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز ،داَع ١املٛصٌ.
ْ .3ا ٌ٥ضبُس ابطاَٖ ِٝصبح ، 2012،اُٖ ١ٝاملٓاطل ايصٓاع ١ٝعً ٢ايُٓ ٣ٛاالقتصاز ٟزاخٌ قطاع غع :٠ساي ١زضاغَ ١س ١ٜٓغع٠
ايؿًػط ،١ٝٓٝضغايَ ١ادػترل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝاالقتصاز ٚايعً ّٛاالزاض ،١ٜداَع ١االظٖط.
ثايجاً :اجملالت :
 .1ز.اغعس ايػعسٖٓ ٚ ٕٚس ضؾٝل ، 2001،عب ٛضؤ ١ٜدسٜس ٠يًُٓا ل االقتصاز ١ٜاسبط ٠يف ايعطام ،صبً ١اشبًٝر ايعطب ،ٞايعسز()2-1
َطنع ايسضاغات اشبًٝر ايعطب ،ٞداَع ١ايبصط. ٠
 .2ز.دً ٌٝؾٝعإ ايبٝطا ٚ ٞ٥ز .ضبٝع قاغِ ثذ ، 2006،ٌٝعٛاٌَ ظباح املٓاطل اسبط ٠يف ايس ٍٚايٓاَ ،١ٝصبً ١ايعً ّٛاالقتصاز،١ٜ
نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز ،داَع ١ايبصط ،٠اجملًس ( )5ايعسز(.)17
َ .3طاضٜس ْٚاٖس ضبُس ،2007،ايعٛاٌَ املؤثط ٠عً ٢االزا ٤ايتصسٜط ٣يؿطنات املٓػٛدات ٚاملالبؼ ازباٖع ٠باملٓاطل ايصٓاع١ٝ
املؤًٖ ،١صبً ١ايبشٛخ االزاض ،١ٜايعسز( ،)1ايكاٖطَ ، ٠صط.
 .4ز .ضبُس ابطاٖ ِٝسػني َكساز  ٚز .ضبُس َصطؿ ٞضبُٛز ايكسض ،2009،٠االغتجُاض يف املسٕ ايصٓاع ١ٝايؿًػطَ " :١ٝٓٝعٛقات ٚ
طُٛسات" ٚاثط ٙيف تٛؾرل ؾطص ايعٌُ :زضاغ ١سايَ ١س ١ٜٓغع ،٠صبً ١ازباَع ١االغالَ ،١ٝاجملًس( ،)17ايعسز( ،)21غع ، ٠ايؿًػطني.
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 .5عً ٢عباؽ ؾاضٌ  ٚغطَس عباؽ دٛاز ، 2011 ،االغتجُاض يف املٓاطل اسبط ٠يف ايعطام (ايؿطص  ٚايتشسٜات) حبح َٓؿٛض يف
املٛقع االيهذل ١ْٝٚيٛظاض ٠املاي ،١ٝايسا٥ط ٠االقتصاز ،١ٜبػساز.
 .6عبسايطمحٔ عبساهلل ،1994،ايتُٓ ١ٝايصٓاع ١ٝيف ايعامل ايجايح ،صبً ١ايعً ّٛاالدتُاع،١ٝايعسز(.)3
 .7ز .غعس ضبُس ايهٛاظٚ ٟاخط ،2012،ٕٚاغٗاّ ذبً ٌٝايب ١٦ٝاشباضػب ١ٝيف ذبسٜس ايتٛد٘ االغتجُاض :ٟزضاغ ١ذبً ١ًٝٝالزا ٤عَٔ ١ٝٓٝ
املػتجُط ٜٔيف ضباؾظ ١زٖؤى  ٚاضب ،ٌٝصبً ١داَعْٛ ١ضٚظ ،زٖؤى ،ايعسز(صؿط).
ضابعاً :ايهتب :

 .1ز.زلرل ايتٓرل ،1997،تصُ ِٝاٚي ٞيًُذُع ايصٓاع ،ٞايطبع ١االٚي ،ٞبرلٚت .
 .2سػٔ عبسايكازض صاحلَ ،1985،سخٌ اىل ازبػطاؾ ١ٝايصٓاع ،١ٝايطبع ١االٚي ،ٞزاض ايؿطم يًٓؿط ،عُإ.
خاَػاً :املػتٓسات ايعاَ: ١

 .1تكاضٜط ايٓؿاط االْتاد ٞايػٓ ٟٛايصازض عٔ املعاٌَ . 2016 ،

غازغاً :املكابالت :

 .0املكابًَ ١ع غٝس صالح مح١خإَ ، 2016،سٜط زا٥ط ٠املوسٕ  ٚاملٓواطل ايصوٓاع ١ٝيف َسٜطٜو ١ايعاَو ١يًٗ٦ٝو ١االغوتجُاض يف ضباؾظو١
ايػًُٝاْ ،١ٝسه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ.

423

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص442-424
DOI: 10.21928/juhd.20170610.17, e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

حتليل أثرالتوزيع القطاعي لألستثمار يف اختالل اهليكل االقتصادي
يف اقليم كوردستان العراق للمدة

(*)6002-6002

أ.م .د.حمسن ابراهيم امحد
كلية االدارة واالقتصاد /جامعة التنمية البشرية
امللخص:
ان االستثمار يؤدي اىل الرتاكم الرأمسالي وحيافظ على دميومة عملية النمو والتنمية االقتصادية لذلك البد من احملافظة على
معدالت مناسبة من االستثمار وذلك بإختاذ مجيع التدابري الالزمة لذلك من قبيل تهيئة بيئة استثمارية مالئمة وآمنة لتطمني املستثمرين
حول مستقبل استثماراتهم  ،ومن هذا املنطلق فإن هذا البحث يتناول أثر االستثمار يف تغري اهليكل االقتصادي القليم كوردستان
العراق والوقوف على التوزيع القطاعي لالستثمار وانعكاس ذلك على مساهمة القطاعات االقتصادية يف تكوين الناتج احمللي االمجالي
ويف التشغيل  .ومن ثم قياس اثر االستثمار يف اختالل هيكل اقتصاد اقليم كوردستان العراق خالل مدة البحث (-6002
.)6002
Abstract
The investment leads to capital accumulation and keeps the continuity of economic growth and
development process, so it has to be to maintain the appropriate levels of investment by taking all
necessary measures so such a favorable and safe investment environment to reassure investors about the
future of their investments, and from this perspective, this research deals with the impact of investing in
changing the economic structure of the Iraqi Kurdistan region stand on the sectoral distribution of
investment and its impact on the contribution of economic sectors in the composition of GDP and in the
Employment . And then measure the impact of investment in the imbalance of the structure of the Iraqi
Kurdistan region's economy during the period (2006-2016).
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أ.م .د.محسن ابراهیم احمد

املقدمة
ان االستثمار ميثل توظيفا لرأس املال من أجل خلق الطاقات االنتاجية أو احملافظة عليها وتطويرها  ،لذلك فإن معظم الدول

تولي اهتماما كبريا به من خالل تشريع القوانني والتشريعات اليت تشجع االستثمار من خالل تهيئة وتوفري البيئة املناسبة واجلاذبة

لرؤوس االموال وخصوصا االجنبية منها وذلك من اجل دميومة عملية النمووالتنمية االقتصادية  .ومن هذا املنطلق فقد بدأت

حكومة اقليم كوردستان العراق بتشريع قانون االستثمار رقم ( )4لسنة  6002وذلك من أجل تشجيع عملية االستثمار بالنسبة

للمستثمر احمللي باالضافة اىل جذب رؤوس االموال االجنبية واملستثمرين االجانب للقيام بعملية االستثمار يف االقليم ونقل اخلربات
واملهارات والتكنولوجيا املتطورة اليت ميتلكها املستثمرين االجانب واالستفادة منها يف تطوير البنية التحتية وتطوير اقتصاد االقليم .

أهمية البحث  :تأتي أهمية البحث من كون االشتثمار من املتغريات املهمة والرئيسية اليت تؤدي خلق الرتاكم الرأمسالي

ودعم عملية التنمية االقتصادية وبالتالي استغالل املوارد املتاحة وما يرتتب عليه من حتقيق الرفاهية االقتصادية .

مشكلة البحث  :تتمثل مشكلة البحث من أنه على الرغم من تشريع قانون االستثمار يف االقليم ووجود حجم كبري من

االستثمارات ،سواء من حيث عدد املشاريع اجملازة أو من حيث حجم رأس املال املستثمر يف اقليم كوردستان خالل مدة البحث ،اال
ان اهليكل االقتصادي القليم كوردستان العراق غري متوازن وخمتل وذلك بدليل ختلف القطاعات املنتجة للسلع مثل القطاع الزراعي

والصناعات التحويلية  ،وذلك النها مل حتظ بالرعاية واالهتمام من قبل املستثمرين.

فرضية البحث  :ينطلق البحث من فرضية مفادها ان التوزيع القطاعي لالستثمار يف اقليم كوردستان العراق خلق اقتصادا

خمتال وغري متوازن من حيث مساهمة القطاعات االقتصادية املختلفة يف الناتج احمللي االمجالي وتشغيل االيدي العاملة يف االقليم طيلة

مدة البحث .

هدف البحث  :يهدف البحث اىل حتليل وقياس اثر التوزيع القطاعي لالستثمار وانعكاسه على اختالل اهليكل القطاعي

ونسب مساهمة القطاعات االقتصادية يف تكوين الناتج احمللي االمجالي واستخدام االيدي العاملة وبالتالي أثره يف اختالل اهليكل

االقتصادي يف اقليم كوردستان العراق خالل مدة البحث .

منهج البحث  :يعتمد البحث املنهج التحليلي املستمد من نظرية التحليل اهليكلي والنظرية النيو كالسيكية خبصوص حتليل

اهليكل االقتصادي وتشخيص درجات االختالل فيه وذلك باالستناد اىل ما متوفر من بيانات ومعلومات حول االستثمار من مصدره

االصلي واملتمثل بهيئة االستثمار التابع لوزارة التخطي يف حكومة اقليم كوردستان العراق .

حدود البحث :

مكانيا :يغطي البحث اقليم كوردستان العراق وكما هو حمدد من وزارة التخطي واملوزع على احملافظات الثالث ( أربيل

والسليمانية ودهوك ).

زمانيا  :يغطي البحث املدة الزمنية (.) 6002-6002

هيكل البحث :من اجل حتقيق هدف البحث فقد مت تقسيمه اىل مبحثني وجمموعة من الفقرات الفرعية كاآلتي:
املبحث االول  :االطار املفاهيمي لالستثمارواالختالل اهليكلي

املطلب االول  :االستثمار – مفهومه  ،أهميته  ،اهدافه  ،انوعه وحمدداته -
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املطلب الثاني  :مفهوم اهليكل االقتصادي واالختالل اهليكل
املبحث الثاني  :حتليل اثرالتوزيع القطاعي لالستثمار يف اختالل اهليكل االقتصادي يف اقليم كوردستان

العراق للمدة ( ) 6002 – 6002

أوال  :الرتكيب القطاعي لالستثمار يف اقليم كوردستان العراق للمدة ( ) 6002 – 6002

ثانيا :أثر التوزيع القطاعي لالستثماريف اختالل اهليكل االقتصادي يف اقليم كوردستان العراق

ثالثا :قياس درجة االختالالت اهليكلية يف اقتصاد اقليم كوردستان العراق

املبحث االول  :االطار املفاهيمي لالستثمارواالختالل اهليكلي
املطلب االول  :االستثمار – مفهومه  ،أهميته  ،اهدافه  ،انوعه وحمدداته
اوال :مفهوم االستثمار:

هناك تعاريف عديدة لالستثمار ،وذلك تبعا الختالف الزاوية اليت ينظر منها اليه ،حيث هناك من ينظر اليه من وجهة النظر

االقتصادية  ،وآخرمن وجهة النظر املالية  .اال انه وان اختلفت هذه التعاريف يف الظاهرواملبنى فإنها تبدو متشابهة من حيث املضمون

واملعنى  .فقد يعرف االستثمار على انه العملية اليت تهدف اىل جتميع االموال من مصادرها املختلفة لغرض توظيفها يف جماالت عمل

جديدة أو تطوير أنشطة وأعمال سابقة ( أمحد. )0٢0 ،6002،ويعرفه ( (Bahallaبأنه عبارة عن التضحية مبنفعة حالية مع عدم

التأكد من إستيفائها مستقبالً (. )Bahalla,2006,3أوعبارة عن التضحية بإشباع رغبة إستهالكية حاضرة بهدف احلصول على
إشباع أكرب يف املستقبل  ،عليه يكون املستثمر مستعدا لتحمل درجة معينة من املخاطرة ،كما انه يتوقع احلصول على مكافأة أوعائد

مثنا ملخاطرته ( عواد وعبداهلل .)0٢1، 6002،

وكذلك يعرف ( ) Foryenاالستثمار بانه عملية توظيف رؤوس االموال لشراء مواد االنتاج والتجهيزات وذلك لتحقيق

تراكم رأمسالي جديد  ،أو جتديد وتعويض رأس مال قديم وذلك لرفع الطاقة االنتاجية .Foryen ,1996,21

أما االقتصادي  Keynesفريى بأن االستثمار ميثل االضافة اجلارية لقيمة التجهيزات الرأمسالية اليت حتدث نتيجة النشاط

االنتاجي لفرتة معينة  ،أو أنه االضافات احلالية اىل قيمة رأس املال واليت تنتج عن

النشاط االقتصادي لفرتة معينة

( ، ) Keynes,1951,77وهناك من يرى بأن االستثمار عبارة عن توظيف االموال يف أصل معني أو عدد من االصول حيتفظ بها

شخص ( مستثمر) فردا كان أم مؤسسة لفرتة زمنية قادمة بهدف احلصول على تدفقات مستقبلية  ،حيقق له مردود معني والذي

يتمثل بالعائد املطلوب من قبل ذلك املس تثمرلتعويضه عن  :الوقت الذي مت فيه توظيف تلك االموال ،ومعدل التضخم املتوقع ،
باالضافة اىل عدم التأكد( املخاطرة) من عدم حتقق ذلك العائد (الدوري) 66، 6000 ،

اىل جانب ذلك هناك من ينظر اىل االستثمار من وجهة النظر املالية فيعرف االستثمار بأنه توظيف املوارد املالية (احلالية)

لتحقيق منافع مستقبلية أو تعظيمها ( . )Bodie et al, 2007,3-4أو انه عبارة عن إكتساب املوجودات املالية فق ،والذي
يأخذ شكل توظيف مالي يف االوراق واالدوات املالية مبختلف أنواعها (أمحد وقادر ) 081، 6002،
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ثانيا  :اهمية االستثمار:

ميكن تلخيص اهمية االشتثمار بالنسبة لالقتصاد الوطين بالنقاط التالية(:أمحد  )0٢0 ،6002 ،و (أمحد و قادر، 6002 ،

)010-081

-0يساهم يف زيادة حجم االنتاج وبالتالي ارتفاع معدل منوالناتج احملي االمجالي وذلك من خالل تعبئة املدخرات وتوجيهها

لالستثمار يف القطاعات املختلفة مما يؤدي اىل ارتفاع معدل نصيب الفرد من الدخل والذي ينعكس اجيابا على رفع املستوى املعيشي

للفرد واجملتمع وحتقيق الرفاهية االقتصادية .

 -6كما يساهم االستثمار( االجنيب على وجه اخلصوص ) يف نقل اخلربات واملهارات والتقنيات احلديثة فضال عن مساهمته

يف فتح االسواق اخلارجي ة وتوفري رؤوس االموال الالزمة لالستثمار واليت تغين حاجة الدول النامية من اللجوء اىل االستدانة من
اخلارج وما يرتتب عليه من اآلثار السلبية االقتصادية والسياسية .

 -0املساهمة يف توفري فرص عمل جيدة للمواطنني وما يرتتب عليه من ختفيض نسبة البطالة .

-4املساهمة يف زيادة التكوين الرأمسالي للبلد مما يدعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ويعززها .

 -5رفع الطاقات االنتاجية ملختلف السلع واخلدمات واليت تشبع حاجة االسواق احمللية وتصدير الفائض منها لالسواق

اخلارجية وما يرتتب عليه من حتسني وضع امليزان التجاري وميزان مدفوعات البلد و بالتالي توفري العمالت االجنبية اليت تكون الدول

بأمس احلاجة اليها (عطا اهلل )04-00 ، 6000،

-2كما يساهم يف بناء وتوفري خمتلف التخصصات الالزمة يف عملية التنمية من الفنيني واالداريني والعمال املهرة .

 -٢يساهم يف تطوير القطاع املصريف من خالل حتسني مستوى وجودة اخلدمات املصرفية املقدمة للمستثمرين .

ثالثا  :أهداف االستثمار :

يهدف االستثمار عموما اىل تعظيم العوائد واالرباح باالضافة اىل تنمية الثروة ،اال انه باالمكان تلخيص اهم االهداف املنبثقة

عنه كاآلتي  (:معروف ) 60-6 ،6005،و(عرفة )65 ،6001،

-0احلفا ظ على االصول املادية (او املالية ) اليت ميتلكها املستثمر أوحيق له التصرف بها  ،وذلك بعد دراسة املخاطر املتوقعة

ومبا جينب هذه االصول التاثريات السلبية هلذه املخاطر.

 -6حتقيق عوائد مستقرة ،أي أن تكون هذه العوائد ذات تدفقات غري متقطعة  ،وهنا جيب االهتمام مبسألة القيمة احلالية

الصافية للعوائد  ،حبيث حتافظ هذه العوائد على قوتها الشرائية  ،أي على قيمتها احلقيقية من جانب وتتجاوز تكاليف الفرص البديلة

من جانب آخر .

 -0استمرار السيولة النقدية على الرغم أن هذه السيولة ال تعد احملور االسرتاتيجي الهتمام املستثمر العادي  ،اال انها تعترب

ضرورية كجزء من املوارد املتاحة وذلك السباب منها:

أ-تغطية النفقات اجلارية بعمليات التشغيل والصيانة والتصليح والتطوير.

ب-مواجهة متطلبات احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية اخلاصة .

-4استمرار الدخول وزيادتها بوتائر متصاعدة  ،وذلك بهدف تعزيز احملفظة االستثمارية مبزيد من النشاطات اجلديدة .
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رابعا  :أنواع استثمار:

ميكن تصنيف االستثمار وفق معايري عدة منها ما يأتي :
-0التصنيف حسب جنسية املستثمر:

أ-االستثمارالداخلي ( الوطين ) :وهو االستثمار الذي يتم متويله من مصادر وطنية والذي ينقسم اىل ( :ذكري.)2، 6004،

 -االستثمار احلكومي ( العام)  :وهو االستثمار الذي يقوم به القطاع العام وميول عن طريق املوازنة العامة للدولة من اجل

حتقيق الرفاهية العامة للمجتمع .

 -االستثمار اخلاص (احمللي)  :وهو االستثمار الذي يقوم به القطاع اخلاص احمللي وميول باالموال اخلاصة بهدف تعظيم

االرباح اخلاصة للمستثمر .

ب -االستثمار اخلارجي ( االجنيب )  :وهو االستثمار الذي يتم متويله من مصادر خارجية (اجنبية) الذي ينقسم اىل ( :عواد

و عبداهلل .)080 ،6002 ،

االستثمار االجنيب املباشر  :وهو االستثمار الذي يؤدي اىل امتالك املستثمر االجنيب أصول وأنشطة إقتصادية لدى دولة أخرى

حبيث ميكنه من التحكم بها .وتكون طبيعة هذه االستثمارات طويلة االجل .

االستثمار االجنيب غري املباشر  :وهواالستثمار يف االوراق املالية  ،حيث تكون على شكل قروض أو شراء االسهم

والسندات ،وتكون مدتها يف الغالب قصرية االجل .

ج -االستثمار املشرتك  :وهو االستثمار الذي يتم عن طريق مشاركة املستثمر الوطين واالجنيب .

 -6التصنيف حسب نوع االصل حمل االستثمار(التصنيف النوعي) ( :سعاد ) 28-22، 6000 ،و(ذكري.) 2، 6004،
االستثمار احلقيقي ( االقتصادي)  :وهو االستثمار الذي يرتتب عليه اجياد منافع اضافية أو قيمة مضافة تزيد من ثروة اجملتمع.

االستثمار املالي  :وهو االستثمار يف اصل من االصول املالية مثل االسهم والسندات وشهادات االيداع وهو ما يسمى

باالستثمار احملفظي .

االستثمار البشري  :وهو االستثمار الذي يؤدي اىل زيادة قدرة افراد اجملتمع على العمل .مثل االستثمار يف الصحة والتعليم .

 -0التصنيف حسب النشاط االقتصادي  :وينقسم اىل  ( :صيام ) 01 ، 011٢ ،
االستثمارالزراعي ب -االستثمار الصناعي ج -االستثمار اخلدمي

خامسا  :حمددات االستثمار( :العزاوي)00٢-002 ،6000 ،

 -0سعر الفائدة  :حيث هناك عالقة عكسية بني حجم االستثمار وسعر الفائدة الن سعر الفائدة يدخل ضمن كلفة االستثمار
.فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما ارتفعت تكاليف االستثمار وبالتالي اخنفاض حجم االرباح املتوقعة ومن ثم اخنفاض الدافع لالستثمار.

-6الكفاية احلدية لرأس املال (االنتاجية احلدية لرأس املال ) :والذي يعين العائد على رأس املال املستثمر  ،فإذا كانت الكفاية

احلدية لرأس املال أكرب من سعر الفائدة السائد يف السوق كلما ارتفع حجم االستثمار( او كلما شجع على زيادة االستثمار)  ،اي ان

عملية االستثمار تستمر ما دامت الكفاية احلدية لرأس املال اكرب من سعر الفائدة .

 -0درجة املخاطرة  :تعد املخاطرة من املتغريات املهمة واحلامسة عند اختاذ القرارات االستثمارية وذلك بسبب عدم التأكد من

النتائج  .حيث يعرف اخلطر االستثماري بانه الفرصة اليت خيتلف بها العائد احلقيقي لالصل االستثماري عن العائد املتوقع  .وهذا
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يعنى انه اذا ارتفع ت درجة املخاطرة فإن هناك احتمال احلصول على عوائد فعلية اقل من العوائد املتوقعة والذي يؤدي بالتالي اىل
اخنفاض الدافع لالستثمار (.مشوط وكنجو )608-60٢ ،6008،

 -4االستقرار السياسي واالمين  :حيث يعترب من املتغريات املهمة احملددة لالستثمار  ،فاالستقرار السياسي وما يرتتب عليه

من استقراراقتصادي وتشريعي ووضوح يف السياسات املعلنة  ،مجيعها تشكل االطار العام الذي تتم فيه العملية االستثمارية  ،وجتعل

املستثمراكثر اطمئنانا بالنسبة حلاضرومستقبل مشروعه االستثماري  ،وبالتالي فان االستقرار السياسي جيذب رأس املال ويزيد من

اقباله  ،وعلى العكس من ذلك فأن املستثمر خصوصا االجنيب ال يقدم على االستثمار يف الدول اليت تشهد مشاكل سياسية وامنية ،
ودون ان يتأكد ايضا من وجود ضمانات كافية لتلك املشاريع من خماطر املصادرة والتأميم ( البيضاني وسجيل .) 66،6002 ،

-5االستقراراالقتصادي واملناخ االستثماري  :لكي تكون البيئة واملناخ االستثماري مالئما لعملية االستثمار  ،جيب ان يكون

الوضع االقتصادي مستقرا ،الن هذا االستقرار يقلل من درجة املخاطرة  ،ويبعث على التفاؤل بالنسبة للمستقبل  ،مما يشجع على

االستثمار لكون املستثمر يبحث عن الربح السريع واملضمون .حيث ان املناخ املالئم لالستثمار يعتمد على درجة االستقرار يف
االوضاع االقتصادية يف البلد ،أما يف حالة التغري الدائم للسياسات االقتصادية الكلية (املالية والنقدية والتجارية) وعدم ثباتها  ،وعدم

وجود قوانني واضحة حول االنشطة االستثمارية  ،وتداخل السلطات والقرارات االقتصادية يف بعض االحيان  ،كل هذه االمور تؤثر

بشكل مباشر أو غري مباشر على أداء املستثمرين .

 -2توفر البنى التحتية  :ويعترب ايضا من العوامل املهمة احملددة لالستثمار والذي يتمثل بشبكة الطرق واملواصالت

واالتصاالت ،وشبكة املاء والكهرباء  ،ونظام مالي ومصريف متطور وشامل  ،وتطبيقات احلكومة االلكرتونية .ونظام قضائي مستقل

ورصني ( .آل شبيب) 00 ،6001 ،

 -٢توفر الوعي االدخاري واالستثماري  ،وكذلك توفر السوق والذي يتمثل حبجم السيولة النقدية املطلوبة  ،أي توفر

الطلب الفعال يف السوق ،حبيث يعطي دافعا للمستثمر ليقوم بعملية االستثمار.

املطلب الثاني  :مفهوم اهليكل االقتصادي واالختالل اهليكلي
أوال :مفهوم اهليكل االقتصادي :

عرف ( فرانسو بريو ) اهليكل االقتصادي بأنه جمموعة النسب والعالقات القائمة بني عناصر احلياة االقتصادية اليت متيز كيانا

اقتصاديا يف مكان وزمان معينني  .وتشري هذه النسب اىل االهمية النسبية لكل عنصر من العناصر املكونة للبيئة االقتصادية مثل تسب

االجور واالرباح يف الدخل  ،ونسب ناتج القطاع الزراعي والصناعي يف الناتج احمللي ( .جميد)004 ، 6000،

ويعرفه االقتصادي ( واالس بيرتسون ) بأنه عبارة عن املساهمة القطاعية لالنشطة االقتصادية يف تكوين الناتج القومي وعلى

توزيع القوة العاملة على االنشطة االقتصادية ذاتها  ،وحيصل التغري يف اهليكل االقتصادي عندما يطرأ تغري على االهمية النسبية
للقطاعات املكونة للناتج القومي أو عندما يطرأ تغري على التوزيع النسيب لاليدي العاملة على تلك القطاعات (.امحد ، 6000،

) 026

اما مفهوم اهليكل االقتصادي عند رواد املدرسة اهليكلية ومنهم ( ) Kenneth F.Wallisهوعبارة عن جمموعة من املالمح

واخلصائص االقتصادية اليت تبقى ثابتة خالل مدة زمنية معينة .بينما يرى (واالس بيرتسون) ان مفهوم اهليكل االقتصادي يدل على

429

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص442-424
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

املنشأ القطاعي للدخل القومي وعلى التوزيع الوظيفي للقوى العاملة  ،اي املساهمات النسبية للقطاعات املختلفة املولدة للدخل
القومي  (.جميد )005 ، 6000،

ثانيا  :مفهوم االختالل اهليكلي

تعين كلمة االختالل يف االقتصاد حالة عدم استقرار العالقة بني املتغريات االقتصادية وفق النسب او املستويات اليت حتددها

النظرية االقتصادية  (.خليل ) 64 ،0181،

اما االختالل اهليكلي فأنه يعين اختالل العالقات التناسبية بني العناصر املكونة للهيكل االقتصادي اىل املستوى الذي يؤثر فيه

على النمو االقتصادي واستقراره  (.خليل)65 ،0181 ،

ان االختالل ميثل صفة نسبية وليست مطلقة  ،اي اليوجد هناك هيكل خمتل بشكل مطلق  ،وبهذا الصدد يرى

االقتصادي(سيم ون كوزنتس) بأن مؤشر االختالل اهليكلي ميكن تقديره من خالل الفرق بني االهمية النسبية لكل قطاع انتاجي يف
الناتج احمللي االمجالي ويف االستخدام ( تشغيل االيدي العاملة )  ،وهذا الفرق ميثل درجة االختالل بغض النظرعن االشارة(موجبة أو

سالبة ) وجبمع درجات االختالل للقطاعات االقتصادية املختلفة حنصل على درجة االختالل الكلية على مستوى االقتصاد القومي (.

النجفي) 8-٢، 0111 ،

ان االختالل اهليكلي يتعلق بإختالل العالقات التناسبية املكونة للهيكل االقتصادي  .اي ان االختالل اهليكلي يعين اختالالت

يف عالقات التوازن العام ويف هيكل االقتصاد على مستوى القطاعات اىل مستوى يؤثر على استقرار النمو االقتصادي  ،اذ يؤدي عند
مستوى معني من حالة عدم التوازن اىل حدوث مشكالت واختناقات تؤدي احيانا اىل حدوث ازمة اقتصادية .

ثالثا  :اسباب االختالل اهليكلي يف البلدان النامية

ميكن ان منيز بني مدرستني رئيسيتني يف مسألة تفسري التوازن واالختالل االقتصادي يف البلدان النامية  ،وهما املدرسة

النيوكالسيكية املعاصرة واملدرسة اهليكلية  .حيث تشري املدرسة النيوكالسيكية اىل ان االختالالت اهليكلية يف البلدان النامية تعكس

معطيات السياسة االقتصادية وليس طبيعة البيئة االقتصادية حبد ذاتها  ،ومن ثم فإن االختالل ( العجز ) الذي ينتاب الفجوة الداخلية

(االدخار -االستثمار) والفجوة اخلارجية (الصادرات  -االستريادات) مصدره املغاالة يف أهداف النمو والتنمية االقتصادية ،
والقصور يف كفاءة السياسات املالية والنقدية املتأتي يف جزء منه من الزيادة يف االنفاق الكلي وطبيعة القنوات اليت يسري ويتوزع فيها

هذا االنفاق (.امحد ) 020، 6000 ،

بينما يرى معظم مفكري املدرسة اهليكلية اجلديدة ويف مقدمتهم (هريمشان و مريدال و كندلربغر) بان االختالل ( عدم

التوازن) الذي يتسم به هيكل االقتصادات النامية سببه من تلك االقتصادات وخصوصيتها نتيجة فعل او تأثري متغريات داخلية
وأخرى خارجية تعد قيدا جتاه استجابة املوارد االقتصادية للتغريات اليت حتصل يف االسواق احمللية واخلارجية .أي أن مرونتها منخفضة

جتاه حوافز التغري يف استخدام املوارد  ،االمر الذي خيفض من قدرتها على احلركة ومن االستخدام  ،وبالتالي يقلل من كفاءتها
االستخدامية  .ومبعنى آخر ان التشوهات واالختالالت احلاصلة يف معظم هياكل االقتصادات النامية سببها تعطيل دور االسعار يف

ختصيص املوارد االقتصادية بسبب انعدام مرونة االحالل بني عوامل االنتاج واملنتجات السلعية  ،وبالتالي فأن االسعار ال تعكس

االنتاجية احلدية االجتماعية  ،االمر الذي اصبح معه تدخل الدولة بصورة مباشرة او غري مباشرة امرا ضروريا لتوجيه املوارد االنتاجية
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صوب االستخدامات املختلفة  ،بهدف اجراء التغريات اهليكلية وتصحيح تلك االختالالت واليت هي هدف عملية التنمية االقتصادية
 .حيث يركز التغيري اهليكلي على كيفية حتول مكونات اهليكل االقتصادي القتصاد متخلف لصاحل القطاع الصناعي ( الثانوي ) –

مع ارتفاع معدالت النمو االقتصادي –ليحل حمل القطاع الزراعي ( االولي )يف قيادة مسرية التنمية االقتصادية  .ويف هذا االطار

حتدث حتوالت يف هياكل االنتاج والعمالة واالستثمار والتجارة اخلارجية ......اخل (.النجفي) 2 ، 0111 ،
الشكل ( ) 1
التغييرات الهيكلية في الهيكل القطاعي للناتج المحلي االجمالي واالستخدام

قاعدة خدمات

قاعدة صناعیة

قاعدة زراعیة

المساهمة
النسبیة
للقطاعات
االقتصادیة
في تكوین
الناتج
المحلي
االجمالي
واالستخدام

متوسط الناتج المحلي للفرد ( السلسلة الزمنیة )

المصدر :محسن ابراهيم احمد  ،دور القطاع الزراعي في االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي للمدة
(  ، )1661-1691مجلة زانكوي سليماني_ ، Bالعدد  ، 3112، 11ص . 111

ففيما يتعلق بهيكل الناتج والعمالة ،فأن هيكل االنتاج يتغري من خالل توسع االستثمار يف القطاع الصناعي (وخصوصا

الصناعات التحويلية ) وارتفاع نسبة مساهمته يف تكوين الناتج احمللي االمجالي  ،ويف مرحلة الحقة ارتفاع نسبة مساهمة القاعدة

اخلدمية يف تكوين الناتج احمللي االمجالي  .ويف كلتا احلالتني يالحظ تراجع االهمية النسبية للقطاع الزراعي ( االولي ) يف تكوين

الناتج احمللي االمجالي وباستمرار مع تزايد مؤشر متوس نصيب الفرد من ذلك الناتج  .وكذلك فان هيكل القوى العاملة يتغري لصاحل

ارتفاع نسبة التشغيل يف امجالي القطاعات الثانوية ( الصناعية واخلدمية ) مقابل تدني نسبة التشغيل يف امجالي القطاع االولي

(الزراعي) (.الدليمي (0 ،011٢ ،
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املبحث الثاني
حتليل اثرالتوزيع القطاعي لالستثمار يف اختالل اهليكل االقتصادي
يف اقليم كوردستانالعراق للمدة ( (6002 – 6002
أوال  :الرتكيب القطاعي لالستثمار يف اقليم كوردستان العراق للمدة ( (6002 – 6002

ان اثر االستثمار ودوره يف تنمية وتطوير اقتصاد اي بلد يظهر من خالل توزيعه على القطاعات االقتصادية املختلفة  ،الن

التوزيع القطاعي لالستثمارات يعكس طبيعة توجه السياسة االقتصادية للبلد ورؤيتها املستقبلية .
-0

الرتكيب القطاعي لالستثمار من حيث عدد املشاريع اجملازة

فمن حيث توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية من حيث عدد املشاريع اجملازة يف االقليم من خالل اجلدول يتبني

امجالي عدد املشاريع اجملازة يف اقليم كوردستان خالل مدة البحث( )٢2٢مشروعا توزع بني(  )00قطاعا اقتصاديا  ،حيث يأتي

القطاع الصناعي باملرتبة االوىل وبواقع (  ) 018مشروعا والذي يشكل(  )%65.80من أمجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم،

بينما كانت املرتبة الثانية من نصيب قطاع االسكان وبواقع (  ) 0٢0مشروعا وبنسبة (  ) %66.02من امجالي عدد املشاريع

اجملازة ،ويأتي القطاع السياحي باملرتبة الثالثة وبواقع ( )002مشروعا والذي يشكل(  ) %0٢.٢0من امجالي عدد املشاريع اجملازة
وهذا ما يؤكد وجود فرص استثمارية كبرية وواعدة يف هذا القطاع من خالل توفر مقومات بناء قطاع سياحي قوي واملتمثلة

بالطبيعة اخلالبة واملواقع الرتاثية والتأرخيية والدينية اليت تكفي جلذب املستثمرين لالستثمار يف هذا املرفق املهم  ،حبيث جتعل االقليم
احد أماكن اجلذب السياحي يف املنطقة  .أمابالنسبة لقطاع التجارة فانه يأتي باملرتبة الرابعة وبواقع (  )065مشروعا والذي يشكل(

 ) %02.00من امجالي عدد املشاريع يف االقليم خالل مدة البحث  .لكن املالحظ من اجلدول هو عدد املشاريع اجملازة بالنسبة
للقطاع الزراعي والذي مل يتجاوز (  )00مشروعا وبنسبة (  )%0.10من امجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم خالل مدة البحث

ليأتي هذا القطاع باملرتبة السادسة  ،وهذه النسبة تعترب ضئيلة جدا مقارنة بالفرص االستثمارية الكبرية املتاحة يف هذا القطاع  ،كون
االقليم منطقة زراعية باالصل وتتوفر فيه مجيع مقومات اقامة عدد كبري من املشاريع الزراعية الصغرية والكبرية ويف خمتلف املناطق

واجملاالت  ،سواء يف اجلانب النباتي أو اجلانب احليواني وبالتالي امكانية نهضة زراعية مبا تؤدي اىل احداث تنمية زراعية تكون قاعدة
لتنمية صناعية حقيقية ملا ميتلكه هذا القطاع من عالقات ورواب أمامية وخلفية مع القطاع الصناعي خصوصا وبقية القطاعات

االقتصادية على وجه العموم  .ولعل السبب وراء هذا الرتاجع يف االستثمار الزراعي هوطبيعة االستثمار يف هذا القطاع والذي يتأثر
مبجموعة من العوامل ال يت ختضع هلا الزراعة واليت تصعب السيطرة عليها بسهولة اال بتكاليف كبرية  ،ناهيك عن تأثري املنافسة غري

املتكافئة للمنتجات الزراعية املستوردة من دول اجلوارعلى االنتاج احمللي بسبب عدم وجود سياسات محائية واضحة من قبل حكومة

االقليم يف هذا اجلانب والذي يؤدي اىل ارتفاع درجة املخاطرة مما ينعكس سلبا على سوق املنتج احمللي  ،اضافة اىل ضغف البنية
التحتية الالزمة لالستثمار الزراعي  ،وبالنتيجة عزوف املستثمرين عن االستثمار يف هذا القطاع  .عالوة على وجود قطاعات منافسة

يف جذب االستثمارات مثل قطاع االسكان والصناعة والسياحة واليت توفر فرصا استثمارية ذات عوائد اكرب واسرع وأضمن  ،أي

بدرجة أقل من املخاطرة بالنسبة للمستثمر .
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اجلدول ()0
عدد املشاريع اجملازة حسب القطاعات االقتصادية وتوزيعها على حمافظات قليم كوردستان للمدة
()6002-6002

نسبة القطاع الى االجمالي

االجمالي

دهوك

السلیمانیة

اربیل

القطاع

الترتیب

%87.28

852

75

75

28

الصناعة

0

%88.82

855

82

75

28

االسكان

2

%85.58

882

75

85

55

السیاحة

3

%82.85

887

88

75

85

التجارة

4

%7.28

78

85

8

85

الصحة

5

%8.58

85

5

7

85

الزراعة

6

%8.55

88

88

88

5

الریاضة

2

%8.25

88

2

2

2

التعلیم

8

%5.52

2

-

7

8

الخدمات

9

%5.27

7

-

8

8

االتصاالت

01

%5.78

7

-

-

7

الفن

00

%5.85

8

-

-

8

البنوك

02

%5.82

8

-

-

8

النقل

03

%855

525

887

887

885

اجمالي عدد المشاریع

%855

%85.5

%85.5

%77.85

نسبة المحافظة الى االقلیم

املصدر  :اجلدول من عمل الباحث استنادا اىل  :اقليم كوردستان العراق  ،هيئة االستثمار  ،قسم الدراسات
املعلومات  ،قائمة املشاريع اجملازة .

واملعلومات ،مديرية

ومن اجلدول نفسه يالحظ بأن بقية القطاعات االقتصادية استحوذت على العدداملتبقي من املشاريع اجملازة والبالغ ()25

مشروعا ،وبنسبة (  ) % 8.4٢حيث توزعت على قطاعات الرياضة والتعليم واخلدمات ثم االتصاالت و الفن و البنوك واخريا قطاع
النقل وبنسب  %0.00و  %6.8٢و  %0.٢8و  %0.56و  %0.01و  %0.62على التوالي.

اما فيما يتعلق بتوزيع هذه املشاريع على حمافظات االقليم خالل مدة الدراسة  ،فيتبني من اجلدول (  ) 0بأن حمافظة اربيل

تأتي باملرتبة االوىل باستحواذها على (  ) 001مشروع وبنسبة (  ) %44.60من امجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم  ،لتأتي
بعدها حمافظيت السليمانية ودهوك بواقع ( ) 604مشروع وبنسبة (  ) 6٢.1لكل حمافظة من احملافظتني  .واليت تبني بوضوح
االختالل اجلغرايف يف توزيع هذه املشاريع واليت ينعكس سلبا على التنمية االقليمية بشكل يؤدي اىل النمو غري املتوازن بني حمافظات

االقليم  ،مما ينعكس سلبا على فجوة التخلف والفقر  ،وهذا االختالل اجلغرايف قد يفسر باحنياز السياسات احلكومية اىل جانب

حمافظة على حساب احملافظات أالخرى .رغم توفر االمكانات واملقومات الطبيعية واملادية والبشرية يف احملافظتني االخريتني وعلى وجه

اخلصوص يف حمافظة السليمانية اكثر مما هو موجود يف حمافظة اربيل .
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وفيما يتعلق حبجم رأس املال املستثمر يف اقليم كوردستان خالل مدة البحث  ،فيالحظ من اجلدول (  )6بأن امجالي رأس
املال املستثمر بلغ ( ) 42.150.56٢.٢٢0دوالر للمدة ( )6002-6002والذي توزع بني القطاعات االقتصادية بنسب خمتلفة

 ،حيث حظي القطاع الصناعي باعلى نسبة واليت بلغت ( ، )%0٢.08يليه قطاع االسكان باملرتبة الثانية ومببلغ

( )04.185.٢8٢.604دوالر والذي يشكل ( ، ) %00.16ويأتي قطاع السياحة باملرتبة الثالثة وبنسبة (  ، )%04.51يليه

قطاع التجارة باملرتبة الرابعة وبنسبة (  ، )%8.22ثم قطاع الصحة بنسبة ( ، )%0.10بعده قطاع البنوك بنسبة ( ، )%0.20أما
القطاع الزراعي فأنه تراجع اىل املركز السابع وبنسبة (  )%0.54بعد ان كان حيتل املرتبة السادسة من حيث نسبة عدد املشاريع

الزراعية اجملازة اىل امجالي عدد املشاريع اجملازة يف اقليم كوردستان خالل املدة (  )6002-6002والبالغة ( . )%0.10ويستدل

من ذلك بأن تلك املشاريع والبالغة عددها ( )00مشروعا هي اصال مشاريع صغرية وغري اسرتاتيجية وال تتناسب مع متطلبات تنمية
وتطويرهذا القطاع احليوي والذي ميتلك مجيع مقومات ومستلزمات هذا التطور والذي الميكن حتقيق تنمية حقيقية القتصاد االقليم

دون تنمية القطاع الزراعي ملا ميتلكه هذا القطاع من ترابطات امامية وخلفية مع بقية القطاعات االقتصادية باالضافة اىل

توفرياملنتجات الغذائية للمواطنني.
-6

الرتكيب القطاعي لالستثمار من حيث حجم رأس املال املستثمر

وبالنسبة لتوزيع االستثمار من حيث حجم رأس املال املستثمر على القطاعات االقتصادية يف االقليم  ،فإنه يالحظ من

اجلدول ( )6ن فسه بان القطاعات االربعة االوىل ( الصناعة واالسكان والسياحة والتجارة) تستحوذ على نسبة ( )%16.05من
امجاىل حجم رأس املال املستثمر يف اقليم كوردستان طيلة مدة البحث  ،وان بقية القطاعات االقنصادية تستحوذ على النسبة املتبقية

والبالغة ( )%٢.25وهي تدل بوضوح على غياب رؤية اسرتاتيجية حلكومة االقليم خبصوص توجيه االستثمارات حنومجيع القطاعات
االقتصادية بشكل متوازن وعدم االقتصارعلى قطاعات معينة وعلى وجه اخلصوص قطاع االسكان والقطاع الصناعي وان كان

القطاع الصناعي حيتل املرتبة االوىل اال انه باحلقيقة يعترب قطاعا مكمال لقطاع االسكان بدليل ان اهم واكرب املشاريع الصناعية هي

تلك املشاريع اليت ختدم بشكل كبري تأمني مستلزمات قطاع االسكان مثل مشاريع السمنت واحلديد و املشاريع االخرى اليت تؤمن

مستلزمات ذلك القطاع .

وباالنتقال اىل توزيع رؤوس االموال املستثمرة على حمافظات االقليم  ،فانه يالحظ بان حمافظة اربيل احتلت املرتبة االوىل

ومببلغ ( )62.000.148.0٢8دوالر والذي يشكل نسبة ( )%55.25من امجالي راس املال املستثمر يف االقليم بعد ان كانت

نسبة مساهمتها من حيث عدد املشاريع االستثمارية اىل امجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم ( )%44.60والذي يشري بوضوح اىل
االختالل االقليمي ايضا يف توزيع االستثمارات  ،بدليل ان حصة خمافظة دهوك قد تراجع بشكل كبري لتصل اىل

( ) 2.045.860.006دوالرواليت تشكل نسبة (  )%00.00وهي نسبة قليلة جدا والتتناسب مع حصتها النسبية من حيث

عدداملشاريع االستثمارية والبالغة ( )%6٢.1كما هوموضح يف اجلدول ( . )0واحتلت حمافظة السليمانية املرتبة الثانية حيث بلغت

حصتها من امجالي راس املال املستثمر( )04.2٢2.٢58.410دوالر وبنسبة ( )%00.62وهذه النسبة وان ارتفعت قليال مقارنة
بنسبة مساهمتها من امجالي عدد املشاريع االستثمارية البالغة ( ، )%6٢.1والذي يرجع اىل مشاريع االمسنت واملقامة يف حمافظة
السليمانية واليت تعترب من املشاريع الكبرية و حتتاج اىل رؤوس اموال كبرية  .االانها ال تتناسب مع الفرص االستثمارية الكبرية املتاحة

والنامجة عن املقومات الطبيعية والبشرية الكبرية املتوفرة يف هذه احملافظة .
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اجلدول ()6
حجم رأس املال املستثمر يف القطاعات االقتصادية وتوزيعها حسب حمافظات االقليم للمدة (  )6002 -6002بالدوالر
القطاع

الترتیب

نسبة القطاع
الى االقلیم

دهوك

اجمالي االقلیم

اربیل

السلیمانیة

37.18%

17.457.780.011

2.230.881.881

9.281.551.688

5.945.346.442

الصناعة

0

31.92%

14.985.787.204

2.142.753.557

2.729.796.948

10.113.236.699

االسكان

2

14.59%

6.848.702.895

741.707.680

1.410.575.520

4.696.419.695

السیاحة

3

8.66%

4.064.908.512

410.544.328

503.665.793

3.150.698.391

التجارة

4

1.90%

893.881.127

55.418.464

106.411.446

732.051.217

الصحة

5

1.61%

753.702.661

-

-

753.702.661

البنوك

6

1.54%

725.019.66

448.642.972

15.084.985

260.290.219

الزراعة

2

1.51%

708.637.958

43.084.671

433.959.550

231.593.737

التعلیم

8

0.47%

220.890.942

-

92.995.942

127.895.000

االتصاالت

9

0.22%

104.204.000

-

-

104.204.000

النقل

01

0.20%

92.717.615

72.787.549

19.930.066

-

الریاضة

00

0.18%

84.977.715

-

82.786.555

2.191.160

الخدمات

02

0.03%

12.317.467

-

-

02.317.467

الفن

03

100%

46.953.527.773

6.145.821.102

14.676.758.493

26.130.948.178

-

%011

%03.01

%30.26

%55.65

اجمالي حجم رأس
المال المستثمر
نسبة

المحافظة الى
االقلیم

املصدر  :اجلدول من اعداد الباحث استنادا اىل :اقليم كوردستان العراق،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات واملعلومات ،مديرية

املعلومات  ،قائمة املشاريع اجملازة .

يتبني من اجلدول ( ) 0والذي يبني عدد املشاريع اجملازة وحجم رأس املال املستثمر يف االقليم خالل مدة البحث  ،بان عدد
املشاريع وحجم راس املال املستثمر قد شهد تذبذبا خالل تلك املدة  ،حيث كان عدد تلك املشاريع ( )6مشروعا فق سنة 6002
وبنسبة ( )%0.62من امجالي عدد املشاريع اجملازة وحبجم راس املال املستثمر ( )408.008الف دوالر والذي شكل ()%0.10
من امجالي راس املال املستثمر خالل مدة البحث  .وهذا يعود اىل عدم سريان قانون االستثمار املرقم ( )2لسنة 6002يف اقليم
كوردستان  ،وان هذين املشروعني قد اجيزا مبوجب قانون االستثمار املطبق يف حكومة االقليم  /ادارة السليمانية سابقا  .لذلك
يالحظ منذ سنة  600٢ارتفاعا يف عدد املشاريع اجملازة ليبلغ ( )50مشروعا وبنسبة( )%2.25من امجالي عدد املشاريع اجملازة يف
االقليم  ،وحبجم رأمسال بلغ (  )0.804.860الف دوالروالذي يشكل ( )%8.06من امجالي راس املال املستثمر يف االقليم ،
ومبعدل منو سنوي بلغ ( . )%٢٢0.05لكنه وان ارتفع عدد املشاريع اىل( )20مشروعا وبنسبة (  ) %8.60من امجالي عدد
املشاريع سنة (  )6008اال ان حجم رأس املال املستثمر اخنفض اىل ( )6.000.802الف دوالر ليشكل ( )%4.00من امجالي
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راس املال املستثمر ومبعدل منو سنوي بلغ(  )%-42.٢2وقد يعود السبب يف ذلك اىل تأثرياالزمة املالية العاملية اليت ظهرت يف تلك
السنة على قرارات املستثمرين وعزوفهم عن االستثمار يف مشاريع اسرتاتيجية كبرية احلجم واليت حتتاج اىل رؤوس اموال ضخمة
وفيها درجة كبرية من املخاطرة ،مما دفعهم اىل االقتصارعلى االستثمار يف مشاريع صغرية  .ويف سنة ( )6001بدأ االستثمار يف
االقليم باالرتفاع عددا و حجما  ،حيث بلغ عدد تللك املشاريع ( )٢0مشروعا وبنسبة( )%1.56من امجالي عدد املشاريع  ،وحبجم
رأمسال بلغ (  )4.681.600الف دوالروبنسبة (  )%1.04من امجالي راس املال املستثمر ومبعدل منو سنوي (. )%000.60
واستمر االستثمار عددا وحجما باالرتفاع سنة ( )6000ليبلغ ( ) 006مشروعا وبنسبة ( )%00.00من امجالي عدد املشاريع
،ومببلغ ( )4.٢82.562الف دوالر ممايشكل ( )%00.01من امجالي راس املال املستثمر ومبعدل منوسنوي ( . )%00.51أما سنة
( )6000فقدشهدت تراجعا يف عملية االستثمار حيث بلغ عدد املشاريع االستثمارية ( )٢8مشروعافق

ومببلغ

()0.400.005الف دوالر وبنسبة ( )%٢.6٢من امجالي االستثمارات اجملازة يف االقليم  ،ومبعدل منو سنوي ( )%-68.٢0وقد
يعود سبب ذلك اىل توقف هيئة االستثمار يف اقليم كوردستان عن منح اجازة االستثمار اىل املستثمرين ملدة معينة يف تلك السنة  .ثم
عادت عملية االستثمار بقوة حيث سجلت اعلى معدالت االستثمار من حيث عدداملشاريع اجملازة وحجم راس املال املستثمر يف
السنتني (6006و )6000اذ بلغ عدد املشاريع (068و )066مشروعا وبنسب (%02.21و )%05.10ومببلغ (2.050.201
و )06.040.002الف دوالر وبنسب ( %06.86و )%62.68ومبعدل منوسنوي ( %٢2.00و  )%005.00للسنتني
6006و 6000على التوالي  ،واللتني تعتربان من اكثر السنوات ازدهارا ومنوا يف االقليم وذلك بسبب العالقات الطبيعية واهلادئة
بني احلكومة االحتادية وحكومة اقليم كوردستان ووصول ()%0٢من حصة االقليم بشكل مستمر من املوازنة االحتادية واليت شهدت
طفرة كبرية جتاوزت املائة مليار دوالر والول مرة يف تأريخ العراق والنامجة عن االرتفاع الكبري يف اسعار النف  .كل هذه االسباب
خلق جوا من التفاؤل بالنسبة للمستثمرين ورجال االعمال ما دفعهم باجتاه زيادة نشاطهم االستثماري  .اال ان املالحظ من اجلدول
ان عمليات االستثمار شهدت تراجعا كبريا للسنوات ( )6002-6004اذبلغ عدد املشاريع االستثمارية ( ٢1و 04و
)04مشروعا وبنسب ( %00.00و  %4.40و  )%4.40للسنوات  6004و 6005و 6002على التوالي ومببلغ
( 0.٢86.601و  0.145.825و ) 6.050.201الف دوالر وبنسب ( %8.02و%8.40و  )%4.0٢من امجالي رأس املال
املستثمر ومعدل منو سنوي ( %-21.05و %4.00و )%-48.00لتلك السنوات على التوالي  .وذلك بسبب توتر العالقات
السياسية واالقتصادية بني احلكومة االحتادية وحكومة االقليم وما ترتب عليه من قطع حصة اقليم كوردستان من املوازنة العامة
الفيدرالية اجلارية واالستثمارية عدا عدد من التحويالت املالية والشهر معدودة وحتويل جزء من النفقات احلاكمة املتمثلة بالدواء
واحلصة التموينية  .وهذه االزمة بطبيعة احلال القت بظالهلا على االوضاع السياسية واالقتصادية وخلقت نوعا من الركود يف اسواق
االقليم بسبب اخنفاض القدرة الشرائية لدى شرحية واسعة من السكان ،اذا ماعلمنا بأن اكثر من(  ) %٢0من موازنة االقليم خمصصة
للنفقات اجلارية واليت تصرف على الرواتب واالجور واملكافئات والنفقات التشغيلية .وهذا ما ادى اىل خلق بيئة طاردة
لالستثماروجو من التشاؤم حبيث ادى اىل عزوف املستثمرين عن اال ستثمار يف االقليم  .باالضافة اىل سوء وتردي االوضاع االمنية
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يف املناطق احمليطة باالقليم نتيجة سيطرة تنظيم داعش على حمافظات نينوى واجزاء واسعة من صالح الدين واالنبار ومناطق من حمافظة
دياىل واليت ادت كذلك اىل تعقيد الوضع السياسي واالقتصادي ورفع درجة املخاطرة بالنسبة لالستثمار والذي ميثل احد اهم
العوامل احملددة لالستثمار ،مما ادى بالنتيجة اىل اخنفاض عملية االستثمار يف االقليم .
اجلدول ()0

عدد املشاريع اجملازة وحجم رأس املال املستثمربالدوالر ومعدل النمو السنوي للمدة () 6002-6002

نسبة رأس المال المستثمر
الى الحجم الكلي لالستثمار

معدل النمو
السنوي

0.93%

-

حجم رأس المال
(الف
المستثمر
دوالر)
438.308

عدد المشاريع
المجازة

السنوات

نسبة عددالمشاريع
المجازة الى اجمالي
عددالمشاريع
5.82%

2

8552

8.12%

555.87%

3.814.820

6.65%

51

8555

4.33%
9.14%

- 46.76%
111.21%

2.030.836
4.289.230

8.21%
9.52%

63
73

8552
8555

10.19%

11.59%

4.786.526

13.30%

102

8585

7.27%

- 28.70%

3.413.035

10.17%

78

8588

12.82%

76.30%

6.017.142

16.69%

128

8588

26.28%

105.10%

12.341.136

15.91%

122

8588

8.06%

- 69.35%

3.782.239

10.30%

79

8584

8.40%
4.37%

4.33%
- 48.03%

3.945.865
2.050.619

4.43%
4.43%

34
34

8585
8586

100%

88.6%

46.953.528

100%

767

اجمالي المدة
()8582-8552

املصدر  :اجلدول من اعداد الباحث استنادا اىل :اقليم كوردستان العراق،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات واملعلومات ،مديرية

املعلومات  ،قائمة املشاريع اجملازة .
-0

الرتكيب القطاعي لالستثمار من حيث جنسية املستثمر

اما فيما يتعلق بتوزيع االستثمارات( من حيث عدد املشاريع االستثمارية وحجم رأس املال املستثمر) حسب جنسية

املستثمرعلى حمافظات االقليم خالل مدة البحث  ،فانه يالحظ من اجلدول()4بأن ()210مشروعا من اصل امجالي عدداملشاريع

االستثمارية اجملازة البالغة ( )٢2٢مشروعا من حصة املستثمراحمللي وبنسبة ( ، )%81.12فيما بلغت حصة املستثمر االجنيب ()4٢

مشروعا والذي يشكل ( )% 2.00من امجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم  .وما تبقى من املشاريع االستثمارية والبالغة ()00

مشروعا فق وبنسبة (  .)%0.10فكان من نصيب املستثمر احمللي واملستثمر االجنيب مشرتكا ( االستثمار املشرتك)  .ومن حيث

حجم رأس املال املستثمر حسب جنسية املستثمر  ،فان حجم االستثمارات احمللية بلغ ( )02.805.88٢.0الف دوالر والذي

شكل ( )%٢8.40من امجالي حجم رأس املال املستثمريف االقليم والبالغ(  )42.150.56٢.8الف دوالر ،بينما بلغ حجم راس
املال االجنيب املستثمر ( )2.004.12٢.1ألف دوالر  ،وبنسبة (  )%00.0من امجالي حجم رأس املال املستثمريف االقليم  ،وما

تبقى من امجالي حجم رأس املال املستثمر فكان من نصيب االستثمار املشرتك والذي بلغ ( )4.006.2٢6.1الف دوالر وبنسبة

(%). 8.51
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ومن مؤشرات اجلدول ( ) 4تتبني بأن حكومة االقليم مل تتمكن من حتقيق االهداف املخططة واليت مت تشريع قانون االستثمار
رقم ( )4لسنة  6002من اجلها والذي تضمن جمموعة كبرية من االمتيازات والتسهيالت املمنوحة للمستثمر وعلى وجه اخلصوص

املستثمر االجنيب وذلك الستقطاب اكرب عدد ممكن من الشركات واملستثمرين االجانب لالستفادة من التكنولوجيا واخلربات
واملهارات احلديثة اليت ميتلكها املستثمرين االجانب واليت يكون االقليم بأمس احلاجة اليها وذلك ملواكبة التطور احلاصل يف العامل ،

وملء الفجوة التكنولوجية.

اجلدول ()4

توزيع املشاريع االستثمارية من حيث العدد وحجم راس املال املستثمر وحسب جنسية املستثمرعلى
االستثمار
االجمالي
حجم راس المال
المستثمر ونسبتها
الى اجمالي االقلیم

حمافظات اقليم كوردستان العراق للمدة ()6002-6002
االستثمار
المشترك
حجم راس المال
المستثمر ونسبتها
الى اجمالي
االقلیم

االستثمار
االجنبي
حجم راس المال
المستثمر ونسبتها
الى اجمالي
االقلیم

االستثمار المحلي

عدد
المشاریع
ونسبتها
الى
اجمالي
االقلیم
339

918.066.5

100%
55.65%
14.676.758.5

100%
44.2%
204

3.51%
22.77%
2.470.571.4

3.54%
40%
9

100%
%30.26
6.145.821.1

100%
27.9%
204

16.83%
61.26%
644.035.0

4.21%
30%
9

0.21%
0.50%
1.342.938.4

100%
%03.01
46.953.527.8

100%
27.9%
262

10.48%
15.97%
4.032.672.9

4.21%
30%
31

21.85%
22.00%
6.104.967.9

4.67%
21.28%
42

100%
100%

100%
100%

8.59%
100%

3.91%
100%

13.00%
100%

6.13%
100%

26.130.948.2

عدد
المشاریع
ونسبتها
الى
اجمالي
االقلیم
02

4.731.346.6

18.11%
77.50%
30.682.9

10.32%
74.49%
2

0.93%
4.26%
10

82.96%
33.07%
4.158.847.6

67.67%
11.30%
36.815.882.1

91.12%
28.26%
691

78.41%
100%

89.96%
100%

المحافظة

عدد
المشاریع
ونسبتها
الى
اجمالي
االقلیم
35

حجم راس المال
المستثمر ونسبتها
الى اجمالي االقلیم

20.481.535.1

عدد
المشاریع
ونسبتها
الى
اجمالي
االقلیم
292

اربیل

78.38%
55.63%
12.175.504.2

86.14%
42.32%
213

السلیمانیة

94.86%
29.42%
095

دهوك

اجمالي
االقلیم

املصدر  :اجلدول من اعداد الباحث استنادا اىل :اقليم كوردستان العراق،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات واملعلومات ،مديرية

املعلومات  ،قائمة املشاريع اجملازة .

اليت تفصله عن البلدان املتقدمة  .ومن هذه االمتيازات واحلوافزاملمنوحة للمستثمرين -:

 معاملة املستثمر االجنيب كاملستثمر الوطين  ،حبيث يكون للمستثمر االجنيب احلق يف امتالك كامل رأس املال الي مشروعيقيمه مبوجب هذا القانون .

 حق امتالك واستئجار العقارات الالزمة لالستثمار يف حدود املساحة واملدة اليت تقدر يف ضوء أهداف املشروع.438

تحلیل أثرالتوزیع القطاعي لألستثمار في اختالل الهیكل االقتصادي ….

أ.م .د.محسن ابراهیم احمد

 اعفاء املشروع من مجيع الضرائب والرسوم غريالكمركية ملدة ( )00سنوات اعتبارا من تأريخ بدء املشروع بتقديم اخلدماتاو تأريخ االنتاج الفعلي .
 اعفاء اآلالت واالجهزة واملعدات واآلليات واملكائن املستوردة من الضرائب والرسوم بشرط احلصول على اجازةاالسترياد ،وكذلك اعفاء املواد االولية املستوردة لالنتاج من الرسوم الكمركية .
 منح حوافز وتسهيالت اضافية للمشاريع االستثمارية اليت تقام يف املناطق االقل منوا يف االقليم  ،فضال عن املشاريع املشرتكةبني املستثمر الوطين واملستثمر االجنيب .
 حيق للمستثمر ان يؤمن على مشروعه االستثماري لدى اية شركة تأمني أجنبية أو وطنية يعتربها مالئمة .ومن االسباب اليت ادت اىل عدم حتقيق القانون لالهداف املرسومة هلا وخصوصا بالنسبة لالستثمار االجنيب عدم التاكد من
املستقبل والذي يعترب من اهم العوامل احملددة لالست ثماروالذي يؤدي اىل رفع درجة املخاطرة وبالتالي اخنفاض العوائد املتوقعة ومن ثم
اخنفاض حجم االرباح املتوقة وبالنتيجة اخنفاض حجم االستثمار  .وهذا اخلوف والنظرة السلبية من واىل املستقبل ناجم عن عدم

حسم اخلالفات املوجودة بني احلكومة االحتادية وحكومة االقليم فيما يتعلق مبجموعة من املواد الدستورية وبالتالي بقاء نقاط اخلالف

وحتوهلا بني فرتة واخرى اىل بؤر للتوتر يف العالقات السياسية واليت تؤثر بالتالي على االوضاع االقتصادية وحركة االسواق وبالنتيجة

اخنفاض حجم االستثمارات .

ثانيا  :أثر التوزيع القطاعي لالستثماريف اختالل اهليكل االقتصادي يف اقليم كوردستان العراق

لغرض قياس االختالالت اهليكلية يف اقتصاد االقليم  ،فأنه البد من حتليل التغريات يف اهليكل القطاعي لكل من الناتج احمللي

االمجالي  ،والقوى العاملة  ،واالستثمار  .حيث يعترب حتليل املساهمات النسبية للقطاعات االقتصادية يف توليد الناتج احمللي االمجالي
مهما للوقوف على مدى تطور تلك القطاعات وحتديد مرحلة التطور االقتصادي اليت مير بها االقتصاد الوطين  ،اىل جانب كونه

وسيلة لتشخيص درجة االختالالت اهليكلية يف تلك القطاعات واالقتصاد عموما .

فمن مالحظة اجلدول ( )5يتبني بأن القطاع الزراعي اخنفضت نسبة مساهمته يف توليد الناتج احمللي االمجالي خالل الفرتة

( ، )6006-600٢فبعد ان كانت هذه النسبة ( )%6.03سنة  600٢إخنفضت اىل ()%0.0سنة  ، 6006وذلك يعزى اىل قلة

االهتمام بهذا القطاع احليوي وكذلك قلة الدعم املقدم اليه سواء من قبل احلكومة او القطاع اخلاص -من خالل اقامة املشاريع -
وذلك بدليل اخنفاض االستثمارات املوجهة اىل هذا القطاع سواء احلكومية أم اخلاصة  ،حيث كان حجم رأس املال املستثمر يف هذا

القطاع من قبل املستثمرين احملليني واالجانب بلغ خالل املدة () 725.019.66 ( ) 6002-6002دوالر والذي يشكل

( ) % 1.54من امجالي االستثمارت يف االقليم مقارنة حبجم االستثمار يف القطاعات االخرى ( الصناعة واخلدمات ) ذات الصفة
احلضرية  ،وما ترتب عليه من تزايد حالة التفاوت االقتصادي بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية  ،باالضافة اىل تزايد االيرادات

العامة للحكومة والنامجة عن احلصول على حصة االقليم البالغة ( )%0٢من املوازنة العامة الفدرالية ،واليت انعكست يف ارتفاع
معدالت االجور يف القطاعات احلضرية ( الصناعة واخلدمات ) بسبب زيادة املشاريع االستثمارية والعمرانية ،وكذلك فتح ابواب
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التعيينات بشكل واسع يف مؤسسات ودوائر الدول ة املدنية والدوائر ذوات الصفة االمنية والعسكرية وبرواتب جمزية  ،باالضافة اىل
احالة الكثري من مواطين االقليم وخصوصا اهالي الريف حبجة املشاركة يف الثورة الكوردية.
اجلدول ()5

نسب مساهمة القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي االمجالي والتشغيل يف اقليم كوردستان العراق للسنتني  600٢و 6006
2102
2112
القطاع
الزراعة والصید والغابات
التعدین والمقالع
الصناعة التحویلیة
الكهرباء والماء
البناء والتشیید
تجارة الجملة والمفرد واصالح
المركبات والسلع الشخصیة
السكن والغذاء وانشطة الخدمات
(االقامة)
والمعلومات
والتخزین
النقل
واالتصاالت
االنشطة العقاریة واالیجاریة
المشاریع التجاریة والوساطة المالیة
االدارة العامة والدفاع والضمان
االجتماعي
الخدمات المتنوعة (الشخصیة
واالجتماعیة)
المجموع

الناتج المحلي
االجمالي %
6.13
1.24
4.29
0.10
01.5
03.5

التشغیل %

الناتج المحلي
االجمالي %
3.0
1.2
6.0
2.1
08.2
9.0

02.8
1.5
4.8
0.2
00.1
04.3

2.2

3.0

0.9

03.8

8.8

03.0

2.2

20.14
2.9
24.86

23.0
01.3

8.6
0.0
22.6

5.2
03.4

22.43

24.5

2.2

22.9

011

011

011

011

0.9
1.3
01.2
2.8
00.4
4.6

التشغیل %

المصدر  :الجدول من اعداد الباحث استنادا الى :
 وزارة التخطیط والتعاون االنمائي ،هیئة احصاء كوردستان  ،البنك الدولي،المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرةفي العراق لسنة  ، 2112الطبعة االولى ،المطبعة الوطنیة  ،بغداد . 2118 ،
 وزارة التخطیط والتعاون االنمائي ،هیئة احصاء كوردستان  ،البنك الدولي،المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرةفي العراق لسنة  ، 2102الطبعة االولى ،مطبعة الجهاز المركزي لالحصاء  ،بغداد . 2104 ،
 حكومة اقلیم كوردستان العراق ،وزارة التخطیط ،احتساب الناتج المحلي االجمالي في اقلیم كوردستان العراق لسنة. 2112
 حكومة اقلیم كوردستان العراق ،وزارة التخطیط ،احتساب الناتج المحلي االجمالي في اقلیم كوردستان العراق لسنة، 2102مؤسسة ره ند . 2106،
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اىل التقاعد  ،مما جعل العمل يف القطاع الزراعي غري جمز مقارنة بالعمل يف القطاعات االخرى  ،االمر الذي ادى اىل تزايد
معدالت اهلجرة من الريف اىل امل دينة  ،وما نتج عن ذلك من فقدان القطاع الزراعي لشرحية واسعة من الشباب القادرة على العمل

وهو ما ادى اىل تدهور مستويات االنتاج الزراعي وبالتالي اخنفاض نسبة مساهمته يف الناتج احمللي االمجالي .

مبقابل ذلك يالحظ بأن نسبة مساهمة القطاع الصناعي ارتفعت من ( )%02.54سنة  600٢اىل (  )%6٢.0سنة

، 6006اال ان هذا االرتفاع يرجع بالدرجة االساس اىل ارتفاع حصة قطاع االسكان (البناء والتشييد) بشكل اكرب من ارتفاع حصة

الصناعات التحويلية والبالغة()%4.61مقارنة حبصة قطاع االسكان والكهرباء البالغة()%10.5سنة  ، 600٢و()%2.0

و( )%18.7لكل من الصناعات التحويلية واالسكان على التوالي لسنة  . 6006وذلك يعود اىل ارتفاع حجم االستثمارات يف
القطاع الصناعي وعلى االخص قطاع االسكان  ،حيث كانت (  ) %0٢.08للقطاع الصناعي و (  ) %00.16لقطاع االسكان

من امجالي حجم االستثمار يف االقليم للمدة ( .)6002-6002وهذا ما خيالف نظرية التغريات اهليكلية اليت تؤكد ارتباط منو
القطاع الصناعي بنمو قطاع الصناعات التحويلية حيث انها متثل ثلثي الزيادة يف مساهمة القطاع الصناعي يف تكوين الناتج احمللي

االمجالي (النجار وشالش  .)08٢،1991،عليه ميكن القول بأن هذا االرتفاع يف نسبة مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج احمللي
االمجالي اليشري اىل اصالح حقيقي يف هيكل اقتصاد االقليم .

كذلك يالحظ من نفس اجلدول بانه على الرغم من اخنفاض نسبة مساهمة القطاع اخلدمي يف الناتج احمللي االمجالي من

( )%٢٢.02سنة  600٢اىل ( )%21.1سنة  ، 6006اال ان هذه النسبة كبرية جدا وال تتناسب مع مرحلة او درجة تطور اقتصاد

اقليم كوردستان العراق  ،لذلك فانها تشري اىل وجود درجة كبرية من االختالالت اهليكلية يف اقتصاد االقليم  .ويعود سبب ذلك اىل
ارتفاع حجم االستثمارات يف هذا القطاع اىل جانب ارتفاع حصة قطاع االمن والدفاع واالدارة العامة من هذه النسبة واليت بلغت

()%64.82سنة  600٢لريتفع اىل ( )%6٢.2سنة . 6006

وفيما يتعلق بنسبة مساهمة القطاع الزراعي يف تشغيل االيدي العاملة ( االستخدام) فإنه يالحظ اخنفاضها من ()%06.80

سنة  600٢اىل ()%0.1سنة  ، 6006اال ان هذا االخنفاض مل يكن نتيجة الرتفاع انتاجية العمل يف القطاع الزراعي اليت ترافق
عادة استخدام التكنولوجيا املتطورة  ،وامنا بسبب عمليات اهلجرة الداخلية املرتتبة على عوامل الطرد يف الريف ( القطاع الزراعي

)وعوامل اجلذب قي قطاعي االسكان واخلدمات النامجة عن تفاوت مستويات االجوربني القطاعني الريفي(الزراعي)

واحلضري(الصناعة واخلدمات) .وبعكس القطاع الزراعي فقد ارتفعت قليال االهمية النسبية للقطاع الصناعي يف التشغيل من

( )%0٢.5سنة  600٢اىل ( )%64.٢سنة  ، 6006اال ان املالحظ ان قطاع االسكان قد لعب الدور االكرب يف حتديد اجتاهات
تطوراالهمية النسبية للقوى العاملة يف القطاع الصناعي  ،حيث كانت حصة قطاع االسكان ( )%00.4مقابل ( )%00.6للصناعات

التحويلية سنة 600٢اال انها إخنفضت قليال اىل ( )%00مقابل اخنفاض حصة الصناعات التحويلية بشكل كبري اىل ()%4.8

سنة ، 6006ولعل ذلك يرجع اىل طبيعة االنتاج املكثف للعمل يف قطاع االسكان وقدرته على استيعاب العمالة غري املاهرة واليت
مصدرها اهلجرة من الريف ( القطاع الزراعي ) اىل املدينة ( القطاع احلضري) وذلك بدليل ارتفاع حجم االستثمارات يف قطاع

االسكان والصناعة مقارنة باالستثمارات يف القطاع الزراعي .

وباالنتقال اىل القطاع اخلدمي فيالحظ من اجلدول( ) 4نفسه ارتفاع االهمية النسبية للقوى العاملة يف هذا القطاع من

( )%21.٢0سنة  600٢اىل(  )%٢4.4سنة  6006وذلك بسبب اخنفاض مستويات املهارة للقوى العاملة اليت حتولت من القطاع
الزراعي )الريف) اىل احلضر ،حيث ان القطاع الصناعي (باستثناء قطاع االسكان) أقل قدرة على استيعاب هؤالء ،االمر الذي
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ينعكس يف اكتظاظ القطاع اخلدمي بااليدي العاملة وخصوصا يف قطاع االمن والدفاع  ،حيث كانت نسبة العاملني يف قطاع االمن
والدفاع واالدارة العامة ( )%00.0سنة  600٢ارتفعت اىل ( )%00.4سنة  ،6006لذلك ميكن القول ان حتول القوى العاملة اىل
القطاع اخلدمي يف االقليم مل يكن بسبب االنتاجية املرتفعة يف هذا القطاع ،بل بسبب قدرة هذا القطاع على امتصاص العمالة غري

املاهرة الذين الحيصلون على فرص عمل مناسبة يف القطاعات االخرى وهي تشكل بطالة مقنعة يف اغلب االحيان .

ثالثا :قياس درجة االختالالت اهليكلية يف اقتصاد اقليم كوردستان العراق

من اجل قياس درجة االختالالت اهليكلية يف اقتصاداالقليم فقد مت اعداد اجلدول ( )5الذي يوضح االهمية النسبية للقطاعات

االقتصادية الثالثة(الزراعة والصناعة واخلدمات )يف الناتج احمللي االمجالي ويف االستخدام  ،حيث ان الفرق بني النسبتني ميثل درجة
االختالل القطاعي  ،ومن خالل مجع درجات االختالل القطاعية للقطاعات الثالثة وبغض النظر عن االشارة يتم حتديد درجة

االختالل على مستوى اقتصاد االقليم وكما أشار اليها (سيمون كوزنتس ).

وبسبب عدم توفر البيانات حول الناتج احمللي االمجالي والتشغيل حسب القطاعات االقتصادية ولسنوات الدراسة فقد مت

االقتصار على سنيت  600٢و 6006واليت تتوفر فيهما هذه البيانات .

حيث يتبني من اجلدول املذكور اعاله بأن االختالل العام يف اقتصاد االقليم بلغ ( )%05.01سنة ، 600٢ساهم القطاع

اخلدمي باعلى نسبة والبالغة ( )%٢.42يليه القطاع الزراعي وبنسبة ( )%2.٢٢ثم القطاع الصناعي باملرتبة االخرية وبنسبة

( . )% 0.12ومن اجلدير بالذكر ان هذه النسب التعرب عن حقيقة اقتصاد االقليم والتعرب عن تنمية واصالح هيكلي بدليل ان
حصول القطاع اخلدمي على النسبة العظمى من الناتج احمللي االمجالي واالستخدام يف االقليم والبالغة( )%٢٢.02و( )%21.٢0على

التوالي مل يكن بسبب جتاوز االقليم مرحليت التنمية الزراعية والتصنيع وصوال اىل مرحلة اقتصاد اخلدمات .وكما هو احلال بالنسبة

القتصادات الدول املتقدمة .

كذلك يالحظ من نفس اجلدول بان االختالل العام اخنفض بشكل كبري حبيث بلغ ( )%8.0سنة 6006وهي نسبة قليلة

جدا وال تتناسب مع واقع ومرحلة تطور اقتصاد االقليم  ،حيث كانت نسبة القطاع اخلدمي ايضا تأتي باملرتبة االوىل والبالغة

( )%4.5تأتي بعدها القطاع الصناعي وبنسبة ( )%6.0والقطاع الزراعي اخريا وبنسبة(. )%0.6

ومبقارنة هذه االختالالت يف اقتصاد االقليم مع االختالالت اهليكلية يف االقتصادات املتقدمة اليت تقل عن ( )%60حسب ما

أشار اليها (سيمون كوزنتس) ( أمحد  ،) 020 ،6000 ،فأن اهليكل االقتصادي يف االقليم يعترب سليما وغري خمتل وهذا ما الميكن
قبوله وال يعرب عن حقيقة اقتصاد االقليم  ،حيث ان سيادة وطغيان قطاع اخلدمات على اهليكل االقتصادي لالقليم مل تكن بسبب
التطور التدرجيي القتصاد االقليم ومل تكن بسبب تطور وتتنمية القطاعني الزراعي والصناعي أي مل تكن بسبب ارتفاع انتاجية العمل

والناجم عن استخدام التكنولوجيا املتطورة يف االنتاج  ،وامنا بسبب الطبيعة الريعية القتصاد االقليم واليت ادت اىل تضخم املؤسسات

احلكومية وترهلها بسبب توظيف عدد كبري من مواطين االقليم وبالتالي ابعادهم عن العمل يف القطاعات احلقيقية املنتجة للسلع

واملتمثلة بالقطاع الزراعي على وجه اخلصوص كون االقليم منطقة زراعية باالصل  ،وبالتالي ترك الكثري من اهالي القرى واالرياف

ملناطق سكناهم وترك النشاط الزراعي مما ادى اىل تراجع كبري هلذا القطاع يف توليد الناتج ويف تشغيل االيدي العاملة .
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اجلدول ()2
قياس االختالالت اهليكلية يف اقتصاد اقليم كوردستان العراق للسنتني ( 600٢و )6006
2102
2112
السنوات
التفاصیل
في الناتج المحلي االجمالي

6.13

3.0

االهمیةالنسبیة
للقطاع الزراعي
%

في االستخدام ( التشغیل)
في االختالل العام
في الناتج المحلي االجمالي
االهمیةالنسبیة
للقطاع الصناعي في االستخدام (التشغیل)
%
في االختالل العام
في الناتج المحلي االجمالي
االهمیةالنسبیة
للقطاع الخدمي
في االستخدام ( التشغیل(
%
في االختالل العام
االختالل العام على مستوى
اقتصاد اقلیم كوردستان العراق %

02.8
6.22
06.54
02.5
1.96
22.06
69.21
2.46
05.09

1.9
1.2
22.1
24.2
2.3
69.9
24.4
4.5
8.1

املصدر :اجلدول من عمل الباحث استنادا اىل بيانات اجلدول ( ) 5
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االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات

من خالل البحث فقد مت التوصل اىل عدد من االستنتاجات وهي كاآلتي :

-0عدم التوازن يف توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية يف اقليم كوردستان العراق حبيث بلغ عدد املشاريع اجملازة

يف قطاعات الصناعة واالسكان والسياحة (  ) 504مشروعا من امجالي عدد املشاريع اجملازة على مستوى االقليم والبالغة ( )٢2٢

مشروعا والذي يشكل (  )%25.٢من امجالي تلك املشاريع  ،حيث كان نصيب القطاع الصناعي (  ) %65.80و قطاع االسكان

(  ) %66.02والسياحة ( )%0٢.٢0من امجالي عدد املشاريع اجملازة  ،بينما توزع الباقي والبالغ ( )624مشروعا على بقية
القطاعات االقتصادية وبنسبة (  )%04.0وبضمنها القطاع الزراعي والذي استحوذ على (  )00مشروعا فق وبنسبة ()%0.10

وهي نسبة قليلة جدا وال تتناسب مع اهمية وموقع هذا القطاع .

 -6أن عدم التوازن يظهر بوضوح مبالحظة توزيع االستثمارات من حيث حجم رأس املال املستثمر حيث كان للقطاع

الصناعي النصيب االكرب والبالغ (  ) %0٢.08ثم قطاع االسكان بنسبة (  )%00.16وقطاع السياحة بنسبة ( ، ) %04.51
أي ان القطاعات الثالثة استحوذت على ( )%80.21من امجالي راس املال املستثمر ،بينما حصة القطاع الزراعي كانت ( )%0.54

والباقي توزع على القطاعات االخرى وبنسبة (. )%04.٢٢

-3عدم وجود التوازن االقليمي (اجلغرايف) يف توزيع االستثمارات سواء من حيث عدد املشاريع أو من حيث حجم رأس املال

املستثمر  .حيث كان حملافظة أربيل النصيب االكرب من االستثمارات  ،حيث بلغ (  ) %44.60و(  )%55.25لكل من امجالي عدد

املشاريع وحجم رأس املال املستثمرعلى مستوى االقليم تأتي بعدها حمافظة السليمانية وبنسب (  )% 6٢.1و( )%00.62ثم حمافظة

دهوك وبنسب ( )%6٢.1و( )%00.00على التوالي .
 -4عدم فاعلية قانون االستثمار رقم ( )4لسنة  6002يف جذب املستثمر االجنيب لالستثمار يف اقليم كوردستان  ،حيث مل

تتجاوز نسبة رأس املال االجنيب (  )%00.0من امجالي رأس املال املستثمر يف االقليم .على الرغم من التسهيالت واالمتيازات

املمنوحة للمستثمر االجنيب يف القانون املذكور اعاله .

 -5استحواذ االستثمار احمللي على (  ) % ٢8.40من امجالي رأس املال املستثمر يف االقليم  ،بينما بلغت نسبة االستثمار

املشرتك (  )%8.51من امجالي االستثمار يف االقليم .

-2على الرغم من احلجم الكبري من االستثمارات يف قطاعي االسكان والصناعة  ،اال ان نسبة مساهمة كل منهما بلغت

( ) %08.٢و(  ) %2.0يف الناتج احمللي االمجالي سنة  ، 6006مما يدل على اخنفاض انتاجية رأس املال املستثمريف هذين القطاعني.

 -٢استحواذ قطاع اخلدمات على (  ) %٢٢.02و(  ) %21.٢0من الناتج احمللي االمجالي والعمالة سنة 600٢

و( )%21.1و ( )%٢4.4سنة ، 6006اال ان هذه االهمية الكبرية لقطاع اخلدمات مل تكن نتيجة ارتفاع انتاجية العمل يف
القطاعات احلقيقية (املنتجة للسلع)  ،اي مل تكن نتيجة تطورطبيعي يف اقتصاد االقليم كما تؤكده املدرسة اهليكلية يف تفسري التغيري

اهليكلي يف االقتصاد.

 -8ان االختالل العام يف هيكل اقتصاد االقليم والبالغ ( )% 05.01و(  )%8.0للسنتني  600٢و 6006و اليت تكون

متقاربة مع النسب السائدة يف اقتصادات الدول املتقدمة  ،اال ان هذه النسب مل تأت من خالل نفس العوامل اليت أدت اليها يف
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الدول املتقدمة  ،واليت مرت مبرحليت التنمية الزراعية والصناعية حتى بلغت مرحلة اقتصاد اخلدمات  .اي ان هذه النسبة ال تدل على
توازن اهليكل االقتصادي  ،بل على العكس فأنها تشري اىل اختالل هيكلي يف اقتصاد االقليم .

ثانيا  :املقرتحات

من خالل النتائج اليت مت التوصل اليها يقدم الباحث عدد من املقرتحات وهي كاآلتي :

 -0ضرورة حتقيق التوازن بني القطاعات االقتصادية من حيث توجيه االستثمارات،وذلك من خالل حماولة احلكومة بدفع

وتشجيع املستثمرين يف توجيه االستثمارات بشكل يتناسب مع املوارد واالمكانات املتاحة وغري املستغلة يف كل قطاع اقتصادي.

-6ضرورة االهتمام بالقطاع الزراعي وتوجيه االستثمارات اليه بالشكل الذي يتالئم مع اهمية هذا القطاع  ،كون االقليم

منطقة زراعية باالصل .

 -0ضرورة االهتمام بالصناعات التحويلية واليت متتلك عالقات ارتباط امامية وخلفية قوية مع بقية القطاعات االقتصادية

االخرى وعلى االخص القطاع الزراعي .

 -4العمل على حتقيق التوازن اجلغرايف ( التوازن االقليمي ) فيما يتعلق بتوزيع االستثمارات  ،بشكل يتالئم مع حجم املوارد

االقتصادية املتاحة واملناخ االستثماري اخلاص بكل منطقة من املناطق .

-5العمل على توجيه االستثمارات حنو املناطق اليت تعرضت اىل االهمال واحلرمان يف السابق وذلك مبنح مزايا وحوافز

للمستثمرين يف حالة اقدامهم على االستثمار يف تلك املناطق .

 -2ضرورة االهتمام باالستثمار يف القطاعات اليت ختتص وتعنى بتنمية املوارد البشرية واليت تعترب من املستلزمات الرئيسية

للقيام بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية مثل قطاع التعليم والصحة والشباب .

 -٢العمل جبد من اجل تسويق الفرص االستثمارية والبيئة االستثمارية املالئمة يف االقليم جلذب االستثمار االجنيب واالستفادة

من االمكانات املالية والفنية واخلربات واملهارات اليت ميتلكها املستثمرين االجانب واليت يفتقر اليها اقليم كوردستان العراق .

 -8ضرورة العمل اجلاد على تطوي البنية التحتية يف اإلقليم لكي تشكل الدعامة األساسية جلذب االستثمارات

األجنبية وتعزيز االستثمارات احمللية .
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املصادر واملراجع
أوال  :املصادر باللغة العربية

 -0أمحد  ،أرشد حممد أمحد ،التوجه االستثماري يف حمافظة السليمانية للمدة ( ، )6000-6002جملة جامعة التنمية البشرية ،
اجمللد( ، )6العدد(، )0كانون الثاني . 6002
-6أمحد ،حمسن ابراهيم  ،دور القطاع الزراعي يف االختالالت اهليكلية يف االقتصاد العراقي خالل املدة( ، )0118-0120جملة
زانكوي سليماني( ، )Bالعدد (. 6000، )00
 -0الدوري  ،مؤيد عبد الرمحن  ،ادارة االستثمار واحملافظ االستثمارية ،الطبعة االوىل  ،اثراء للنشر والتوزيع  ،االردن ومكتبة
اجلامعة ،الشارقة . 6000 ،
-4آل شبيب ،د .دريد كامل ،االستثمار والتحليل االستثماري  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،الطبعة العربيـة،عمـان،
. 6001
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العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي
'دراسة ميدانية يف مديرية كمرك كرميان'*
م.د.ضيا حممد حسن
رئيس قسم إدارة األعمال يف املعهد التقين -كالر
امللخص
هدفت هذه الدراسة يف التعرف على "العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك
كرميان" .وتكونت عينة الدراسة من مجيع املوظفني يف مديرية كمرك كرميان ،والبالغ عددهم ( )65طبقت الدراسة عليهم مجيعاً ،مت
إسرتجاع ( )34إستبانة بنسبة ( .)%77وأشارت نتائج الدراسة اىل عدم وجود عالقة ذات داللة معنوية بني كل من (تدريب موظفي
الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية) وبني ظاهرة التهرب الكمركي ،بينما توجد عالقة ذات داللة
معنوية بني كل من (نقص الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك) وبني ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة
نظر موظفي مديرية كمرك كرميان ،وكما أشارت النتائج اىل عدم وجود فروق ذات داللة معنوية حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة
التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان تعزى للخصائص الشخصية لعينة الدراسة (سنوات اخلدمة ،املؤهل
العلمي ،اجلنس) .ويف ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة العمل على تنمية الوعي الكمركي لدى املكلفني ،والعمل على إزالة
احلاجز النفسي بني املكلف واإلدارة الكمركية ،من خالل الندوات والنشرات ووسائل اإلعالم ،مع بيان أوجه صرف هذه الرسوم
حتى يطمئن املكلف بدفع الرسوم بأن األموال اليت يدفعها تنفق يف سبيل حتقيق املصلحة العامة.
Abstract:
The aim of this study is to identify factors that have influence on the phenomenon of custom
evasion from the perspective of the employees at the Directorate of Custom in Garmian. The study
sample consisted of all employees in the Directorate of Custom in Garmian. The number of 43 responses
received from the total population (56) which is equal to 77% of all sent questionnaires.

*

قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان ٧١٠7
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The results of the study indicated that there is no significant correlation between each of the
(training and strong coordination between the General Administration of Customs and security apparatus)
and the phenomenon of custom evasion. However, there was significant correlation between each of (the
lack of custom awareness, increased financial and nonfinancial incentives) and the phenomenon of custom
evasion from the perspective of the employees at the Directorate of Custom in Garmian. The findings of
the study also showed no significant differences about the phenomenon of custom evasion and the
respondents’ perspective at the Directorate of Custom in Garmian is attributed to the personal
characteristics of the study sample (years of service, educational qualification, sex .(
In light of these findings, this study recommends that to work on increasing custom awareness
among taxpayers, and work to remove the psychological barrier between the taxpayer and the
administration of customs. This is through seminars, publications and the media, with aspects of the
disbursement of these fees statement to reassure the taxpayer that the fees that they pay is spending to
achieve public interest.

املقدمة
تعترب ظاهره التهرب الكمركي من املشاكل والعقبات اليت حتول دون أداء الدولة ملهامها اليت تهدف إىل حتقيق الرفاهية
 حبيث أصبحت ظاهرة التهرب الكمركي ظاهرة عاملية توجد يف خمتلف دول العامل منها الدول،وتقديم اخلدمات األساسية للمواطنني
 إال أنها تتفاوت من دولة اىل أخرى حسب الظروف االقتصادية والسياسية والتشريعية واالجتماعية،املتقدمة والنامية على حد سواء
، كما تعد الرسوم الكمركية أحد مصادر التمويل خلزينة الدولة من أجل إنفاقها للصاحل العام لتحقيق الرفاهية ملواطنيها.والثقافية
لذلك تسعى الدولة العمل كل ما يف وسعها من سن القوانني والتشريعات اليت تنظم عملية جباية وحتصيل الرسوم الكمركية مبا حيافظ
 ومبا أن للكمارك تأثري كبري يف.على وفرة اجلباية للخزينة ا لعامة للدولة مع حتقيق العدالة وعدم زيادة العبء الكمركي على املكلفني
 باالضافه اىل غريها، العراق باألموال الالزمة لذلك تعترب من املوارد الرئيسية للموازنة العامة-إمداد اخلزينة العامة ألقليم كوردستان
.من املوارد األخرى

مشكلة الدراسة وأسئلتها
:تتمثل مشكلة الدراسة يف السؤال اآلتي
ماهي العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان؟
:ومن خالل سؤال الدراسة تتفرع لدينا األسئلة التالية
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 .٠هل توجد عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى داللة ( )١0١6بني كل من (تدريب موظفي الكمارك ،نقص
الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك
واألجهزة األمنية) وبني ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان؟
 .٧هل توجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى داللة ( )١0١6حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة التهرب
الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان تعزى للخصائص الشخصية لعينة الدراسة (سنوات
اخلدمة ،املؤهل العلمي ،اجلنس)؟

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة يف حتديد العوامل املؤثرة ظاهرة التهرب الكمركي ،كما أن هذه الدراسة سوف تساعد اجلهات
املختصة يف معرفة ماهية التهرب الكمركي وكيفية مكافحته من أجل احملافظة على إيرادات حكومة إقليم كردستان العراق.

هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة يف التعرف على "العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية
كمرك كرميان" وتتمثل األهداف الفرعية للدراسة يف التالي:
.٠

تقييم العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي يف مديرية كمرك كرميان.

.٧

حتديد العوامل اليت تساعد يف معاجلة حاالت التهرب الكمركي ،وإجياد طرق للحد من هذه الظاهرة.

.4

تقديم بعض املقرتحات ملديرية كمرك كرميان واملوظفني املختصصني يف معرفة ما هو التهرب الكمركي.

اإلطار النظري للدراسة
متثل عمليات التهرب الكمركي شكالَ من أهم أشكال الفساد اإلداري واملالي ملا يسببه من ضياع إيرادات كبرية من
خالل عدم دفع الرسوم املستحقة بالكامل ،كونها تتم خمالفة ألحكام التشريع الكمركي ،حيث يتم إدخال البضائع اىل الكمارك أو
إخراجها منه رغبة يف التملص من دفع احلقوق والرسوم الكمركية أو التغاضي عن تدابري احلظر املقررة قانوناَ .لذلك تعمل ادارة
الكمارك من خالل تنفيذ السياسة الكمركية احملددة من طرف السلطات العمومية ملراقبة حركة البضائع ورؤوس األموال من واىل
ا خلارج ،السيما من أجل محاية االقتصاد الوطين ،ودعم االستثمار وحتقيق التنمية االقتصادية .كما وأن الرقابة الكمركية ختضع هلا كل
البضائع املستوردة أو املعدة للتصدير ،غري أن الواقع يكشف عن وجود بعض املتعاملني الذين يبحثون عن آليات متكنهم من التهرب.
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أوالً :تعريف التهرب الكمركي
يعرف التهرب الكمركي "بأنه جلب البضاعة أو تصديرها أو نقلها أو حماولة جلبها أو تصديرها أو نقلها بقصد اختالس
الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب األخرى كلياَ أو جزئياً" (أبو دحروج).3١ :٧١٠3،
وقد عرفه (موسى )٧5 :٧١١6،التهرب الكمركي "هو إدخال البضائع اىل البالد أو إخراجها منها بصورة خمالفة
للتشريعات املعمول بها دون أداء الرسوم الكمركية ،والرسوم والضرائب األخرى كلياً أو جزئياً أو خالفاً ألحكام املنع أو التقييد
الوردة يف القانون".

ثانياً :العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي
ملا كانت الرسوم الكمركية عبارة عن اقتطاع نقدي تفرضه الدولة بصورة جربية ونهائية على السلع املصدرة واملستوردة
عند دخوهلا إلقليم كردستان العراق ،فمن املتوقع أن يلجأ البعض من التجار اىل التهرب من الرسوم الكمركية بشتى الطرق
واألساليب .ميكن حتديد العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي من حيث :تدريب موظفي الكمارك ،نقص الوعي الكمركي،
زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية.
.٠

تدريب موظفي الكمارك

تسعى املنظمات يف حتقيق أهدافها اىل اإلستفادة املثلى من مجيع املوارد املتاحة هلا ،من أهم هذه املوارد هو املورد البشري
الذي حتاول املنظمات الناجحة أن يتم أختياره وتدريبه وتنمية مهاراته ،وفق أسس علمية مدروسة ،وحل املشكالت وتذليل العقبات
اليت تعرتضه داخل املنظمة واليت قد تؤثر على مستوى أدائه ،مبا ينعكس اجيابياً على تطوير أداء منظماتهم جبوانبها وأنشطتها املختلفة
 (Yawson,2009, p1).لذلك فالتدريب يعد أحد املقومات الرئيسية لتنمية املوارد البشرية وأحد عناصر اإلدارة الناجحة ،وميثل
يف جمال القوى البشرية مكانة بارزة ألنه عمل أساسي وحيوي إلجياد نوع من القوى البشرية القادرة على أداء األعمال بكفاءة
وفاعلية .كما يعد التدريب من أهم العوامل اليت تساعد على رفع مستوى أداء العاملني يف األجهزة احلكومية واملؤسسات العامة
والقطاع اخلاص واإلستفادة املثلى من الوقت واملصادر املالية املتوفرة إلجناز األعمال(أبو دحروج).64 :٧١٠3،
.٧

نقص الوعي الكمركي

إن أداء املست وردين للرسوم الكمركية املستحقة عليهم ،هو تعبري عن ممارسة مسؤوليتهم االجتماعية يف احملافظة على
وطنهم ،وعلية فإن املستوى األخالقي ملواطين الدولة يعترب رفيعاً إذا ما التزم املستوردون بالتزامهم الكمركي ،أما ضعف املستوى
األخالقي فهو يتناسب عكسياً مع الشعور الوط ين يف مصلحة اجملتمع ،ومع الشعور بتحمل املسؤولية يف حتمل األعباء العامة ،حيث أن
ضعف املستوى األخالقي لألفراد حيفز على التهرب من دفع الرسوم الكمركية (عبدالغفور).75 :٧١١2 ،
ويرجع نقص الوعي الكمركي اىل عدة عوامل منها:
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أ.

إعتقاد املكلف أنه يدفع للحكومة أكثر مما يأخذ منها ،أو عدم شعوره مبا تقدمها احلكومة من خدمات ،وشعوره

بأنه يستطيع االستمرار يف االنتفاع من خدمات احلكومة حتى مع عدم دفع الرسوم الكمركية ،وذلك أن دفعها ليس شرطاً لالستفادة
من اخلدمات.
ب.

إعتقاد املكلف أن احلكومة تسيء استخدام األموال العامة وأنها تضر اجلماعة بهذا الشكل وقد يكون السبب يف

ذلك بعض االعتبارات التارحيية (لرزق).64 :٧١٠٧ ،
ج.

أن التشريع الكمركي يف كثري من الدول ال تتوفر فيه العدالة يف الرسوم الكمركية بني املكلفني والتوسع يف تفسري

االستثناءات دون نص قانوني ،وينتج عن ذلك ردود فعل نفسية لدى املكلف تتناسب عكسياً مع الوعي الكمركي.
د.

شعور الفرد بثقل العبء الكمركي عند ارتفاع معدالت الرسوم أو تعدد الرسوم املفروضة على الوعاء نفسه أو

شعوره بعدم العدالة يف توزيع العبء الضرييب أو الكمركي ،قد يؤدي به اىل االعتقاد بظلمها ويدفعه اىل التهرب منها.
ه.

ا لقدرة املالية واحلالة االقتصادية العامة للمكلف تلعب دوراً كبرياً يف قوة الباعث النفسي لتهربه من الرسوم

الكمركية ،فهو يسعى للتهرب أكثر عندما يكون يف حالة مالية صعبة.
.4

زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك

متارس املؤسسات العامة واخلاصة أعماهلا بو اسطة كادرها البشري وذلك لتنفيذ أهدافها على املدى القريب والبعيد.
ولكي تصل هذه املؤسسات اىل اهلدف املراد الوصول اليه كان ال بد هلا من إجياد الكادر الوظيفي القادر على إيصال املؤسسة اىل
ذلك اهلدف ،وعلى هذه املؤسسة رد اجلميل أوال بأول لتحفيز املوظف على االستمرارية يف األداء اجليد والفعال .ولقد حظي
موضوع احلوافز باهتمام العديد من علماء السلوك اإلداري ،ولعل السبب يف ذلك هو أن احلوافز بشتى أنواعها املادية واملعنوية
واحدة من أهم املتغريات املستقلة االجيابية يف الدافعية للعمل .وتنقسم احلوافز اىل نوعني هما :احلوافز املادية واليت تتمثل يف املكافآت
املالية واهلدايا والعالوات اإلستثنائية اليت متنح للموظف نظري قيامه بعمل مميز أو جهد واضح للنهوض باملؤسسة ،والنوع الثاني هي
احلوافز املعنوية وتتمثل يف عبارات وخطابات الثناء والشكر والتقدير املوجهة للموظف ،واألخرية رمبا تكون أقل تأثرياً – يف نظر
البعض -من سابقتها ولكنها تعطي انطباعاً بوجود تعزيز لكل عمل جيد يقوم املوظف بتنفيذه (اجلساسي.)٠٧ :٧١٠٠ ،
.3

التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية

يعد التنسيق أحد الوظائف األساسية يف العملية اإلدارية فهو ميثل أحد مقومات اإلدارة من أجل حتقيق األهداف اليت تسعى
املنظمات واجلهات ذات املصاحل املشرتكة لتحقيقها ،وتنبع احلاجة اىل التنسيق نظراً الختالف وجهات النظر بشأن كيفية حتقيق
االهداف اجلماعية ،أو كيفية عملها بانسجام ،فعادة ما يفسر االشخاص األهداف املتشابهة بطرق خمتلفة كل من وجهة نظرة ،وكثرياً
ما ال تتفق جهودهم لتحقيق تلك االهداف مع جهود اآلخرين .ومن هنا تربز أهمية التنسيق والتوفيق بني هذه االختالفات يف كيفية
أداء العمل ومتابعته واالهتمام باهلدف األساس .والتنسيق يعمل على التقريب بني وجهات النظر املختلفة وإجياد روح التعاون يف
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تقديم اخلد مات والواجبات اليت يلزم أن تقوم بها أكثر من هيئة مبا يكفل عدم التكرار أو اإلزدواج والتضارب بني اهليئات املختلفة،
والتنسيق من أهم العمليات اليت متارس بها طريقة تنظيم املنظمات (الفهيد).٧٧ :٧١١5 ،

ثالثاً :أنواع التهرب الكمركي
يتخذ ظاهرة التهرب الكمركي عدة أشكال أهمها (السامرائي والعبيدي):٠4٧ :٧١٠٧،
.٠

تقليص قيمة فواتري السلع املستوردة بنسب تصل اىل ما دون لوائح األسعار املعتمدة من قبل الكمارك ،كي تقوم
الكمارك بتطبيق لوائح أسعارها اليت تقل غالباً عن األسعار الفعلية وهنا حيصل املستورد على ختفيض يف الرسوم
وميكن للمستورد أن يعرتض على أسعار الئحة الكمارك اذا كانت مرتفعة ويطلب ختفيضها ،لكن بعض
املستوردين يلجأون اىل هذا األجراء عن حق أحياناً أو بقصد التهرب احياناً أخرى ويستخدموا أساليب فاسدة.

.٧

ختليص البضاعة حتت بند كمركي آخر غري بندها احلقيقي حبيث تكون رسوم البند البديل أدنى ،أو أن يكون
حسابه على سعر صرف أدنى.

.4

يتم تصنيف بعض املستوردات حتت بند كمركي مسموح بينما هي يف احلقيقية تعود لبند كمركي حمظور
استرياده ،وهذا يف احلقيقة تهريب وليس تهرب فقط.

.3

التفاوت يف اإلجراءات بني مركز كمركي وآخر ،حيث تتفاوت الرسوم وتتفاوت اجراءات املنع والسماح،
فنفس التعليمات تفسر يف كل مركز كمركي على حنو خمتلف ،وميكن للمستوردين نقل بضائعهم اىل مركز آخر
للحصول على معاملة أسهل أو لدفع أقل ،وللحصول على مثل هذه اإلمكانية يلجأ بعض املستوردون اىل عمل
سجل جتاري يف املنطقة اليت تكون إجراءاتها أسهل وأنفع.

منهجية الدراسة
مت استخدم املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة ،إذ إنه من أكثر املناهج استخداماً يف دراسة الظواهر االجتماعية
واإلنسانية ،وألنه يناسب الظاهرة موضع الدراسة (عبيدات ،)٠36 :٧١١4 ،واعتمدت الدراسة على مصادر البيانات واملعلومات
اآلتية ،أوالً :املص ادر الثانوية :وتتمثل يف مراجعة واستقصاء أدبيات الدراسة واملتمثلة يف الكتب واملقاالت والبحوث والرسائل
اجلامعية ،خاصةً ذات الصلة مبوضوع التهرب الكمركي .ثانياً :املصادر األولية :وتتمثل يف إعداد استبانه ،ولغرض حتقيق أهداف
الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها ،فقد مت إستخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة بإستخدام الربنامج اإلحصائي
(The Statistical Package for Social Sciences).
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جمتمع وعينة الدراسة
جمتمع الدراسة :يتكون جمتمع الدراسة من مجيع املوظفني يف مديرية كمرك كرميان والبالغ عددهم ( ،)65من محلة
شهادات (إعدادية ،دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستري) كما موضح يف جدول (:)٠
جدول رقم ( )1مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

إعدادية

4

دبلوم

93

بكالوريوس

11

ماجستير

1

المجموع

65

عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من مجيع املوظفني يف مديرية كمرك كرميان ،والبالغ عددهم ( )65طبقت الدراسة
عليهم مجيعاً ،مت إسرتجاع ( )34إستبانة بنسبة ( .)%77واجلدول ( )٧يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للخصائص الشخصية ،ومت
االعتماد عليها يف التحليل اإلحصائي املتمثل حبساب التكرارات والنسب املئوية ،وفيما يلي وصف اخلصائص الشخصية لعينة
الدراسة:
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جدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للخصائص الشخصية
الخصائص الشخصية لعينة الدراسة
املؤهل العلمي

-1

-2

عينة الدراسة
التكرار

النسبة املئوية

إعدادية

2

7.4

دبلوم

24

82.6

بكالوريوس

17

62.8

اجملموع:

76

%111

سنوات اخلدمة
 5سنوات فأقل

21

76.2

 11-8سنوات

22

51.2

 11سنة فأكثر

1

1

اجملموع:

76

%111

اجلنس

-6
ذكر

26

85.1

أنثى

15

67.3

اجملموع:

76

%111

نالحظ من نتائج اجلدول رقم ( )٧أن ما نسبته ( )%5٧02من أفراد جمتمع الدراسة هم من محلة درجة دبلوم ،وهذا يدل
على توجه مديرية كمرك كرميان يف تعيني محلة املؤهالت العلمية املالئمة للوظيفة ،ونالحظ من نتائج اجلدول السابق أن فئات سنوات
اخلدمة متقاربة بني كل من فئة ( 6سنوات فأقل ٠١-5 ،سنوات) ،وكما نالحظ من نتائج اجلدول السابق أن ما نسبته ()%560٠
من أفراد عينة الدراسة من الذكور ،وهذا يدل على أن غالبية املوظفني العاملني يف مديرية كمرك كرميان واليت تتطلب عمال ميدانيا
مما يتسبب يف عزوف بعض اإلناث عن التوجه إىل مثل هذه الوظائف.
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صدق االستبانه وثباتها:
ملعرفة مدى صدق االستبانه قام الباحث بعرضها على جمموعة من األساتذة املختصني لتحكيمها من قبلهم وبعد األخذ
مبالحظاتهم مت تعديل االستبانه مبا يتناسب مع طبيعة الدراسة حتى أصبحت يف صورتها احلالية.
وللتأكد من ثبات األداة مت توزيع االستبانه على عينه عشوائية مكونه من ( )٠6من موظفني يف مديرية كمرك كرميان،
ومت إعادة االختبار على العينة نفسها ،وقد مت احتساب معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) جلميع فقرات االستبانه كما هو مبني
يف اجلدول رقم( ،)4ونالحظ أن معامالت االتساق الداخلي كانت أكثر من( ،)%5١مما يشري إىل قوة االرتباط واالتساق ما بني
اإلجابتني ،كما تدل على ثبات األداة وقدرتها على قياس األهداف املوضوعة.
جدول رقم ( )4معامالت االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)
املتغريات

احملور

كرونباخ ألفا

األول

التهرب الكمركي

١07٧١

الثاني

تدريب موظفي الكمارك

١02١١

الثالث

نقص الوعي الكمركي

١0543

الرابع

زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك

١074٧

اخلامس

قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية

١0520

اجملموع

١07٠6

املصدر :من إعداد الباحث إعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي
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عرض نتائج الدراسة وحتليلها:
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة وحتليلها ،مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.

أوالً :ظاهرة التهرب الكمركي
يوضح اجلدول رقم ( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول الفقرات املتعلقة بظاهرة التهرب
الكمركي مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية.

جدول رقم ( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
لفقرات ظاهرة التهرب الكمركي عند موظفي مديرية كمرك كرميان
املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

الفقرات

٠

تعتقد بأهمية دراسة ظاهرة التهرب الكمركي.

30432

١0032

٧

تؤثر ظاهرة التهرب الكمركي على نواحي احلياة االقتصادية.

30١١١

٠0٠06

4

تزداد ظاهرة التهرب الكمركي عرب الزمن.

407٧١

٠0١02

407٧١

١0024

6

يقع التهرب الكمركي يف مجيع أنواع السلع.

40322

١0046

5

يقع التهرب الكمركي يف سلعة معينة.

40٧4٧

٠0٠0٠

4076٠

٠0١62

الرتبة

3

تؤثر ظاهرة التهرب الكمركي على نواحي احلياة
االجتماعية.

اجملموع

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسابي إلمجالي الفقرات املتعلقة بظاهرة التهرب الكمركي بلغ ()4076٠
وباحنراف معياري ( ،)٠0١62كما نالحظ من اجلدول أن فقرة " تعتقد بأهمية دراسة ظاهرة التهرب الكمركي" جاءت يف املرتبة
األوىل ومبتوسط حسابي ( ،)30432وهذه النتيجة تؤكد أهمية دراسة ظاهرة التهرب الكمركي يف مديرية كمرك كرميان.
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ثانياً :تدريب موظفي الكمارك
يوضح جدول رقم ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول الفقرات املتعلقة بتدريب
موظفي الكمارك مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية.
جدول رقم ()6
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات تدريب موظفي الكمارك
الرتبة
٠

الفقرات
تدريب موظفي الكمارك يزيد من قدرتهم على كشف املهربني مما حيد من التهرب

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

30432

١07٠0

٧

يدرك موظفي الكمارك أهمية التدريب ملكافحة التهرب.

40507

٠0١2١

4

تدريب موظفي الكمارك كاف ملكافحة التهرب الكمركي.

40٠٠5

٠044٠

3

املدربون على درجة من اخلربة والكفاءة يف التدريب ملكافحة التهرب الكمركي.

40١٧4

٠0٠33

٧004١

٠03٧١

٧070١

٠0447

٧0573

٠03١0

٧062٠

٠0٠00

يوجد خطط سنوية لتدريب موظفي الكمارك ملكافحة التهرب الكمركي.

٧06٠٠

٠0425

اجملموع

40١73

٠0٧٧6

6
5
7
2
0

الكمركي.

تتبنى االدارة العامة للكمارك سياسات تشجيع املوظفني على التدريب ملكافحة التهرب
الكمركي.
حترص االدارة العامة للكمارك على التعرف على االحتياجات التدريبية ملوظفي الكمارك
ملكافحة التهرب الكمركي.
حيصل موظفي الكمارك على دورات تدريبية لتعريفهم بكل ما يستجد يف جمال التهرب.
تتابع االدارة العامة للكمارك املتدرب لتأكد من حتقيق أهداف التدريب ملكافحة التهرب
الكمركي.

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسابي إلمجالي الفقرات املتعلقة بتدريب موظفي الكمارك بلغ ( )40١73وباحنراف
معياري ( ،)٠0٧٧6كما نالحظ من اجلدول أن فقرة " تدريب موظفي الكمارك يزيد من قدرتهم على كشف املهربني مما حيد من
التهرب الكمركي" جاءت يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسابي ( ،)30432وهذه النتيجة تؤكد أهمية تدريب موظفي الكمارك يزيد
من كفاءة املوظفني يف مديرية كمرك كرميان للحد من ظاهرة التهرب الكمركي.
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ثالثاً :نقص الوعي الكمركي
يوضح جدول رقم ( )5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول الفقرات املتعلقة بنقص الوعي
الكمركي مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية.
جدول رقم ()5
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات نقص الوعي الكمركي
الفقرات

الرتبة

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

٠

نسبة الرسوم الكمركية تدفع املكلفني للتهرب الكمركي.

40643

٠0١4٠

٧

سياسات الرسوم الكمركية تساعد على التهرب الكمركي.

40406

١0004

4

توجد نشرات توضح للمكلفني أهمية االلتزام بإداء الرسوم الكمركية

404٧6

٠0٠67

وجتنب التهرب الكمركي.
3

يعتقد املكلف أن مبلغ الرسوم الكمركية الذي يدفعه بدون وجه حق.

6

ينظر املكلف للتهرب الكمركي على أنه عمل أخالقي.

5

شعور املكلف بأنه يعطي احلكومة أكثر مما يأخذ منها يزيد من التهرب
الكمركي.
اجملموع

40١04

١00٧٠

40١04

١007٠

40١35

١0002

40٧37

٠0١٠٠

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسابي إلمجالي الفقرات املتعلقة بنقص الوعي الكمركي بلغ ( )40٧37وباحنراف
معياري ( ،)٠0١٠٠كما نالحظ من اجلدول أن فقرة "نسبة الرسوم الكمركية تدفع املكلفني للتهرب الكمركي" جاءت يف املرتبة
األوىل ومبتوسط حسابي ( ،)40643وهذه ال نتيجة تؤكد بأن هناك خلل يف نسبة الرسوم الكمركية أي نسب غري عادلة مما يزيد
ظاهرة التهرب الكمركي.
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رابعاً :زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك
يوضح جدول رقم ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول الفقرات املتعلقة بزيادة احلوافز
املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية.
جدول رقم ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك
الرتبة
٠

الفقرات

30١04

١05١0

30١04

١05١0

4

يعد ربط احلوافز واملكافآت بنتائج تقييم األداء حيد من التهرب الكمركي.

40075

١0740

3

شعور موظفي الكمارك باألمن واالستقرار الوظيفي حيد من التهرب الكمركي.

40757

١072٠

40733

١0072

4062٠

٠0٠٠7

40662

٠0١07

4024

١0237

٧

6
5
7

يشعر موظفي الكمارك أن منح الرتقيات الوظيفية يؤثر إجيابياً على احلد من التهرب الكمركي.

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

يعتقد موظفي الكمارك أن احلصول على املكافآة لضبط عملية التهرب له دور فاعل يف احلد من
التهرب الكمركي.

اإلدارة العامة للكمارك تقدم التشجيع املعنوي للمفتشني الكمركيني على االفكار واالقرتاحات اجليدة
اليت يقدمنونها للحد من التهرب الكمركي.
يشعر موظفي الكمارك أن اإلدارة العامة للكمارك تبذل جهوداً طيبة لتوفري الدعم والتشجيع املعنوي
هلم.
شعور موظفي الكمارك بالرضا الوظيفي من خالل ما يتقاضوه من رواتب وعالوات يساعد يف احلد
من التهرب الكمركي.
اجملموع

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسابي إلمجالي الفقرات املتعلقة بزيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك بلغ
( )4024وباحنراف معياري ( ،)١0237كما نالحظ من اجلدول أن فقرة "يشعر موظفي الكمارك أن منح الرتقيات الوظيفية يؤثر
إجيابياً على احلد من التهرب الكمركي " وفقرة " يعتقد موظفي الكمارك أن احلصول على املكافآة لضبط عملية التهرب له دور فاعل
يف احلد من التهرب الكمركي" جاءت يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسابي ( ،)30١04وهذه النتيجة تؤكد بأهمية تأثري الرتقيات
الوظيفية واملكآفأة لضبط واحلد من ظاهرة التهرب الكمركي.
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خامساً :قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية
يوضح جدول رقم ( ) 2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول الفقرات املتعلقة بقوة التنسيق
بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية.
جدول رقم ( )2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية
املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

الرتبة

30١١١

١0766

٧

يعمل التنسيق بني الكمارك واألجهزة األمنية على جتنب االزدواجية والصراع.

400١7

١072٠

4

يوجد تعاون بني الكمارك واألجهزة األمنية ملكافحة التهرب الكمركي.

40٧66

٠0٧0٧

3

يدرك املسؤولون يف األجهزة األمنية والكمارك أهمية التنسيق فيما بينهم ملواجهة عملية التهرب الكمركي.

40٠25

١002٧

6

انعقاد اجتماعات بني مسئولي األجهزة األمنية والكمارك من أجل التخطيط ملكافحة التهرب الكمركي.

40٠٠5

٠0٧42

5

وجود قاعدة بيانات مشرتكة بني الكمارك واألجهزة األمنية ملكافحة التهرب الكمركي.

40١04

٠0٧٠٠

403٧5

٠0١34

٠

الفقرات
يؤدي التنسيق الفعال بني األجهزة األمنية والكمارك اىل حتقيق أقل قدر ممكن من الوقت واجلهد املبذول يف
مكافحة التهرب الكمركي.

اجملموع

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسابي إلمجالي الفقرات املتعلقة بقوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة
األمنية بلغ ( )403٧5وباحنراف معياري ( ،)٠0١34كما نالحظ من اجلدول أن فقرة "يؤدي التنسيق الفعال بني األجهزة األمنية
والكمارك اىل حتقيق أقل قدر ممكن من الوقت واجلهد املبذول يف مكافحة التهرب الكمركي" جاءت يف املرتبة األوىل ومبتوسط
حسابي ( ،) 30١١١وهذه النتيجة تؤكد بأهمية تأثري التنسيق بني األجهزة األمنية والكمارك للحد من ظاهرة التهرب الكمركي.
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النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة
السؤال األول :هل توجد عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى داللة ( )١0١6بني كل من (تدريب موظفي الكمارك،
نقص الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية)
وبني ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان؟
يقوم السؤال األول يف الدراسة على حتديد مدى وجود عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى ( )١0١6بني كل من
(تدريب موظفي الكمارك ،نقص الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة
للكمارك واألجهزة األمنية) وبني ظاهرة التهرب الكمركي ،والختبار الفرضية مت استخدام معامل إرتباط بريسون ( Pearson
 )Correlationكما هو مبني يف اجلدول رقم (.)0
جدول رقم ( )0معامل االرتباط بريسون بني كل من
(تدريب موظفي الكمارك ،نقص الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة
األمنية) وبني ظاهرة التهرب الكمركي يف مديرية كمرك كرميان
اإلحصاءات

ظاهرة التهرب الكمركي

احملور

معامل االرتباط

١0١٧3-

مستوى الداللة

١0272

معامل االرتباط

١04٧6

مستوى الداللة

١0١44

زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي

معامل االرتباط

١0436

الكمارك

مستوى الداللة

١0١٧3

قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك

معامل االرتباط

١0٧32-

واألجهزة األمنية

مستوى الداللة

١0٠١2

تدريب موظفي الكمارك
نقص الوعي الكمركي

نالحظ من خالل اجلدول السابق بعدم وجود عالقة بني كل من (تدريب موظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة
للكمارك واألجهزة األمنية) وبني ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان ،فقد بلغت قيمة معامل
اإلرتباط ( ١0١٧3-و  ) ١0٧32-وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)١0١6وهذه النتيجة تدل على عدم
وجود أثر لكل من (تدريب موظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية) على ظاهرة التهرب
الكمركي.
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وكما نالحظ أن هناك عالقة معنوية بني كل من (نقص الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك)
وبني ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان ،فقد بلغت قيمة معامل اإلرتباط ( ١04٧6و )١0436
وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،) ١0١6وهذه النتيجة تدل على عالقة معنوية طردية بني كل من(نقص الوعي
الكمركي ،زيادة احلوافز املادي ة واملعنوية ملوظفي الكمارك) وبني ظاهرة التهرب الكمركي ،فكلما زاد نقص الوعي الكمركي ونقص
احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك زاد التهرب الكمركي يف مديرية كمرك كرميان.
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى داللة ( )١0١6حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة التهرب
الكمركي وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان تعزى للخصائص الشخصية لعينة الدراسة (سنوات اخلدمة ،املؤهل العلمي،
اجلنس)؟
إلختبار هذه الفرضية مت إستخدام اختبار  ،)Independent samples t-test( Tوالنتائج مبينة يف اجلدول رقم
( ،)٠١والذي يبني أنه ال توجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )١0١6حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة التهرب
الكمركي يف مديرية كمرك كرميان تعزى للمؤهل العلمي (دبلوم فأقل ،بكالوريوس فأعلى) ،حيث أن قيمة  Tاحملسوبة بلغت (-
 ،)١03٧7ومبستوى الداللة ( ،)١0٧73وهذا يدل على أن مجيع أصحاب املؤهالت العلمية من املوظفني يف مديرية كمرك كرميان
على ح ٍد سواء يؤكدون على وجود ظاهرة التهرب الكمركي.
جدول رقم ( )٠١إختبار  Tللعينات املستقلة حسب متغري املؤهل العلمي
احملور

املؤهل العلمي

العدد

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف املعياري

ظاهرة التهرب

دبلوم فأقل

٧0

407٧3

١0557

الكمركي

بكالوريوس فأعلى

٠3

402١0

١0370

قيمة T
احملسوبة
١03٧7-

مستوى الداللة

١0٧73

إلختبار هذه الفرضية مت إستخدام اختبار  ،)Independent samples t-test( Tوالنتائج مبينة يف اجلدول رقم
( ،)٠٠والذي يبني أنه ال توجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )١0١6حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة التهرب
الكمركي يف مديرية كمرك كرميان تعزى ملتغري سنوات اخلدمة ( 6سنوات فأقل ٠٠-5 ،سنوات) ،حيث أن قيمة  Tاحملسوبة بلغت
( ،)٠0٧3٠ومبستوى الداللة ( ،)١066٠وهذا يدل على أن وجهة نظر مجيع املبحوثني من املوظفني يف مديرية كمرك كرميان
يؤكدون على وجود ظاهرة التهرب الكمركي بغض النظر عن عدد سنوات اخلدمة.
جدول رقم ( )٠٠إختبار  Tللعينات املستقلة حسب متغري سنوات اخلدمة
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احملور

سنوات اخلدمة

العدد

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف املعياري

ظاهرة التهرب

 6سنوات فأقل

٧٧

40254

١05١6

الكمركي

٠٠-5سنوات

٧٠

40743

١05١٧

قيمة T
احملسوبة
٠0٧3٠

مستوى الداللة

١066٠

إلختبار هذه الفرضية مت إستخدام اختبار  ،)Independent samples t-test( Tوالنتائج مبينة يف اجلدول رقم
( ،)٠٧والذي يبني أنه ال توجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )١0١6حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة التهرب
الكمركي يف مديرية كمرك كرميان تعزى ملتغري اجلنس ،حيث أن قيمة  Tاحملسوبة بلغت ( ،)٠0٧0٧-ومبستوى الداللة
( ،)١0٧١3وهذا يدل على أن مجيع املوظفني يف مديرية كمرك كرميان سواء كانوا ذكور أو إناث يؤكدون على وجود ظاهرة
التهرب الكمركي.
جدول رقم ( )٠٧إختبار  Tللعينات املستقلة حسب متغري اجلنس
احملور

اجلنس

العدد

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف املعياري

ظاهرة التهرب

ذكر

٧7

4055١

١0566

الكمركي

أنثى

٠5

402١5

١0302

قيمة T
احملسوبة
٠0٧0٧-

مستوى الداللة

١0٧١3
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االسـتنتاجات والتوصيـات
أوال"  :االستنتاجات
.٠

تبينت نتائج الدراسة بأهمية دراسة ظاهرة التهرب الكمركي يف مديرية كمرك كرميان وتأثريها على نواحي احلياة

اإلقتصادية بدرجة عالية.
.٧

أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك قصور يف اخلطط السنوية لتدريب موظفي الكمارك للمكافحة من ظاهرة التهرب

الكمركي.
.4

يشعر املكلف بدفع الرسوم الكمركية بأنه يعطي للحكومة أكثر مما يأخذ منها ،وهذا يزيد من ظاهرة التهرب الكمركي.

.3

يشعر موظفي الكمارك أن منح الرتقيات الوظيفية واحلصول على املكافآة يؤثر إجيابياً على احلد من التهرب الكمركي،

وهذه النتيجة تؤكد بأهمية تأثري الرتقيات الوظيفية واملكآفأة لضبط واحلد من ظاهرة التهرب الكمركي.
.6

ان كيفية تصرف احلكومة باإليرادات الكمركية يعد من العوامل املؤثرة يف خلق نظرة إجيابية اىل الرسوم الكمركية ،وأن

احد أسباب التهرب الكمركي يرتبط بسياسة ا إلنفاق احلكومي وأوجهه اليت قد ال ختلق القناعة الكافية لدى املكلف لتسديد ما عليه
من الرسوم الكمركية.

ثانيا" التوصيات
يف ضوء النتائج السابقة واليت توصلت اليها هذه الدراسة ،فإنه ميكن تقديم التوصيات التالية:
.٠

ضرورة العمل على تنمية الوعي الكمركي لدى املكلفني ،والعمل على إزالة احلاجز النفسي بني املكلف واإلدارة الكمركية،

من خالل الندوات والنشرات ووسائل اإلعالم ،مع بيان أوجه صرف هذه الرسوم حتى يطمئن املكلف بدفع الرسوم بأن األموال اليت
يدفعها تنفق يف سبيل حتقيق املصلحة العامة.
.٧

تفعيل نظام مجع املعلومات ونظام العقوبات لردع املتهربني من الرسوم الكمركية.

.4

تفعيل وزيادة عملية التنسيق بني إدارة الكمارك واألجهزة األمنية على خمتلف املستويات للحد من ظاهرة التهرب

الكمركي.
.3

توفري الكادر الفين ذو الكفاءة واخلربة العالية للكشف عن حاالت التهرب املختلفة ،وذلك من خالل تأهيل اجلهاز الضرييب

الكمركي بعناصر متميزة من قوة العمل اإلدارية واملتخصصة ،مع إعطاء أهمية باجلانب التدرييب املتخصص باألنظمة احلديثة ،مع
األخذ بهيكل مناسب من حيث األجور (الرواتب) واحلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،ورفع كفاءة وفاعلية اإلدارة الكمركية
يف تقدير وحتصي ل الرسوم الكمركية لتحقيق األهداف الرامية ،من خالل تفعيل عمل هيئات الرقابة الداخلية يف مؤسسات الكمركية
وتوثيق العالقة بني اجلهات الساندة (هيئة النزاهة واإلدارة الكمركية) يف تطبيق القانون على احلاالت غري النزيهة.
.6

وضع اسرتاتيجية متكاملة تعاجل كافة اجلوانب والثغرات اليت ينفذ منها املتهربون من الرسوم الكمركية.
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.5

إجياد إجراءات عقابية ،نظراً خلطورة ظاهرة التهرب الكمركي لذلك البد من وضع عقوبات مالية وجسدية ،وذلك ألن

خوف املكلف املتهرب من عقوبة السجن مثالً ،يشكل رادعاً للتقليل من التهرب الكمركي.
.7

إن جناح هذه الطرق يف مكافحة التهرب الكمركي يتوقف على النظام الكمركي وعلى كفاءة اإلدارة الكمركية يف تطبيق

القانون .كما أن هذه األساليب ال تعطي النتائج املرجوة منها إذا مل تقرتن حبملة لتوعية املكلفني بواجباتهم وحقوقهم ،فقناعة املكلف
بأن املال الذي يدفعة للدولة كرسوماً كمركياً ال يذهب عبثاً ،وإمنا يستخدم لإلصالح والتطوير والتنمية هو عامل أساسي لعدم
التهرب من دفع الرسوم الكمركية.

املراجع
.٠

أبو دحروج ،معني جابر (" )٧١٠3العوامل املؤثرة على ظاهرة التهريب اجلمركي من وجهة نظر العاملني يف اإلدارة العامة
للجمارك واملكوس الفلسطينية-قطاع غزة" رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة اإلسالمية-غزة،
فلسطني.

.٧

اجلساسي ،عبداهلل (" )٧١٠٠أثر احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان"
رسالة ماجستري غري منشورة ،األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العالي ،عمان.

.4

السامرائي ،يسرى مهدي حسن ،والعبيدي ،زهرة خضري عباس (" )٧١٠٧حتليل ظاهرة التهرب الضرييب ووسائل معاجلته
يف النظام الضرييب العراق" جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد ،3العدد ،0العراق.

.3

عبد الغفور ،حسام (" )٧١١2العالقة بني املكلف واإلدارة الضريبية وأثرها على التحصيل واجلباية" رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني.

.6

عبيدات ،ذوقان (" )٧١١4البحث العلمي :مفهومه وأدواته وأساليبة (ط ،)٠دار الفكر ،عمان ،األردن.

.5

الفهيد ،عبداحملسن ( " )٧١١5التنسيق بني األجهزة ودوره يف مواجهة األزمات :دراسة مسحية على اجلهات األمنية مبدينة
اجلبيل الصناعية" رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.

.7

لرزق ،البد (" )٧١٠٧ظاهرة التهرب الضرييب وإنعكاساتها على األقتصاد الرمسي يف اجلزائر:دراسة حالة والية تيارت"
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسيري ،جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان ،اجلزائر.

.2

موسى ،أسد كامل (" )٧١١6التهرب اجلمركي وأثره يف اإليرادات اجلمركية الفلسطينية" رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني.

9. Yawson , Frank(2009) . Training and Development of Human Resource in Customs Excise and
Preventive service(CEPS) ,Chana : Institute of Distance Learning, KNUST
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حتديد افضل املمارسات يف جودة عناصر العمليات التعليمية
دراسة استطالعية حتليلية آلراء
عينة من القيادات اإلدارية واهليئة التدريسية يف جامعة كركوك*
م.د .يونس محمد خضر السبعاوي
مدرس -قسم إدارة األعمال
كلية اإلدارة واالقتصاد –
جامعة التنمية البشرية
youns.khudur@uhd.edu.iq

م.د .بصير خلف خزعل
رئيس قسم إدارة المكتب
المعهد التقني -الحويجة
جامعة التقنية الشمالية
baser_2@yahoo.com

امللخص:
استهدف البحث حتديد افضل املمارسات يف جودة عناصر العملية التعليمية يف جامعة كركوك ،لتحفيز اجلامعة على تبين
تلك املمارسات والعمل على نشرها وتعميمها على الكليات التابعة هلا ،بوصفها خطوة ضرورية للتميز يف ادائها التعليمي وحتسني
جودة خمرجات نظامها .استخدام البحث املنهج الوصفي واملعاجلة النظرية التحليلية يف حتديد افضل املمارسات يف عناصر العملية
التعليمية ،باالعتماد على استمارة استبانة جلمع البيانات الالزمة لتحديد مستوى اهمية افضل املمارسات عناصر جودة العملية
التعليمية(الطلبة ،املدرس ،املنهج) ومن ثم بناء اداة لقياس مستوى توافر تلك املمارسات يف اجلامعة املبحوثة ،اذ اختري عينة عشوائية
بلغت ( )05مبحوثاً يف جامعة كركوك )50( ،مبحوثاً يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية و( )50مبحوثاً يف كلية اهلندسة .وقد خلص
البحث إىل مجلة من االستنتاجات من أهمها ،إمكانية حتديد أفضل املمارسات اخلاصة جبودة عناصر العملية التعليمية وتقييسها عرب
أوزان تسهم يف متابعة املمارسات وتطويرها ،فضالً عن أن هناك درجة اهمية وتوافر عالية ألفضل املمارسات املعنية يف الكليات
املبحوثة .ويف ضوء االستنتاجات قدمت عدد من املقرتحات ،كان من أهمها ضرورة زيادة اهتمام إدارة اجلامعة قيد البحث بتعميق
الوعي لدى ادارة الكليات حول أهمية افضل ممارسات جودة عناصر العملية التعليمية عن طريق متابعة تطبيقاتها وقياس أوزان كل
منها على حنوٍ مست مر واالستفادة من املمارسات املتميزة لبعضهم البعض بطريقة سهلة وسريعة ،وبذلك توفر الوقت واجلهد واملوارد
املادية.
الكلمات الدالة :جودة ،افضل املمارسات ،عناصر العملية التعليمية.
* قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
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…. تحدید افضل الممارسات في جودة عناصر العملیات التعلیمیة

Abstract
The research targeted to identify best practices in the quality of the elements of
the educational process in the University of Kirkuk, to motivation the university to
adopt one's practices, dissemination and publication of the associate colleges, by
means a necessary step for excellence in educational performance and improve the
quality of it's educational system outputs. The research use a descriptive approach and
analytical processing theory to identify best practices in the educational elements of
the process, Based on a questionnaire for collecting necessary data to determine the
level of best practices elements importance of the educational process quality
(students, teachers, curriculum), Then build a tool for measure the level of availability
of one's practices at the university surveyed, it was chosen as a random sample
amounted (50) respondents in Kirkuk University, The (25) respondents in the College of
Education and Human Sciences, The (25) respondents in the College of Engineering.
The Research has concluded a number of conclusions the most important, the
possibility of identifying best practices for the quality of educational elements and
measurement through weights contribute in follow up practices and development, as
well as there is a high importance degree of availability for the best Practices involved
in the colleges surveyed. In light of the findings made a number of proposals, among
which was the need to increase the interest of the university administration under
discussion to deepen the awareness of the college administration about the best
quality educational elements practices importance by pursuit applications and measure
the weights of each of them continuously and take advantage of the distinct practices
to each other in an easy way and fast, and thus save time, effort and material
resources.
Key words: Quality, Best practices, Educational elements words.
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املقدمة
ان االجتاه حنو جودة التعليم اجلامعي طريق حتمي البد منه ،لذلك ينبغي قبول املكاسب الصغرية واهلامة يف ممارسات
العمليات التعليمية كخطوة يف االجتاه الصحيح حنو اجلودة الشاملة ،لذا ينبغي االطالع على التجارب والنماذج املتميزة اليت مت
اعتمادها من قبل الدول االجنبية والعربية يف جامعاتها (الواليات املتحدة االمريكية ،دول اوروبا الغربية ،السعودية ومصر) فهي خري
مثال ع لى تناقل التجارب من دولة اىل اخرى من خالل التميز يف ادائها ملواجهة حتديات العصر .الن ما افرزته العوملة وجتلياتها من
حتديات ادى اىل نشوء مطالب ملحة امام التعليم العالي يتقدمها جتويد عملياتها التعليمية.
وعلى وفق ما تقدم فقد يُحتم هذا الواقع على اجلامعات العراقية ان تسعى اىل تشخيص افضل املمارسات يف العملية
التعليمية ،واليت يُمكن النظر اليها بوصفها متميزة عن غريها لغرض بناء خارطة التميز يف عملياتها التعليمية باقل جهد ووقت وكلفة
عند تتبنيها من قبل الكليات االخرى .مما يُمكنها من ردم فجوة االداء التعليمي بني الواقع احمللي والواقع العاملي ،وبالتالي تكون
خمرجات نظام التعليم فيها قادرة على توظيف وانتاج املعرفة املتجددة لتواكب املتغريات العاملية.
ويُعد البحث احلالي حماولة جادة لتحديد أفضل املمارسات لضمان جودة العملية التعليمية على النحو الذي تتمكن فيه
اجلامعات على مستوى كلياتها العلمية واالنسانية من االستفادة من املمارسات املتميزة لبعضها البعض بطريقة سهلة وسريعة ،انطالقاً
من حيث انتهت إليه املمارسات املتميزة األخرى وحنن بذلك نوفر الوقت واجلهد واملوارد املادية وصوالً اىل حتقيق أهداف املؤسسات
التعليمية.
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م.د .بصیر خلف خزعل /م.د .یونس محمد خضر السبعاوي

املبحث االول :منهجية البحث
مشكلة البحث:
قد متتلك اغلب الكليات داخل اجلامعة ممارسات تتميز بها يف عملياتها التعليمية ،وحتاول جاهدة اىل التميز جبوانب اخرى
من عملياتها مما يكلفها جهدا ووقتا وكلفة للوصول اىل بناء خريطة التميز يف عناصر العملية التعليمية ،لذا ينبغي االستفادة من افضل
املمارسات يف جودة العمليات التعليمية اليت متتلكها جامعات معينة وال متتلكها اجلامعات العراقية ،وتأتي مُساهمة البحث لتحديد
أفضل املمارسات من جهة وبناء استمارة أوزان قابلة للقياس يف جودة عناصر العملية التعليمية على النحو الذي ميكن من نشرها
وتعميمها على باقي تشكيالت اجلامعة لتقليل اجلهد والوقت والكلفة يف جتويد عناصر عملياتها التعليمية.
ويُمكن تلخيص مشكلة البحث يف أطار التساؤالت اآلتية:
ما مستوى اهمية افضل ممارسات جودة عناصر العملية التعليمية يف اجلامعة قيد البحث؟.
ما مستوى توافر افضل ممارسات جودة عناصر العملية التعليمية يف اجلامعة قيد البحث؟.

أهمية البحث:
تربز أهمية البحث يف حتديد أفضل املمارسات يف جودة عناصر العملية التعليمة لتعزيز ثقافة التميز يف االداء يف اجلامعة
املبحوثة ،ومن هذا املنطلق يُمكن تلخيص أهمية البحث يف التعرف على مستوى األداء احلالي ألفضل املمارسات يف اجلامعة املبحوثة
ومستوى األداء املتوقع  ،فضالً عن اجراء مقارنة ألفضل املمارسات بني كلياتها العلمية واالنسانية واخلاصة بعناصر العملية التعليمية.

أهداف البحث:
تسعى البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف أهمها:
 .1حتديد افضل املمارسات يف جودة عناصر العملية التعليمية.
 .5حتديد مستوى اهمية افضل املمارسات يف جودة عناصر العملية التعليمية يف اجلامعة املبحوثة.
 .3تصميم اداة قياس ألفضل املمارسات يف جودة عناصر العملية التعليمية يف اجلامعة املبحوثة.
 .4التعرف على درجة توافر افضل املمارسات يف جودة عناصر العملية التعليمية يف اجلامعة املبحوثة .
 .0تشخيص الفروق بني وجهات النظر اخلاصة بأفضل املمارسات بني الكليات العلمية واالنسانية.
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حدود البحث:
ميكن تقسيم حدود هذا البحث على وفق اآلتي:
 .1احلدود الزمنية :احنصرت حدود البحث يف املدة الزمنية 5512/3/1-5512/9/1
 .5احلدود املكانية :مشل البحث كلييت الرتبية للعلوم االنسانية واهلندسة يف جامعة كركوك.
 . 3احلدود البشرية :أجري البحث على عينة من اعضاء هيئة التدريس ورؤساء االقسام ومعاوني عميد يف الكليتني
املبحوثتني.

أسلوب البحث وإطاره
يعتمد البحث أسلوباً وصفياً حتليلياً يف تقديم التأطري النظري ملوضوعه وباالعتماد على عدد من املصادر العلمية العربية
واألجنبية امللحق رقم ( ، )1ويف جانبه العملي استخدم اسلوب التحليل الوصفي باالعتماد على استمارة االستبانة  ،وقد اعتمد
مقياس ليكرت الثالثي جلمع البيانات الالزمة لتحديد درجة اهمية وتوافر افضل ممارسات جودة عناصر العملية التعليمية يف اجلامعة
املبحوثة كما يف امنوذج االستبانة ادناه:
مضامني أفضل املمارسات

مستوى توافر املمارسة

مستوى أهمية املمارسة

الطلبة
()X1-X14
غري

متوافرة اىل

متوافرة

حد ما

1

5

متوافرة
3

املدرس
()X1-X16

غري مهمة
1

مهمة اىل
حد ما
5

مهمة
3

املنهج
()X1-X14
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املبحث الثاني :اإلطار النظري للبحث
يسعى املبحث اىل تسليط الضوء على احملاور الرئيسة اليت تناوهلا البحث ،على وفق ما عرضته أدبيات الفكري اإلداري يف
هذا الصدد ،وما كان من جدل فلسفي بشأنها ،ويتضمن إطار البحث النظري الفقرات اآلتية:

اوال :مفهوم جودة العمليات التعليمية
يساهم التعليم العالي يف تعزيز القدرات واملهارات املعرفية والوجدانية واحلركية وتنميتها ،وكذلك يف تعزيز السلوك
املتحضر ،وبناء األمة والتماسك االجتماعي من خالل نقل القيم الدميقراطية واملعايري الثقافية عرب افضل املمارسات يف التعليم،
واملؤسسات والعالقات والقواعد اليت تنبثق من التعليم العالي تؤدي دوراً فعاالً يف التأثري على جودة التفاعالت يف اجملتمع ،واليت
تدعم التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية.)Varghese,2008:1( .
وان كل من املعرفة واجلودة والعوامل احلامسة هلا دورا حاسم يف االقتصاد العاملي من جهة ،والتعليم العالي من جهة اخرى ،
وبالتالي فمن املهم لضمان جودة العملية التعليمية التعرف على الوسائل اليت ميكن التحقق من صحتها وحتسينها من أجل توفري تعليم
ذو جودة متميزة ( .)Chalaris, al,et,2014:371وان تطوير العملية التعليمية هي اهلدف من أي تنظيم جامعي يرغب يف
البقاء يف الوقت الراهن ،لذا ينبغي وضع معايري لتحسني جودة العملية التعليمية ( .)Niculescu.2015,886وقد يُمكن القول
أن العملية التعليمية ال ميكن أن تقاس فقط على أساس بعض املؤشرات الكمية ،وامنا هناك ،يف هذا اجملال ،جمموعة مؤشرات حمددة،
نوعية تقيس افضل املمارسات العملية التعليمية( ) Ilie, et al,2011,689وتشمل العملية التعليمية يف التعليم العالي مجيع انشطة
التعليم والتعلم والتصميم والتنفيذ والتقييم فمن الضروري تطوير وتعزيز العملية التعليمية (. )Moraru,2014,321
وقد وردت العديد من املفاهيم للعملية التعليمية حيث أشار(زمام وسليماني )124:5513،بانها االجراءات والنشاطات
اليت حتدث داخل الفصل الدراسي ،واليت تهدف اىل اكتساب املتعلمني معرفة نظرية او مهارة علمية او اجتاهات اجيابية ،فهي نظام
معريف يتكون من مدخالت وعمليات وخرجات .اما(سعدي ) 13:5514،فقد عرفها بانها مجيع االجراءات التعليمية والفنية اليت
يقوم بها عضو هيئة التدريس اجلامعي واليت يتم من خالهلا التفاعل املشرتك بني اطرافها سعياً لتحقيق اهدافها .اما
(احليلة ) 93:5514،فقد عرفها بانها نظام يتكون من جمموعة من العناصر املتداخلة واملتفاعلة بهدف بلوغ الفئة املستهدفة للنتاجات
املتوقعة ،تشمل البيئة اجلامعية ،عضو هيئة التدريس ،املنهج ،واملتعلم .يف حني عرفها(الزعيب )5514:22،بانها جمموعة من املكونات
اليت تسري ضمن خطوات متتابعة وتهدف اىل حتويل املدخالت اجلامعية االساسية(الطلبة) اىل خمرجات تتالءم وحاجات اجملتمع(خرجيي
مبستوى جيد من املهارة واملعرفة) اذ تعتمد نظاماً يتالءم مع طبيعة العملية اليت تعتمد على حنو كبري على الدور املميز ألعضاء هيئة
التدريس.
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وهناك العديد من التعاريف اليت عرف بها الباحثون افضل املمارسات ،واليت اشارت اليها دراسة
( )Raoel.at,2015:171فقد عرفت بانها:
أساليب أو تقنيات عندما تنفذ تعطي نتائج متفوقة باملقارنة مع غريها من الوسائل ،وميكن استخدامها كمقارنة مرجعية.جمموعة من املبادئ التوجيهية ،واألخالقية أو األفكار اليت متثل بطبيعة احلال أكثر كفاءة و حكمة يف اختاذ االجراءات.جمموعة من الوسائل والعمليات والنظم اليت تستخدمها املؤسسة لتحسني األداء ،وتقييم كفاءة املعايري يف املؤسسة التعليمية.يف حني يعرف( )Silva&Nascimentom,2015:2205هي جمموعة واسعة من األنشطة واالجراءات الفردية
واجلماعية لتعلم الطالب ،وحيقق نتائج إجيابية فيما يتعلق ،اخلربات التعليمية ،البيئية ،الثقافية ،واملعرفة .ومن هنا فان افضل املمارسات
يف التعليم ميكن وصفها بانها جمموعة واسعة من األنشطة والسياسات والنهج الرباجمية الفردية لتحقيق تغيريات إجيابية يف مواقف
الطلبة والسلوكيات األكادميية ،ويشمل هذا املصطلح مظلة للتسميات االتية :واعد ،مصادق عليه ،ومثاال حيتذى به ،ويتميز كل
مستوى تعليمي وفقا لألدلة اليت تدعم الطالب أو النتائج املؤسسية (.)Arendale, 2015:5
وافضل املمارسات هي املنهجيات أو أطر العمل أو إجراءات العمل اليت يثبت من خالل التجربة والبحث بأنها األمثل
لتحقيق أهداف منشودة معينة ،وعادة ما يشيع صيت منهجية معينة ثبوت جناحها يف عدة جهات ليتم الحقا تبنيها من جهات أخرى
بسبب مسعة النجاح اليت حققتها ،والثبوت الذي نتحدث عنه ليس مبنيا على وجهات نظر مهنية وإمنا إثبات علمي من خالل
مؤشرات أداء مت قياسها قبل وأثناء وبعد تبين املؤسسة التعليمية ملمارسة معينة ،مع الوقت ومع كثرة التجربة ميكن أن تصبح املمارسة
السبيل الوحيد يف عرف املنظمات لتنفيذ شيء ما.
وقد بذلت جهود عديدة من قبل الباحثني لتحديد مفهوم ومصطلح "أفضل املمارسات" ،ولكن ليس هناك تعريف عاماً
متعارف عليه يعرف" أفضل املمارسات" .لوجود مفاهيم بديلة تتعلق به :املمارسة الناجحة ،املمارسات اجليدة ،املمارسات الواعدة،
واملمارسات الذكية ،إخل .فأفضل املمارسات هي تؤكد وتصف مدى حتقق العملية التعليمية( .)Chen,2013:4كما انه ال يوجد
تعريف مقبول عامليا ملا هو أفضل املمارسات ،ومع ذلك ،فإن األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) يصف أفضل
املمارسات باخلصائص االتية :مبتكرة ،لديهم تأثري مستدام ،ولديهم القدرة على أن تتكرر ،وتكون مبثابة منوذج لتوليد مبادرات يف اي
مكان آخر()Baghdadi, 2011:110
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ويف السياق نفسه اشار ( )Prasad,2005:4ان خصائص افضل املمارسات ينبغي ان:
 .1تكون دينامية وإعادة النظر فيها دورياً.
 .5تعرتف بالتنوع والسياقات الثقافية والتارخيية.
 .3ال يؤدي إىل هيمنة وجهة نظر واحدة أو منهج.
 .4تعزيز جودة األداء.
واشار(املهاني ) 55:5515،ان افضل املمارسات يف جودة العملية التعليمية ينبغي ان تتميز خبصائص عدة هي(:عملية
شام لة ،عملية مستمرة ،هلا اهداف حمددة ،تهتم باسرتاتيجيات التعلم وطرقه ،تهتم بالتغذية الراجعة ،تعتمد التغيري والتجديد يف
مساقات املؤسسة).

ثانياً :مبادى افضل املمارسات يف التعليم العالي:

تعترب املبادئ السبعة ألفضل املمارسات يف جمال التعليم اجلامعي اليت نشرت يف آذار من عام  1922من قبل اجمللس األمريكي

للتعليم العالي واليت أعدها

) ،(Chickering and Gamsonإطاراً معروفاً لتقييم العملية التعليمية ( Crews

 .)el.at,2015:89ولقد مت منذ ذلك احلـني توزيع مئات آالف الوثائق على اجلامعات والكليات يف الواليات املتحدة وكندا ،وقد

س اعدت هذه املبادئ املبنية على نتائج األحباث يف جمال التعليم العالي أعضاء اهليئات التدريسية واملؤسسات اخلاصة بالتعليم العالي
على اختيار وحتسني ممارساتهم التعليمية( .)Chickering&Gamson,1987:1أما اليوم فإن تلـك املبـادئ السبعة ال تزال

املصادر ذات التأثري األعظم يف توجيه عملية التعليم والتعلم يف جمال التعليم العـالي ،وهـذه املبادئ السبعة هي كاالتي:

()Tremblay,2006:3

 -1تشجع على االتصال بني الطلبة واعضاء هيئة التدريس.
 -5تشجع على تبادل األفكار والتعاون بني الطلبة ،بدالً من املنافسة.
 -3استخدم أساليب(تقنيات) التعلم النشط.
 -4اعطاء تغذية راجعة فورية.
 -0التأكيد على أهمية الوقت الالزم إلجناز املهمة.
 -2ترسخ(التواصل) التوقعات العالية.
 -2احرتم تنوع (اختالف) املواهب وطرق التفكري(التعلم).

ان توافر هذه املبادئ السبعة ألفضل املمارسات يف التعليم اجلامعي يعزز عملية التعليم والتعلم ،فضالً عن كونها مفيدة يف

تصميم وتنفيذ العملية التعليمية على حنو فعال(.)Crews el.at,2015:89
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أن املمارسات اجليدة متثل األداء القياسي للمؤسسة التعليمية ،و من أجل حتقيق مستويات عالية من األداء حتتاج املؤسسة إىل
االبتكار باستمرار وتطبيق املعرفة اجلديدة ألفضل املمارسات الراهنة يف عملياتها التعليمية ،وافضل املمارسات هي تلك اليت جتعل

املؤسسات ما يدل انها متميزة يف جمال معني( .)Nicolae& Nicolae,2015:p818والشكل( )1ينب مستويات االداء وافضل
املمارسات يف املؤسسات التعليمية.

نموذج متمیز

افضل
الممارسات

نموذجي

الممارسات الجيدة

الخبرة
والحس السلیم

الممارسات الشائعة

عالي االداء

متوسط االداء

منخفض االداء

الشكل( )1افضل الممارسات واالداء
Source: Vasile.Dinu, V., 2005, Services and quality assurance provided in tourism: Insurance of the Quality of
Services in Tourism, Amfiteatru Economic ,vol. 7,no. 18, p90.

وقد انعكس مصطلح " التميز" بـ " افضل املمارسات" يف ادارة العمليات التعليمية والتنظيم والقيادة ويعطي نتائج عالية يف

االداء()Rao el.at, 2015:170

ان التميز املؤسسي يف التعليم العالي هو جمموع من أفضل املمارسات املتبعة يف مناطق خمتلفة من األداء املؤسسي ،وميكن

تلخيص اهلدف العام واهلدف من أفضل املمارسات املقارنة كما يأتي.)Prasad,2005:2( :
 -تطوير فهم للسياسيات اليت تؤدي إىل النجاح.

 -الرتكيز على جهود التحسني املستمر.

 -إدارة عملية التغيري الشاملة.

والتطبيق الناجح لنهج أفضل املمارسات يعتمد على قدرتنا على اعتماد اسرتاتيجية من مخس مراحل هي:

(.)Prasad,2005:3

 .1حتديد أفضل املمارسات

 .5تنفيذ أفضل املمارسات

 .3إضفاء الطابع املؤسسي على أفضل املمارسات
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 .4التكيف مع أفضل املمارسات

 .0نشر أفضل املمارسات

ثالثاً :اهداف العملية التعليمية

حتتل اهداف العملية التعليمية يف املؤسسات التعليمية احلديثة مكانه اساسية ،ألنها نقطة االنطالق كما انها املصب الذي تنتهي

اليه كل اجلهود ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً(قايد وسبيعي .)45:5515،لذا ال ميكن التعرف على مدى حتقيق اهداف العملية التعليمية
على حنو واضح اال من خالل عملية تقوميية قياسية فعالة لنتائج عملياتها(علوان.)11:5552،
ان هناك العديد من االهداف اليت حتققه العملية التعليمية هي( :املهاني)51:5515،
 -1توليد املعرفة اخلاصة بالتعلم واملتعلمني وتنظيمها على حنو منهجي.
 -5متكني املدرسني من استخدام املعرفة وتطبيقها يف املواقف اجلامعية.
 -3مساعدة املدرس على اختيار املادة التعليمية املناسبة ،وتعلمها وتقوميها.
 -4مساعدة املسؤولني يف معرفة مدى جناح عملييت التعلم والتعليم.
 -0مساعدة املتعلم يف تنظيم جهوده ونشاطاته.
ويشري (البنا )13:5552،ان االهداف املرجوة من اجلودة يف العملية التعليمية:
 -1حتسني العملية التعليمية وخمرجاتها بصورة مستمرة.
 -5تقليل األخطاء.
 -3تطوير املهارات القيادية واإلدارية لقادة املؤسسة التعليمية.
 -4تنمية مهارات ومعارف واجتاهات العاملني.
 -0الرتكيز على تطوير العمليات أكثر من حتديد املسؤوليات.
 -2العمل املستمر من أجل التحسني وتقليل اإلهدار الناتج عن ترك أو الرسوب.
 -2حتقيق رضا املستفيدين (الطلبة ،أولياء األمور ،املدرسون ،اجملتمع).

ويرى ( )Harry S.Hertz, 2001إن استخدام معايري لقياس معدل األداء هو صلب موضوع اجلودة من خالل وضع

مؤشرات لتلك اجلودة يف عناصر العملية التعليمية ،وهذا من أجل حتقيق األهداف التعليمية بكفاءة وبدون هدر  ،ويرى أن هناك

معياراً رئيساً للجودة يتمثل يف معرفة  :هل حققنا تقدماً يف العملية التعليمية يف ضوء األهداف املنشودة؟ وهذا السؤال البد أن جييب

عنه املدرسون والقادة والعاملون ويعطونه اهتمامهم ،مما يتطلب وجود تغذية راجعة يف حتقيق كل هدف من األهداف ويف حتقيق أي

تقدم لضمان االستمرار والنجاح وبالتالي نضمن أداء متميز(الورثان. )4:5552،
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رابعاً :عناصر العملية التعليمية

إن املؤسسة التعليمية تسعى إىل التميّز يف تقديم خدماتها التعليمية إىل املستفيد ،وهذا التميّز ال يتحقق إال من خالل االرتقاء

إىل مستوى متميّز يف جودة عملياتها التعليمية.

ان العملية التعليمية عبارة عن نظام معريف يتكون من ثالث عناصر رئيسة هي :املدخالت والعمليات واملخرجات ،فاملدخالت

متثل الطلبة واعضاء هيئة التدريس واملناهج اجلامعية واملواد والوسائل ،يف حيت متثل العمليات تفاعل تلك املدخالت للوصول اىل

خمرجات تتمثل بطلبة لدية معرفة ومهارة يف جوانب معينة(مهاني .)12:5515،وقد اشارت العديد من الدراسات (Hanushek,

,1992; Huang & Moon, 2009; Nye, Konstantopoulos, & Hedges, 2004; Rivkin, Hanushek

& )Kain, 2005; Sanders & Horn, 1998ان مساهمات املدخالت والعمليات واملخرجات هلا تأثري يف التحصيل العلمي

للطلبة ،فضال عن تقييم يف مدى مساهمة املدرس يف تعلم الطلبة( .)Fukuda,2016:5والنظام التعليمي هو الكيان املتكامل الذي
يتكون من اجزاء وعناصر متداخلة تقوم بينها عالقات تبادلية من اجل اداء انشطة تكون حمصلتها النهائية مبثابة الناتج الذي حيقق

النظام كله ،واملؤسسة التعليمية هي نظام مفتوح ألنه يرتبط بعالقة مع البيئة احمليطة به( قايد وسبيعي .)41:5515،ومن هنا فأن

صانعي السياسات يف جمال التعليم لديها مسؤولية هامة إلجياد إطار سياسة متكينية لفعالية أداء املؤسسات ،لذا ينبغي عليهم ضمان

إدارة وتوافر البنية التحتية املناسبة وادارة األنظمة بفاعلية ،وكذلك فأن املدرسني هلم دور حاسم يف بناء الكفاءات من خالل أفضل

املمارسات الرتبوية ،وأخرياً ،الطلبة ،والذي مت تصميم النظام برمته هلم ،جيب أن تكون لديهم الرغبة واالستعداد لتطبيق افضل
املمارسات يف املؤسسة التعليمية(.)Prasad,2005:7

اشار (زمام وسليماني )124:5513،و( قايد وسبيعي )41:5515،ان لكل عملية تعليمية عناصر تتفاعل فيما بينها لتحقيق

اهدافها ،وهذه العناصر هي:
-1

الطالب :ما ميلكه من خصائص نفسية وعقلية واجتماعية ،وما لديه من رغبة ودافع للتعلم واالساس يف العملية

التعليمية(زمام وسليماني .) 124:5513،املتعلم هو املقوم واالساس الذي من اجله اقيمت املؤسسة ،لذلك فان حتقيق اهداف اي
نشاط تعليمي يعتمد على فعالية واجيابية املتعلم ،اليت تتحقق عند تناسب العملية التعليمية مع متطلبات وخصائص وقدرات
املتعلم(املاطوني)522:5510،
-5

املدرس :هو العنصر الثاني يف العملية التعليمية ،اذ ان املدرس وما ميتاز به من كفاءات ومؤهالت واستعدادات

وق درة ورغبة يف التعليم ومساعدة الطلبة على حتقيق االهداف التعليمية بنجاح ويسر(زمام وسليماني .)124:5513،ويعترب
املدرس أهم ركن من أركان العملية التعليمية ،وال ميكن ألي تطوير أن يؤتي مثاره إذا أغفل دور املدرس اختياراً وإعداداً وتدريباً
وتقومياً .فاملدرس يعترب من أهم القوى املؤثرة يف عملية التعليم بصفة خاصة ويف املوقف التعليمي بصفة عامة(عماشة.)0:5552،
باعتباره العامل احلاسم يف العملية التعليمية ،جيب ان يكون لديه الكفاءة املهنية الكافية ،املسؤولية واالجتهاد والصدق والصرب
وضبط النفس ،والعالقة اإلنسانية ،واإلبداع ،والتفكري املنطقي اضافة اىل روح الدعابة واستعداد لقبول األفكار اجلديدة( &Ižová
 .)Polčáková,2015:109لذا تنبثق اهمية املدرس يف العملية التعليمية من اهمية التعليم يف احلياة االنسانية ،ودوره يف تشكيل
احلياة ،كونه قائدها وخمططها ومنفذها(املهاني)14:5515،
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املنهج :هو كل ما حيتويه الكتب اجلامعية املقررة ،واالدوات والوسائل التعليمية واملراجع واملصادر املختلفة (زمام

وسليماني .) 124:5513،اما املمارسات التعليمية فهي عملية التفاعل اليت تتم داخل الفصل الدراسي او خارجه بني املدرس
والطالب واملنهج الدراسي من خالل االنشطة املختلفة(الصغري والنصار .)3:5555،وان افضل املمارسات يف انشطة تنفيذ املناهج
هي ان خيطط وينفذ ويقيم أفضل ممارسات انشطة التعلم ( .)Rusman,2015:109افضل املمارسات املتعلقة جبوانب اجلودة
ومتيز املناهج الدراسية يف التعليم العالي هو إعطاء الطلبة جمموعة كافية من املهارات لتمكينهم من لعب دور فعال يف قطاعات
العمل()Varghese,2008:2
ومما سبق يتضح أن عناصر العملية التعليمية جيب أن تكون يف عالقات دينامية دائرية فكل منها يؤثر ويتأثر باآلخر ويوضح
مقاصده ومراميه ومسرتشداً باملعايري املستخدمة يف التقويم لكل عنصر من عناصر العملية التعليمية(عماشة.)4:5552،

خامساً :خطوات بناء قياس افضل املمارسات يف جودة عناصر العملية التعليمية:
يُمكن استخدام مصطلح أفضل املمارسات لوصف " ما يُجدي أو يُعمل " يف حالة أو بيئة معينة ،وغالباً ما تكون هذه املمارسات

مستندة اىل نتائج البحوث ومدعمة ببيانات علمية ،مع األخذ بنظر االعتبار أن ممارسة معينة مع جمموعة حمددة قد تؤدي وقد ال تؤدي
اىل النتائج ذاتها يف البيئات التعليمية مجيعها ،وبالتالي تركز جهود الباحثان على حماولة الوصول اىل معايري عاملية ميكن تعميمها ضمن

البيئات التعليمية مجيعها ،وبالتالي حتاول الدراسة احلالية اتباع خطوات علمية يف الوصول اىل تشخيص وحتديد أفضل املمارسات اليت
تدعمها األحباث يف البيئات التعليمية ذات األداء العالي وحماولة استنباط معايري عاملية ميكن تعميمها ضمن بيئات خمتلفة ،وهذه

اخلطوات كاالتي:

 .1حتديد افضل املمارسات من الطروحات النظرية اليت اشارت اليها الدراسات السابقة امللحق رقم ( )1واستبعاد املشرتكات يف ما
بينها.
 .5تنظيم تلك املمارسات يف استمارة استبانة ضمن ثالث عناصر(الطلبة ،املدرس ،املنهج) وتندرج حتتها افضل املمارسات ،ومت
وتوزيعها على عينة من املبحوثني يف جامعة كركوك لتحديد مستوى اهمية وتوافر أفضل املمارسات يف جودة عناصر العملية
التعليمية يف اجلامعة املبحوثة.

املبحث الثالث :عرض النتائج ومناقشتها
تضمن هذا املبحث عرض ومناقشة نتائج البحث يف ضوء اهدافها اليت تبلورت يف اإلجابة عن اسئلة البحث ،ولإلجابة عليهـا مت

مجع البيانات من عينة عشوائية مكونة من ( )05مبحوث من جامعة كركوك ،منها( )50مبحوث من كلية الرتبيـة للعلـوم االنسـانية

و( )50مبحوث من كلية اهلندسة وكانت نسبة االستجابة  ،%155وبواسطة االستبانة الذي قام الباحثان ببنائها يف ضوء مـا عرضـه

امللحق( )1بعد استبعاد املشرتكات فيه ،واشتملت على ( )3عناصر للعملية التعليمية (الطلبة ،املدرس ،املنهج) تنـدرج حتتهـا افضـل

املمارسات ،وفيما يأتي عرض أهم هذه النتائج ومناقشتها.
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 .1اختبار مستوى اهمية افضل ممارسات جودة عناصر العملية التعليمية
تضمن االختبار سؤاالً مفاده  :ما مستوى أهمية افضل ممارسـات جـودة عناصـر العمليـة التعليميـة يف اجلامعـة قيـد البحـث؟ ،

ومتحورت اإلجابات عن كل ممارسة وفقًا ألدناه :

أ .الطلبة  :تشري معطيات اجلدول ( ) 1التوزيعات التكرارية والنسب املئوية والوسط احلسـابي واالحنـراف املعيـاري علـى فقـرات
مقياس افضل املمارسات لعنصر الطلبة ( )X1-X14اليت متثلت مبستوى مهمة ( ،)%59وبلغ نسبة مهمة اىل حدما هلذا العنصـر
( ،)%33.8فيما بلغ نسبة غري مهمة ( )%2.7وجاء ذلك بوسط حسابي بلغ ( )2.51وقد تقدمت قيمة املتوسط احلسابي على
الوسط املعياري البالغ ( )2وباحنراف معياري ( ،)0.611مما يدل على جتانس إجابات املبحوثني حول مضامني افضل املمارسات
لعنصر الطلبة .ويالحظ أن املمارسة (( )X11يلتزم الطلبة باألنظمة واللوائح والقواعد املعمولة بهـا داخـل احلـرم اجلـامعي) قـد
حظيت على نسبة أهمية عالية إذ بلغ الوسط احلسابي ( )2.74واالحنراف املعياري ( ،)0.527أما املمارسة (()X1يركز الطلبة
على النشاط بدال من االجناز) قـد حظيـت علـى أدنـى نسـبة أهميـة ،إذ بلـغ الوسـط احلسـابي ( )2.14واالحنـراف املعيـاري
(.)0.670
اجلدول( )1التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لعنصر الطلبة
افضل
الممارسات
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
المعدل

ت
15
27
26
34
23
32
36
36
26
31
39
32
31
26

درجة اهمية الممارسة
مهمة الى حد ما
مهمة
%
ت
%
54
27
30
42
21
54
36
18
52
28
14
68
44
22
46
28
14
64
26
12
72
26
13
72
40
20
52
26
13
62
18
9
78
30
15
64
34
17
62
42
21
52
33.8
59
المجموع

غير مهمة
%
ت
18
8
4
2
12
6
4
2
10
5
8
4
4
2
2
1
8
4
12
6
4
2
6
3
4
2
6
3
7.2

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

2.14
2.50
2.40
2.64
2.36
2.56
2.68
2.70
2.44
2.50
2.74
2.58
2.58
2.46
2.51
35.26

0.670
0.580
0.700
0.563
0.663
0.644
0.551
0.505
0.644
0.707
0.527
0.608
0.575
0.613
0.611

ترتيب
الممارسة
14
8
12
4
13
7
3
2
11
9
1
6
5
10

اجلدول من إعداد الباحثان استناداً إىل نتائج احلاسبة االلكرتونية.

ب .املدرس  :افرزت نتائج االختبار يف اجلدول ( )5لفقرات مقياس افضل املمارسات لعنصر املدرس( )X1-X16اليت متثلت مبستوى
مهمة ( ،)%68وبلغ نسبة مهمة اىل حدما هلذا العنصر ( ،)%26فيما بلغ نسبة غري مهمة ( )%6وجاء ذلك بوسط حسابي بلـغ
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( )2.62وقد تقدمت قيمة املتوسط احلسابي على الوسط املعياري البالغ ( )2وباحنراف معياري ( ،)0.560مما يدل على جتانس
إجابات املبحوثني حول مضامني افضل املمارسات لعنصر املدرس .ويالحظ أن املمارسة (()X7يشجع الطلبـة لتحمـل املسـؤولية
حلُسن السري والسلوك) قد حظيت على نسبة أهمية عالية إذ بلغ الوسط احلسابي ( )2.82واالحنراف املعياري ( ،)0.438أمـا
املمارسة (( )X9يعتمد املدرس على السرية الذاتية يف التعامل مع الطلبة) قد حظيـت علـى أدنـى نسـبة أهميـة ،إذ بلـغ الوسـط
احلسابي ( )2.30واالحنراف املعياري (.)0.707
اجلدول( )5التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لعنصر املدرس
افضل
الممارسات
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
المعدل

ت
39
35
29
33
22
40
42
37
17
34
40
34
24
40
36
41

درجة اهمية الممارسة
مهمة الى حد ما
مهمة
%
ت
%
20
10
78
30
15
70
34
17
58
28
14
66
42
21
44
10
9
80
14
7
84
24
12
74
46
23
34
24
12
68
16
8
80
28
14
68
46
23
48
16
8
80
22
11
72
14
7
82
26
68
المجموع

غير مهمة
%
ت
2
1
8
4
6
3
14
7
2
1
4
2
2
1
20
10
8
4
4
2
4
2
6
3
4
2
6
3
4
2
6

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

2.76
2.70
2.50
2.60
2.30
2.78
2.82
2.72
2.14
2.60
2.76
2.64
2.42
2.76
2.66
2.78
2.62
41.94

0.476
0.463
0.647
0.606
0.707
0.465
0.438
0.497
0.729
0.639
0.517
0.563
0.609
0.517
0.593
0.507
0.560

ترتيب
الممارسة
4
7
12
10
14
2
1
6
15
11
5
9
13
5
8
3

اجلدول من إعداد الباحثان استناداً إىل نتائج احلاسبة االلكرتونية.

ت .املنهج  :اظهرت نتائج االختبار يف اجلدول ( )3لفقـرات مقيـاس افضـل املمارسـات لعنصـر املـنهج ( )X1-X14الـيت متثلـت
مبستوى مهمة ( ،)%64وبلغ نسبة مهمة اىل حدما هلذا العنصر ( ،)%33فيما بلغ نسبة غـري مهمـة ( )%3وجـاء ذلـك بوسـط
حسابي بلغ ( )2.60وقد تقدمت قيمة املتوسط احلسابي على الوسط املعياري البالغ ( )2وباحنراف معياري ( ،)0.544مما يدل
على جتانس إجابات املبحوثني حول مضامني افضل املمارسات لعنصر املنهج .ويالحظ أن املمارسـة (()X1اسـاليب التـدريس يف
الفصل الدراسي جيدة) قد حظيت على نسبة أهمية عالية إذ بلغ الوسط احلسابي ( )2.78واالحنراف املعياري ( ،)0.465أمـا
املمارسة (()X13تساعد املناهج الطلبة على فهم افضل لثقافتهم) قد حظيت على أدنى نسبة أهميـة ،إذ بلـغ الوسـط احلسـابي
( )2.42واالحنراف املعياري (.)0.642
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اجلدول()3التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لعنصر املنهج
درجة اهمية الممارسة
مهمة الى حد ما
مهمة
%
ت
%
ت
18
9
80
40
28
14
70
35
26
13
72
36
32
16
66
33
28
14
70
35
34
17
64
32
48
24
50
25
26
13
72
36
36
18
60
30
40
20
56
28
46
23
50
25
34
17
62
31
42
21
50
25
28
14
68
34
33
64
المجموع

افضل
الممارسات
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
المعدل

غير مهمة
%
ت
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
4
2
4
2
4
2
4
2
8
4
4
2
3

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

2.78
2.68
2.70
2.64
2.68
2.63
2.48
2.70
2.56
2.52
2.46
2.58
2.42
2.64
2.60
36.47

0.465
0.513
0.505
0.525
0.513
0.530
0.544
0.505
0.577
0.580
0.579
0.575
0.642
0.563
0.544

ترتيب
الممارسة
1
3
2
4
3
6
10
2
8
9
11
7
12
5

اجلدول من إعداد الباحثان استناداً إىل نتائج احلاسبة االلكرتونية.
وبالنظر إىل تلك النتائج اخلاصة مبستوى اهمية مضامني افضل ممارسات عناصر العملية التعليمية ولإلجابة على سؤال البحث تشري
النتائج ان هناك مستو ى اهمية عالية جلميع عناصر العملية التعليمية ،وهذا ما تؤشره اجلداول اعاله ،اذ ان عنصر املدرس قد حصـل

على اعلى مستوى اهمية بلغ الوسط احلسابي ( )2.62ويليه عنصر املنهج بلغ الوسط احلسابي ( )2.42واخريا عنصر الطلبـة بلـغ

الوسط احلسابي ( .)2.42باإلضافة اىل ذلك ان مجيع ممارسات عناصر العملية التعليمية حصلت على مستوى اهمية عالية فهي كانت
اعلى من الوسط الفرضي(.)2

 .5اختبار مستوى توافر افضل ممارسات جودة عناصر العملية التعليمية.
نص السؤال الثاني على" ما مستوى توافر افضل ممارسات جودة عناصر العملية التعليمية يف اجلامعة قيد البحث".
لإلجابة على هذا السؤال اعتمد الباحثان يف بناء اداة لقياس توافر عناصر العملية التعليمية باالعتماد على االوساط احلسابية
للعناصر وجماميعها ،وكما يف اجلدول(.)4

اجلدول ( )4معدل االوساط احلسابية ألهمية عناصر العملية التعليمية وجماميعها

ت عناصر العملية التعليمية
الطلبة
1

معدل الوسط الحسابي
2.51

2

المدرس

2.62

3

المنهج

2.60

المجموع

مجموع االوساط الحسابية
35.26
41.94
36.47

7.73
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تحدید افضل الممارسات في جودة عناصر العملیات التعلیمیة ….

المصدر :الجدول من إعداد الباحثان استناداً إلى نتائج الحاسبة االلكترونية

وكذلك على المعادالت الرياضية وكما مؤشر في المعادالت االتية( :الشمراني)022،8022:
درجة اهمية العنصر الرئيس =

متوسط اهمية العنصر الرئيس
مجموع متوسطات اهمية العناصر الرئيسة

× 0111

وحسبت درجات كل ممارسة من ممارسات عناصر العملية التعليمية الفرعية على النحو اآلتي:
متوسط اهمية الممارسات الفرعي
الممارسات =

× الدرجة المستحقة للعنصر
مجموع اوساط اهمية العنصر الرئيسة

يمكن حساب الدرجة المستحقة لكل عنصر من عناصر العملية التعليمية على النحو اآلتي:
الطلبة =

المدرس =

المنهج =

2.51
7.73
2.62
7.73
2.60
7.73

× 325 = 1000

× 339 = 1000

× 336 = 1000

اما حساب الدرجات املستحقة لكل ممارسة من ممارسات عناصر العملية التعليمية فسوف يكون على النحو اآلتي:
 -1عنصر الطلبة:
الممارسة

االولى =

2.14
35.26

× 20 = 325

2.50
الممارسة

الثانية =

35.26

× 23 = 325

الممارسة

الثالثة =

2.40
35.26

الممارسةةةةةةةة 2.64
الرابعة = 35.26

× 22 = 325

× 24 = 325
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عرض الباحثان بعض نتائج املعادالت الحد العناصر لتوضيح كيفية استخراج نتائجها على مستوى مجيع العناصر واملمارسات ،ويتم
تنزيل نتائج املعادالت يف االمنوذج ادناه لكي يتم قياس درجة توافر عناصر العملية التعليمية يف اجلامعة قيد البحث ،اجلدول(:)0
جدول( )0اوزان افضل ممارسات عناصر العملية التعليمية

عنصر الطلبة

ت

مضامين افضل الممارسات

0
2
3
4
5
6
7
8
9
01

يركز الطلبة على النشاط بدال من االنجاز
يتبادل الطلبة الخبرات والتعلم بدل المنافسة فيما بينهم
يظهر الطلبة ما تعلموه من خالل الخطاب ،األمثلة ،المنتجات ،ووسائل االتصال.
يؤكد الطلبة على أهمية الوقت.
لدى الطلبة القدرة على النقد البناء.
ُيحسن الطلبة التعامل مع واستخدام األجهزة والمحافظة عليها.
يمارس الطلبة السلوك السليم في التعامل مع المنشأة المؤسسية.
يمارس الطلبة العادات الصحية السليمة.
لدى الطلبة القدرة على التعبير عن آرائه تعبيراً واضحا ً ومنطقياً.
لدى الطلبة القدرة على التوصل إلى المعلومات ذاتيا عن طريق االستعانة بالوسائل
التكنولوجية الحديثة.
يلتزم الطلبة باألنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها داخل الحرم الجامعي.
الطلبة بانهم مشاركون وليس مستمعون
يشترك الطلبة مع زمالئه في تعاون جماعي لمواجهة المشكالت.
يفهم الطلبة ذاتهم ويكشفون نواحي القوة والضعف لديهم.
مجموع درجة عنصر الطلبة
يضع المدرس خطط فعالة لتوزيع الوقت أثناء الدرس.
يوضح المدرس الهدف من الدرس فضال عن توقع النتيجة منه.
يعطي المدرس تغذية راجعة فورية عن مصادر التعلم.
يشجع المدرس ويدعم االتصال بين الطلبة.
يتفاعل المدرس مع الطلبة باستخدام قنوات متعددة االتصاالت(هاتف ،انترنت...الخ)
يعامل المدرس جميع الطلبة بطريقة عادلة ومنصفة.
يشجع المدرس الطلبة لتحمل المسؤولية لحسن السير والسلوك.
يشجع المدرس الطلبة على نشاط طرح األسئلة أثناء الدرس.
يعتمد المدرس على السيرة الذاتية في التعامل مع الطلبة.
يخلق المدرس بيئة مريحة ومالئمة للتعلم في الفصول الدراسية.
يخلق المدرس لدى الطلبة الحماس للموضوع الدراسي والتشجيع له.
تجنب المدرس االنتقاد العلني ويعامل الطلبة باحترام وعناية.
يتحلى المدرس بروح الدعابة ويتجنب العبارات المزعجة.
يستخدم المدرس مجموعة متنوعة من االسئلة لتشجيع الطلبة على تنمية التفكير الذهني
لديهم.
يحترم المدرس تنوع المواهب وطرق التعلم لدى الطلبة.
يتصف المدرس بمعرفة رصينة في مجال تخصصه األكاديمي.
مجموع درجة عنصر المدرس
اساليب التدريس في الفصل الدراسي جيدة
تصميم المنهج وعملية تخطيط له جيدة.
يتمتع المنهج بجودة المعلومات.

00
02
03
04

عنصر المدرس

0
2
3
4
5
6
7
8
9
01
00
02
03
04

عنصر
المنهج

05
06
ت
0
2
3

درجة
االهمية
20
23
22
24
22
23
25
25
22
23
25
24
24
23
325
22
22
20
21
19
23
23
22
17
21
22
21
20
22
22
22
339
26
25
25
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مالئمة المناهج لمتطلبات سوق العمل.
قدرة المناهج على استيعاب متغيرات العصر.
قدرة المناهج على تنمية التفكير النقد العلمي.
قدرة المناهج في مساعدة الطلبة على حل مشاكلهم.
قدرة المناهج على تنمية روح الوالء واالنتماء للوطن.
يعتمد المنهج على مصادر متعددة للمعرفة.
تنظيم موقع على شبكة اإلنترنت لتمكين الطلبة من التفاعل مع المحتوى والطلبة
والمدرس.
خلق فرص للطلبة للتواصل مع بعضهم البعض لتبادل وفهم محتوى المقرر الدراسي.
يوجد توصيف للمقررات الدراسية شامالً لجميع متطلبات التعليم.
تساعد المناهج الطلبة على فهم أفضل لثقافتهم.
يوجد وصف مختصر للمواد الدراسية ومفرداتها والكتب المعتمدة ونظام تقييم الطلبة.
مجموع درجة عنصر المنهج
مجموع درجات عناصر العملية التعليمية

24
25
24
23
25
23
23
23
24
22
24
336
1000

وبعد بناء من وذج القياس سوف يعتمده الباحثان يف بيان مستوى توافر عناصر العملية التعليمية يف اجلامعة قيـد البحـث مـن

خالل مقارنة درجة التوافر مع الدرجة املستحقة لعناصر العملية التعليمية ،اذ مت استنتاج قيمة رئيسة لدرجـة تـوافر عناصـر العمليـة

التعليمية وفق املعادلة الرياضية التالية:
درجة توافر العنصر=

متوسط توافر العنصر
مجموع متوسطات توافر العناصر الرئيسة

× 1000

يوضح اجلدول( ) 2مقارنة لدرجة توافر عناصر العملية التعليمية يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية وكلية اهلندسة.
الجدول( )6يوضح درجة توافر افضل الممارسات الرئيسة لعناصر العملية التعليمية
كلية الهندسة
كلية التربية للعلوم االنسانية
1
ت العناصر
درجة
درجة
درجة
درجة
النسبة
النسبة
التوافر
االهمية
التوافر
االهمية
%93
%91
 0الطلبة
305
325
296
325
%108
%112
 2المدرس
367
339
380
339
%97
%96
 3المنهج
328
336
324
336
%99.3 1000
1000 %99.6
1000
1000

اجلدول من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونية

اذ يشري اجلدول اىل أن درجة توافر عناصر العملية التعليمية يف كلية الرتبية اعلى من درجة توافرها يف كلية اهلندسة ،وهذا يشري اىل
توافرها بدرجة عالية ،يف حني نالحظ ان نسبة توافر افضل املمارسات لعنصر املدرس كانت اعلى من نسبة اهميتها وهذا ما يؤشر ان
_____________________________________________________________________________________________
استخرجت نتائج مستوى توافر افض ل الممارسات بذات المعادلة والطریقة المعتمدة في استخراج مستوى اهمیة افضل الممارسات.

1
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االدارة اجلامعية تهتم بتفعيل املمارسات اخلاصة باملدرسني اكثر من املمارسات االخرى .يف حني نالحظ ان نسبة توافر عنصري الطلبة
واملنهج اعلى يف كلية اهلندسة مقارنةً بكلية الرتبية .ومن هنا ميكن االجابة على السؤال الثاني بان هناك درجة توافر عالية جلميع
عناصر العملية التعليمية يف اجلامعة قيد الدراسة.

املبحث الرابع :االستنتاجات واملقرتحات
اوالً :االستنتاجـات
يف ضوء النتائج اليت توصلت اليها الدراسة يستخلص الباحثان االستنتاجات اآلتية :
افرزت نتائج حتليل الوصف والتشخيص ان هناك اتفاق عالي ملستوى اهمية افضل املمارسات لعنصر الطلبة يف اجلامعة قيد
البحث ،فضال عن اهمية ممارساتها ،وهذا يؤشر ان عينة البحث تولي االهتمام مبمارسات الطلبة باعتبارهم العنصر املهم يف العملية
التعليمية.
اشرت نتائج حتليل الو صف والتشخيص ان هناك اتفاق عالي ملستوى اهمية افضل املمارسات لعنصر املدرس يف اجلامعة قيد
البحث ،فضال عن اهمية ممارساتها ،وهذا يؤشر ان عينة البحث اولت اهتمام متزايدا بتفعيل املمارسات اخلاصة باملدرسني باعتبارهم
اساس اجملتمع وتطويره عرب تقدم العلم والبحوث العلمية واليت من خالهلا جيعل الوطن متقدماً.
اظهرت نتائج حتليل الوصف والتشخيص ان هناك اتفاق عالي ملستوى اهمية افضل املمارسات لعنصر املنهج يف اجلامعة قيد
البحث ،فضال عن اهمية ممارساتها ،وهذا يؤشر ان عينة البحث تولي ايضا االهتمام باملناهج باعتبار فاملدرس هو العنصر األساسي يف
تطوير املنهج فيجب إعداده بالطريقة املناسبة للتمشي مع املفهوم احلديث للمنهج.
كما اظهرت نتائج التحليل ان هناك درجة توافر عالية جلميع ممارسات عناصر العملية التعليمية ،اذ كانت نسبة التوافر
لعنصر املدرس اعلى من بقية العناصر االخرى باعتبار املدرس احملرك الديناميكي للعملية التعليمية واالساس الرئيس يف اجلامعة .كما
ان درجة توافر افضل ممارسات عناصر العملية التعليمية يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية اعلى من درجة توافرها يف كلية اهلندسة على
مستوى الكلي للعناصر قد يكون هذا الفارق الهتمام كلية الرتبية بعنصر املدرس اكثر من كلية اهلندسة ،اذ نالحظ ان عنصر املدرس
اعلى توافراً يف كلية الرتبية مقارنة بكلية اهلندسة ،باملقابل نالحظ ان عنصر الطلبة واملنهج كان توافرهما اعلى يف كلية اهلندسة مقارنة
بكلية الرتبية.
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ثانيا :املقرتحات
اعتماداً على االستنتاجات اليت توصل هلا البحث احلالية سيتم طرح بعض املقرتحات وكاالتي:
 .1بهدف التطبيق العلمي ألفضل ممارسات جودة عناصر العملية التعليمة على اجلامعة املبحوثة واملنظمات ذات
العالقة اعتماد التقييس الكمي ملتابعة أفضل املمارسات وتطبيقها على وفق ما مت التوصل اليه من استنتاجات يف
احبث احلالي ،فضالً عن ضرورة التوعية الشاملة بأهمية املمارسات على وفق أوزانها وصوالً اىل حتقيق اعلى
مستويات األداء.
 .5ضرورة زيادة االهتمام مبمارسات عناصر العملية التعليمية (الطلبة) عرب ترسيخ ثقافة لدى الطلبة برتكيزهم على
النشاط بدال من االجناز ،وان يظهر الطلبة ما تعلموه من خالل وسائل االتصال املتعددة ،وان ميارس الطلبة
السلوك والعادات السليمة يف احلرم اجلامعي.
 .3ضرورة االهتمام مبمارسات عناصر العملية التعليمية(املدرس) اعتبارهم مصانع املعرفة وحاضنات اإلنسان عرب
توفري هلم مجيع الوسائل املادية وغري املادية للتمكن الكلية من ردم الفجوة يف ممارساتها بني الواقع احمللي والواقع
العاملي.
 .4ضرورة االهتمام مبمارسات عناصر العملية التعليمية(املنهج) وتطوير طرق التدريس مبا ينسجم مع التطور املعريف
للمعلومات والتكنولوجيا لتكون خمرجات نظام التعليم يف اجلامعة قيد البحث قادرة على توظيف وانتاج املعرفة
املتجددة لتواكب املتغريات العاملية.
 .0ضرورة توافر ممارسات عناصر العملية التعليمة باعتبارها حزمة واحدة تتفاعل فيما بينها للوصول اىل االهداف،
عرب إكساب الطلبة مهاراتٍ عمليةٍ ،أو معارف نظريةٍ ،أو اجتاهات إجيابيةٍ ،وذلك ضمن نظامٍ مبينٍّ على مدخالتٍ،
ومعاجلةٍ ،ثم خمرجات.
 .2ضرورة زيادة اهتمام إدارة اجلامعة قيد البحث بتعميق الوعي لدى ادارة الكليات حول أهمية افضل ممارسات
جودة عناصر العملية التعليمية واالستفادة منها يف املقارنة املرجعية فيما بينها ،وبذلك توفر الوقت واجلهد واملوارد
املادية.
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املصادر
اوال :املصادر العربية
 .1عتوتة ،صاحل ، 5552 ،احلاجات االرشادية للطالب اجلامعي يف ضوء معايري اجلودة التعليمية الشاملة ،رسالة ماجستري ،كلية
اآلداب والعلوم االنسانية ،جامعة العقيد احلاج خلضر ،اجلزائر.
 .5مهاني ،رندة منر توفيق ،5515 ،دور املعلم املساند يف حتسني العملية التعليمية ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،اجلامعة
االسالمية-غزة ،فلسطني.
 .3سعدي ،رنا هاشم ، 5514 ،درجة استعداد معلمي جامعة النجاح الوطنية يف توظيف نظام التعلم االلكرتوني يف العملية
التعليمية ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح ،فلسطني.
 .4الشمراني ،حامد حممد علي ، 5552 ،معايري مقرتحة للجودة التعليمية يف ضوء معايري بالدريج للجودة الشاملة يف مدارس التعليم
العام باململكة "منوذج مقرتح" ،دكتوراه ،كلية الرتبية ،جامعة ام القرى ،اململكة العربية السعودية.
 .0البنا ،رياض رشاد ،5552 ،اجلودة الشاملة مفهومها واسلوب ارسائها ،املؤمتر السنوي الواحد والعشرون للتعليم االعدادي،
السعودية.
 .2عماشة ،سناء حسن ، 5552 ،معايري اجلودة يف مدارس التعليم العام ،املؤمتر اللقاء السنوي الرابع عشر اجلودة يف التعليم العام،
الرياض ،السعودية.
 .2الورثان ،عدنان بن حممد بن راشد ،5552 ،مدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة يف التعليم ،اللقاء السنوي الرباع عشر
للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية(جسنت).
 .2احليلة ،حممد حممود ، 5514 ،ضمان جودة العملية التعليمية التعلمية ،يف اجلامعة ،املؤمتر السنوي السادس ،امناط التعلم ومعايري
الرقابة على اجلودة فيها ،سلطنة عُمان.
 .9الشمري ،زهرة عبد حممد ،55155 ،مستويات ادارة اجلودة يف املنظمات اخلدمية ،جملة جامعة بابل للعلوم االنسانية ،جملد ،12
عدد.3
.15

الدوسري ،نادية سامل سعد ،5514 ،حتسني التنمية املهنية ملديري املدارس الثانوية السعودية يف ضوء افضل املمارسات

التدريبية ،جملة العلوم الرتبوية ،جملد  ،5عدد.5
.11

الزعيب ،عبداهلل حممد ، 5514 ،مقدرة العملية التعليمية يف االقسام احملاسبية يف اجلامعات االردنية على ختريج كوادر حماسبية

مؤهلة من وجهة نظر اخلرجيني ،اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي ،جملد  ،2عدد.12
.15

كنعان ،امحد علي ،5559 ،تقييم برامج تربية املعلمني وخمرجاتها وفق معايري اجلودة ،جملة جامعة دمشق ،جملد ،50عدد.3
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 جملة، ممارسات املعلمني التدريسية يف ضوء نظريات التعلم،5555 ، صاحل بن عبدالعزيز، النصار، علي بن حممد،الصغري

.13

.12  عدد، جامعة عني مشس، كلية الرتبية،القراءة واملعرفة
 جملة الواحات للبحوث، التعليمية وعالقتها باألداء البيداغوجي والرتبية، 5515 ، حكيمة، سبيعي، نور الدين امحد،قايد

.14

.2 عدد،والدراسات
.3  عدد، جملة اآلداب، اسس نظرية يف مقومات العملية التعليمية، محيد علي،املاطوني

.10

 جملة العلوم االنسانية جامعة حممد خضري، التقويم والقياس الرتبوي ودوره يف اجناح العملية التعليمية،5552 ، حييى،علوان

.12

.11 العدد،بسكرة
 جملة حبوث ودراسات، حنو رؤية مستقبلية لعملية صنع السياسة التعليمية يف مصر، 5515 ، مصطفى عبد القادر،زيادة

.12

. العدد االول،جودة التعليم
 عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، املنهجية املتكام لة إلدارة اجلودة وجهة نظر،5511 ، عقيلي عمر وصفي،ابو عبدة

.12
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امللحق( )1افضل املمارسات من الطروحات النظرية اليت اشارت اليها الدراسات السابقة
افضل الممارسات في جودة عناصر العملية التعليمية
الطالب
التركیز على النشاط بدال من االنجاز.()Ermeling&Gallimore,2015:2
.0
.2

تبادل الطلبة الخبرات والتعلم فیما بینهم.
یتعلم الطلبة من تجاربهم.
()Nichols,2002:2

.0

یظهر الطلبة ما تعلموه من خالل الخطاب،واألمثلة مكتوبة ،المنتجات.
یظهر الطلبة ما تعلموه من خالل مختلف
وسائل االتصاالت( التحدث ،االمثلة ..الخ).
()MacGregor,2007:11

.2

 .0التبادل والتعاون بین الطلبة ،بدال من
المنافسة.
 .2التأكید على أهمیة الوقت.
 .3التواصل توقعات عالیة بین الطلبة.
()Chickering&Gamson,1987:1
()Crews,2015:89
()Syverud, 2002:16
()Tremblay, 2006:3

المدرس
تشجیع التواصل والمعاملة.یشجع المدرس الطلبة على طرح االفكار.()Ermeling&Gallimore,2015:2
المرونة في السیاقات.()Nichols,2002:2
.0
.2
.3

 .0یحترم المدرس تنوع المواهب وطرق التعلم.
 .2یعطي المدرس تغذیة راجعة فوریة.
 .3اعتماد المدرس على التعلم النشط.
()Chickering&Gamson,1987:1
()Crews,2015:89
()Syverud, 2002:16
()Tremblay, 2006:3

.0
.2
 .0یمارس الطلبة مهارات عالیة للتفكیر.
 .2یكون الطلبة قادراً على النقد البناء.
 .3یُحسن الطلبة التعامل مع واستخدام
والمحافظة على األجهزة .
 .7یمارس الطلبة السلوك السلیم في التعامل مع
المنشأة المؤسسیة.
 .5یمارس الطلبة العادات الصحیة السلیمة.
(الجلبي)00:2115،
(دیاب)05:2119:،
.0
.2
.3

یستخدم الطلبة الجودة من االول لألخیر.
قدرة الطلبة على العمل كعضو في فریق.
تطویر مهارات حل المشاكل لدى الطلبة.
()Ryan el.at, 2009:5

یوضع المدرس خطط فعالة لتوزیع الوقت أثناء
الدرس.
یوضح المدرس الهدف من الدرس فضالً عن
توقع النتیجة.
یستخدم المدرس مجموعة متنوعة من
استراتیجیات االسئلة.
()MacGregor,2007:11

.3

یشجع المدرس ویدعم االتصال بین الطالب.
یتفاعل المدرس مع الطلبة باستخدام قنوات
متعددة لالتصاالت (الهاتف ،انترنت ،الخ)
لتقدیم الدعم.
یراقب المدرس بفعالیة لهجة والعاطفة من خالل
اتصاالته مع الطلبة.
()DiPietro. el.at,2008:16

 .0یعامل المدرس جمیع الطلبة بطریقة عادلة
ومنصفة.
 .2یشجع المدرس الطلبة لتحمل بعضهم البعض
المسؤولیة لحسن السیر والسلوك.
 .3یتفاعل المدرس مع الطلبة بطریقة انسانیة.
 .7یشجع المدرس نشاط الطلبة على طرح األسئلة
أثناء الدرس.
()Kingsley&Romine, 2014:106

المنهج
اسالیب التدریس الجیدةیستخدم اسالیب حدیثة في تنفیذ المناهج.()Ermeling&Gallimore,2015:2
 .0تصمیم المنهج وعملیة تخطیط له بصورة
جیدة.
 .2تحسین المناهج الدراسیة على نحو دوري.
()Lakshmi el.at,2007:97
 یتمتع المنهج بجودة المعلومات. هناك تنوع وتغییر في المناهج.()Nichols,2002:2
ضمان جودة المقررات الدراسیة لتحفیز الطلبة. یسهم المنهج في بناء سلوك المواطنة.()DiPietro. el.at,2008:16
 .0مالئمة المناهج لمتطلبات سوق العمل.
 .2قدرة المناهج على استیعاب متغیرات
العصر.
 .3قدرة المناهج على تنمیة التفكیر الناقد
العلمي.
 .7قدرة المناهج في مساعدة الطلبة على حل
مشاكلهم.
 .5قدرة المناهج على تنمیة روح الوالء
واالنتماء للوطن.
 .6یعتمد المنهج على مصادر متعددة المعرفة.
(الجلبي)00:2115،
(دیاب)05:2119:،

 .0تنظیم موقع على شبكة اإلنترنت لتمكین
الطلبة من التفاعل مع المحتوى والطلبة
اآلخرین ،والمدرس.
 .2خلق فرص للطلبة للتواصل مع بعضهم
البعض لتبادل فهم محتوى المقرر
الدراسي.
 .3توفیر الفرص للطلبة للتعبیر ومراجعة
تفكیرهم لضمان دقة بناء المعرفة.
()Tobin, 2004:9
.0

 .0یستخدم المدرس منهج غیر تعلیمیة
للتعلم(الحوار).
 .2یعتمد المدرس على السیرة الذاتیة في التعامل مع
الطلبة.
 .3یشارك المدرس الطلبة في تحمل المسؤولیة.
()Reiff& Keene,2012:110

.2
.3
.7

تصمم المناهج على أساس المرونة
والتجدید والتكامل.
یوجد توصیف للمقررات الدراسیة شامالً
لجمیع متطلبات التعلیم.
تتنوع مصادر الحصول على المعرفة
للمقررات الدراسیة.
تساعد المناهج الطلبة على فهم
491
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 .0لدى الطلبة القدرة على اتخاذ القرار والتعبیر
عن آرائه تعبیراً واضحا ً ومنطقیاً.
 .2یلتزم الطلبة باألنظمة واللوائح والقواعد
المعمول بها داخل الحرم الجامعي.
 .3یمتلك الطلبة الكفاءة العلمیة للتعبیر بلغته.
(ابو عبده)067:2100،

 .0تشارك الطلبة والمدرسین في التعلم الهادف،
والفعال.
 .2تقییمات متنوعة ومستمرة لتحسین التعلم
وكذلك قیاسه.
()Williams,2015:9
 .0المشاركة في التنمیة االجتماعیة وأنشطة
التعلم في البیئة الجامعیة.
 .2توفیر فرص التعاون في المشاریع ذات
الصلة بین الطلبة.
 .3معرفة واسعة لدى الطلبة في مجال المحتوى
الذي یتم تدریسها.
()Darnell,2013:34

م.د .بصیر خلف خزعل /م.د .یونس محمد خضر السبعاوي
.5

 .0یخلق المدرس لدى الطلبة الحماس للموضوع
الدراسي والتشجیع له.
 .2یتجنب المدرس االنتقاد العلني ویعامل الطلبة
باحترام وعنایة.
 .3یتحلى المدرس بروح الدعابة ویتجنب العبارات
المزعجة.
()Lubawy, 2003:2
 .0یمتلك المدرسون مستوى التدریب االكادیمي
جیدة.
 .2یشجع المدرس جواً من الطمأنینة والمرح
والمتعة اثناء التعلم.
 .3یستخدم المدرس وسائل تقییم متعددة عبر
االختبارات النمطیة .
 .7یطرح المدرس االسئلة التي تشجع على التأمل
والتفكیر في حل المشكالت.
(الجلبي( )00:2115،دیاب)05:2119:،
( فاعور )6 ،2102 ،

أفضل لثقافتهم .
(ابو عبده)067:2100،

غرس الخطاب الفكري في الفصول الدراسیة.()Fook,2012:4820
المنهج ینبغي ان یكون ،استكشافیة ،تكاملي،وذات الصلة.
()Williams,2015:9
.0
.2

وصف مختصر للمواد الدراسیة ومفرداتها
والكتب المعتمدة ونظام تقییم الطلبة.
التأكد من توافق مخرجات المنهج
الدراسي مع المعاییر العالمیة.
( محمد)03 ،2105 ،

 .0إعطاء تغذیة راجعة مفیدة عن التقدم المحرز
للطلبة.
 .2تحفیز الطلبة على بذل قصارى جهدهم.
 .3یجري المدرس شرح األشیاء بصورة جیدة.
 .4بذل المدرس جهداً اضافیا ً لفهم الطلبة الصعوبات
في عملهم.
()Ryan el.at, 2009:5

 .0الطلبة مشاركون ولیس مستمعون.
 .2یفهم الطلبة ذاتهم ویكشفون نواحي القوة
والضعف لدیهم.
 .3یوظف الطلبة التقییم الذاتي.
( فاعور )6 ،2102 ،

.0
.2

 .0تطبیق اختبارات معینة للتأكد من القدرات
الذهنیة والعلمیة للطلبة.
 .2توافر انظمة ثواب وعقاب تطبق على الطلبة
بعدالة.
( محمد)03 ،2105 ،

یتمتع المدرسون بمؤهل علمي جامعي وتربوي.
یتصف المدرس بمعرفة رصینة في مجال
تخصصه األكادیمي.
(ابو عبده)067:2100،

.0
.2
.3

یدعم المدرس التطویر الفردیة.
لدى المدرس مستوى عال من االلتزام التعلیمي.
ینمي المدرس لدى الطلبة الدافع للتفوق في
الدراسة ،والبحث عن معارف جدیدة.
یوفر المدرس التغذیة المرتدة الفوریة في الوقت
المناسب.
()Fook,2012:4820

.7

 .0یستخدم المدرسون منهج التعلم والتدریس متعددة
المعارف.
()Williams,2015:9
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جامعة حياة للعلوم و التكنولوجيا

جامعة كويه
امللخص:

يسعى هذا البحث إىل تفعيل أخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من ظاهرة الفساد اإلداري ,ولتحقيق أهداف البحث مت
عمل مسح مكتيب لعرض و توضيح مفاهيم كل من أخالقيات العمل الوظيفي و الفساد اإلداري ,باإلضافة إىل تصميم و تطوير
استمارة االستبيان مت توزيعة على القيادات االدارية من عمداء الفكلتيات و معاونيهم باالضافة اىل رؤساء االقسام العلمية يف جامعة
كويه باقليم كوردستان العراق .و تتجسد مشكلة البحث يف سؤال أساس مفاده :ما دور أخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من
الفساد اإلداري و مظاهرة حسب وجهة نظر املبحوثني .و قد مت بناء فرضييتني رئيسيتني مفادهما:
 .1فرضية االرتباط :هنالك عالقة ذات داللة احصائية بني تفعيل أخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من ظاهرة الفساد
اإلداري.
 .2فرضية االثر :هنالك تاثري معنوى ألخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من ظاهرة الفساد اإلداري.
ومت استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية باالستعانە بربنامج ( )SPSSو منها النسب املئوية و التكرارات و االهمية
النسبية لتحليل إجابات املبحوثني عن الفقرات الواردة يف استبانة البحث وترتيب متغرياتها حسب أهميتها النسبية باالعتماد على
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية .مت االعتماد على معامل االرتباط (بريسون) الختبار العالقة بني متغريات البحث ,و حتليل
االحندار املتعدد ملعرفة اثر املتغري املستقل (أخالقيات العمل الوظيفي) يف املتغري التابع (الفساد اإلداري).

*

قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2١1٢
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و توصل البحث اىل وجود عالقة ارتباط و تأثري معنوي بني تفعيل أخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من ظاهرة الفساد
 و قد اوصى البحث بضرورة عمل ادارة اجلامعة يف بذل جهود اكرب لبث مفهوم اخالقيات العمل الوظيفي كأحد االبعاد.اإلداري
التنظيمية و توفري املناخ التنظيمي املالئم لالفراد العاملني و إدخال مفهوم أخالقيات العمل الوظيفي يف املعاهد و اجلامعات ضمن
.مناهجها الدراسية كمساقات مستقلة يف سنوات الدراسة
Abstract

This study seeks to activate the job carrier ethic in curbing the phenomenon of administrative
corruption. To achieve the objectives of this study secondary data collected to clarify the concepts of both
job carrier ethic and administrative corruption. In addition to design and development a survey
questionnaire distributed to the administrative leadership of deans and their assistants as well as the heads
of scientific departments at Koya University Kurdistan Region –Iraq. The study problem embodied in a
basis question that: What is the role of job carrier ethic in the reduction of administrative corruption and
its demonstration in the view of the respondents. Two main hypotheses will be tested:
1. Correlation hypothesis: there is a statistically significant correlation between the activation
of job carrier ethic in reducing the phenomenon of administrative corruption.
2. Impact hypothesis: There is a significant impact of job carrier ethic on reducing the
phenomenon of administrative corruption.
SPSS program used along with a range of statistical methods for the purposes of analyzing the
questionnaire items including percentages and frequency to analyze the respondent's answers of
paragraphs contained in the questionnaire. In order to testing the study hypothesis, the study will rely on
the correlation coefficient (Pearson) to test the correlation between study variables. Moreover, multiple
regression analysis will be used to determine the impact of the independent variable (job carrier ethic) on
dependent variable (administrative corruption). The study found that there is a positive correlation and an
impact between activate the job carrier ethic in curbing the phenomenon of administrative corruption.
Based on the above, this study recommends the necessitate of university management to work to make
greater efforts to infuse the concept of ethics career as one-dimensional organizational and regulatory
environment appropriate to provide the personnel as well as introduce the concept of career work ethic
in institutes and universities within their curricula independent in the years of the study.
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ثوختة:
ئةم تويَذينةوةة هةوا دةدات بؤ كاراكردنةوةى رةوشتةكانى كاري وةزيفي بةمةبةستى بنربكردنى دياردةى طةندةلي
كارطيَري .وة بؤ ئةم مةبةستة ثشت بةسرتا بةو ثةرتووك و تويَذينةوانةى كة باس لة هةريةكة لة كاراكردنةوةى رةوشتةكانى كاري
وةزيفي و بنربكردنى دياردةى طةندةلي كارطيَري دةكات بؤ باسكردنى لة اليةنى تيؤريةكةى ,وة هةروةها فؤرميَكى راثرسي
دروست كراو دابةشكرا بةسةر سةركردة كارطيَريةكان لة راطري فةكةليت و ياريدةدةرةكانيان ,سةرؤك بةشةكان و بةرثرسي يةكة
كارطيَريةكان لة زانكؤي كؤية لةهةريَمى كوردستانى عرياق .وة كيَشةى تويَذينةوة خؤي لةو ثرسيارة سةرةكيةى خوارةوة
َي كاراكردنةوةى رةوشتةكانى كاري وةزيفي ضيية بةمةبةستى بنربكردنى دياردةى طةندةلي كارطيَري لة روانطةى
دةبينيَتةوة :رِؤل
سةركردة كارطيَريةكانى زانكؤي كؤية .وة دوو طرميانةى سةرةكى دانرا كة تويَذينةوةكة هةولي دا وةالمي بؤ بدوزيَتةوة كة
بريتيني لة:
 . 1طرميانةى ثةيوةندى :ثةيوةنديةكى ئاماري هةية لة نيَوان هةريةكة لة كاراكردنةوةى رةوشتةكانى كاري وةزيفي
بةمةبةستى بنربكردنى دياردةى طةندةلي كارطيَري.
 . 2طرميانةى كاريطةري :كاريطةريةكى ئاماري هةية لة نيَوان هةريةكة لة كاراكردنةوةى رةوشتةكانى كاري وةزيفي
بةمةبةستى بنربكردنى دياردةى طةندةلي كارطيَري.
وة بؤ ئةم مةبةستة ثشت بةسرتا بة بةرنامةى ئاماري بؤ دةرخستنى دووبارةبوةكان و طرنطى ريَذةيي بؤ شيكردنةوةى
وةالمى ئةو كةسانةى كة راثرسيةكةيان وةالم داوةتةوة لةطةل دياريكردنى ريَبةندى رةهةندةكانى تويَذينةوة ,لةطةل بةكارهيَنانى
فاكتةرى ثةيوةندي ثيَرسؤن بؤ شيكردنةوةى طرميانةى يةكةم وة شيكردنةوةى الربونةوةى بؤ شيكردنةوةى طرميانةى دووةم .وة
تويَينةوة طةيشتة ئةو دةرئةجنامةى لة هةبوونى ثةيوةندى و كاريطةري لة نيَوان هةريةكة لة كاراكردنةوةى رةوشتةكانى كاري
وةزيفي بةمةبةستى بنربكردنى دياردةى طةندةلي كارطيَري.وة تويَذينةوة ضةند راسثاردةيةكى خستة روو لة طرنطرتينيان كة
َي زياتر بدةن بؤ ضةسثاندنى زاراوةكانى كاراكردنةوةى رةوشتةكانى كاري وةزيفي بةوةى كة
ثيَويستة بةريَوةبةرانى زانكؤ هةول
رةهةنديَكى طرنطة بؤكاري ريَكخسنت و فةراهامكردنى ذينطةيةكى ريَكخستنى لةبار بؤ تاكةكان وة ثيَويستى بؤ ثشت بةسنت بة
زاراوةكانى كاراكردنةوةى رةوشتةكانى كاري وةزيفي بةمةبةستى بنربكردنى دياردةى طةندةلي كارطيَري لة ثرؤطراةكةكانى
ساالنى خويَندن لة زانكؤ و ثةميانطاكان.
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املبحث األول :نطاق البحث ومنهجيته
أوال :مشكلة البحث:
استحوذ مواضيع تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي و احلد من مظاهر الفساد االداري على اهتمام كثري من الباحثني و
االداريني وذلك لكثرة االختالف بني اراء العلماء يف جمال االدارة ,ونظرا للحاجة اىل الرتكيز على النواحي االخالقية يف اداء واجبات
االفراد العا ملني يف املنظمات احمللية كانت التوجهات حنو اقامة دراسة تهدف اىل التذكري باهمية البحث كان ضرورياً يف جمال تفعيل
اخالقيات العمل الوظيفي و حماولة ربطها يف احلد من مضاهر الفساد االداري .و تتجسد مشكلة البحث يف سؤال أساس مفاده :ما
دور تفعيل أخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من الفساد اإلداري و مظاهرة حسب وجهة نظر املبحوثني .و تتفرع عنها مايأتي:
.1هل هنالك اهتمام كاف من قبل ادارة اجلامعة بأخالقيات العمل الوظيفي؟
 .2ما املستوى اليت توصل اليها املنظمة املبحوثة يف احلد من مظاهر الفساد االداري؟
.3ما طبيعة العالقة و االثر بني تفعيل أخالقيات العمل الوظيفي و احلد من مظاهر الفساد االداري؟

ثانيا :أهداف البحث:
يرمي البحث مجلة من االهداف من اهمها:
 .1توضيح اجلوانب املعرفية ملتغريات البحث (أخالقيات العمل الوظيفي و مظاهر الفساد اإلداري).
 .2التعرف على املستوى اليت توصل اليها املنظمة املبحوثة يف تعزيز مستوى اخالقيات العمل الوظيفي لالفراد العاملني
لديها.
 .3كشف مستويات العالقات االرتباطية و التأثريية ألخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من مضاهر الفساد االداري يف
املنظمة املبحوثة.
 .4تقديم جمموعة من التوصيات اليت تساعد ادارة اجلامعة على حتسني مستوى االلتزام باخالقيات العمل الوظيفي يف
احلد من مظاهر الفساد االداري.

ثالثا :اهمية البحث:
ميكن ابراز اهمية البحث من خالل االتي:
.1املساهمة يف بيان أهمية متغريات البحث املتمثلة بتفعيل أخالقيات العمل الوظيفي ودورها املتوقع يف احلد من
مظاهر الفساد اإلداري.
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.2دوره املتوقع يف مساعدة املدراء يف اجلامعة يف تشخيص نقاط القوة والضعف ملمارسات أخالقيات العمل الوظيفي
بهدف املساهمة يف عملية املعاجلة والتحسني.
 .3التوصل اىل حتليل و تشخيص ابعاد تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي (اخالقيات التنظيم و االنشطة ,اخالقيات
القيادة ,واخالقيات الفرد) يف اجلامعات احلكومية اليت تواجة حتديات كبرية يف االونة االخرية و اليت باتت فية اخالقيات
الوظيفية اجلانب االهم يف حتسني مستوى االلتزام الوظيفي ويف احلد من مضاهر الفساد االداري.

رابعا :أمنوذج البحث االفرتاضي:
قام الباحثون بتصميم و تطوير منوذج البحث يف ضوء ما مت االطالع عليه من الدراسات السابقة؛ فيمثل املتغري املستقل يف
هذه البحث بأخالقيات العمل الوظيفي متمثلة بابعادها (اخالقيات التنظيم و االنشطة ,اخالقيات القيادة ,واخالقيات الفرد)  ،يف حني
ميثل احلد من مظاهر الفساد االداري املتغري التابع ,ويوضح الشكل ) (1أمنوذج البحث االفرتاضي.

شكل ( )1امنوذج البحث االفرتاضي (املصدر من اعداد الباحثون)
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خامسا :فرضيات البحث:
الفرضية الرئيسية االوىل :هنالك عالقة ذات داللة احصائية بني تفعيل أخالقيات العمل الوظيفي و احلد من مظاهر الفساد
اإلداري .و تنبثق الفرضيات الفرعية التالية من الفرضية الرئيسية االوىل و اليت ميكن صياغتها على النحو التالي:
أ-

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تفعيل (اخالقيات التنظيم و االنشطة) و احلد من مظاهر

الفساد االداري.
ب-

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تفعيل (اخالقيات القيادة) و احلد من مظاهر الفساد

االداري.
ت-

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تفعيل (اخالقيات الفرد) و احلد من مظاهر الفساد االداري.

الفرضية الرئيسية الثانية :هنالك تاثري معنوى ألخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من مظاهر الفساد اإلداري.
و تنبثق الفرضيات الفرعية التالية من الفرضية الرئيسية الثانية و اليت ميكن صياغتها على النحو التالي:
أ-

توجد عالقة تأثري بني تفعيل (اخالقيات التنظيم و االنشطة) و احلد من مظاهر الفساد االداري.

ب-

توجد عالقة تأثري بني تفعيل (اخالقيات القيادة) و احلد من مظاهر الفساد االداري.

ت-

توجد عالقة تأثري بني تفعيل (اخالقيات الفرد) و احلد من مظاهر الفساد االداري.

سادسا :منهج البحث:
تُعد هذا الدراسة من البحوث الوصفية والتطبيقية وعليه فإن الباحثون سوف يتبعون املنهج الوصفي املسحي والذي
يتناسب مع البحوث التطبيقية املسحية ,والذي يعرف بأنه " أسلوب يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي يف الواقع ويهتم بوصفها
وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا وكميا" (العمراني.)11 :2١١2 ,

سابعا :أسلوب مجع البيانات:
اعتمد الباحثون يف مجع البيانات على ما يأتي:
أ  .اإلطار النظري :ألجل تغطية اجلانب النظري من الناحية األكادميية فقد مت االعتماد على البحوث والكتب العلمية اليت
تناولت أخالقيات املهنة الوظيفية و مظاهر الفساد االداري.
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ب  .اجلانب التطبيقي :مت تنظيم استمارة استبانة جلمع البيانات و اليت تضمنت ( )31فقرة ،وقد تضمنت جمموعة من
األسئلة اليت تعاجل مشكلة البحث ،حيث مت تقسيم االستمارة إىل ثالث اقسام و بالشكل التالي:
 القسم األول مشل جمموعة من األسئلة التعريفية العامة بالقيادات االدارية عينة البحث وكانت بواقع مخسة أسئلة
اشتملت على (املنصب الوظيفي ,اللقب العلمي ,التحصيل الدراسي ,اخلربة االكادميية و اجلنس).
 القسم الثاني تضمن مخسة عشرة سؤال ختصصي متعلق بأخالقيات العمل الوظيفي و اليت تضمن ابعادة بكل من
(اخالقيات التنظيم و االنشطة ,اخالقيات القيادة ,واخالقيات الفرد) و لكل بعد مخسة سؤال.
 القسم الثالث تضمن احدى عشرة سؤال ختصصي متعلق بالفساد االداري وقد استخدم مقياس ليكرت اخلماسي
ذات الرتتيب (موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق بشدة) وأعطى أوزان املقياس واليت كانت (,2 ، 3 ، 4 ، ٥
 )1لفقرات القسم الثاني و الثالث.

ثامنا :الطرق اإلحصائية املستخدمة:
لإلجابة على أسئلة البحث واختبار فرضياتها مت تفريغ البيانات وإخضاعها ملعاجلات إحصائية باستخدام الربنامج
اإلحصائي  ,SPSSو مت استخدام بعض الطرق اإلحصائية لتحليل البيانات وهي املتوسطات احلسابية لتحديد معدل استجابة افراد
العينة لفقرات االستبانة ,واالحنرافات املعيارية لقياس درجة التشتت املطلق لقيم االجابات عن وسطها احلسابي ,و مت استخراج
معامل  Alpha Cronbach'sملقياس مدى االعتمادية وهو حيدد مدى االنسجام الداخلي لفقرات االستبانة ,و معامل االرتباط
بريسون بهدف اختبار الفرضية االوىل (فرضية العالقة) ومت استخراج معامل االرتباط للمتغريات املستقلة الفرعية و معامل التحديد
من  R2من خالل نتائج حتليل االحندار املتعدد التدرجيي ألجياد أثر املتغري املستقل على املتغري التابع (فرضية األثر).

تاسعا :جمتمع البحث وعينتها:
أشتمل جمتمع البحث على القيادات االدارية يف جامعة كوية بأقليم كوردستان العراق من مجيع عمداء الفكلتيات و
معاونيهم و رؤساء االقسام و البالغ عددهم ( )32عميدا و معاونا و رئيس قسم ورؤساء الوحدات االدارية و الذي ميثل عينة
البحث.
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املبحث الثاني :اجلانب النظري
اوال :أخالقيات العمل الوظيفي
أ .مفهوم أخالقيات العمل الوظيفي:
مت تعريف االخالق يف قاموس ( )Longmanبأنه دراسة طبيعة املباديء اخللقية و االحكام و أسسها ,جمموعة من القيم و
املباديء ,مباديء السلوك او االداب اليت حتكم الفرد او اجلماعة ,استقامة التصرفات واالحكام و اخالقياتها (الساعدي,2001 ,
 .)8و يعرف كل من (العامري و الغاليب )82 ,2008 ,االخالقيات بأنة القيم و املعايري االخالقية اليت يستند اليها اجملتمع لغرض
التميز بني ما هو صحيح و خطأ .و يعرف االخالق على أنها القيم و املعايري اليت يعتمد عليها افراد اجملتمع يف التمييز بني ماهو جيد و
ماهو سيء ,بني ما هو صواب وماهو خطأ (جنم .)18 ,2000 ,و يرى (العنزي و الساعدي )103 ,2002 ,يف اطار وصف
االخالق فهي من وجهة نظرهما معتقدات شخصية يعتقد بها الفرد بشأن ما يتعلق بالسلوكيات السوية او الشاذة ,وهي اشارة اىل
دوافع الفرد و نواياة الشخصية يف النظر اىل ما هو صحيح و ماهو خاطيء من السلوك.
أما اخالقيات العمل الوظيفي فيعرف بأنها جمموعة من قواعد و اصول متعارف عليها عند اصحاب املهنة الواحدة اليت
تستلزم من املمارس سلوكا معينا يكون مراعاتة حمافظة على املهنة و شرفها و االخالل به خروج عليها و على شرفها ,و هو خيدم
غرضني بالنسبة ألعضاء املهنة الواحدة ,االول يوفر محاية افضل هلم و الثاني محاية افضل للجمهور (اهلواش.)192 ,2005 ,
ويعرف ايضا بأنها أجتاه االدارة و تصرفها جتاة االفراد العاملني لديها و زبائنها ,و املساهمني و اجملتمع عامة ,و قوانني الدولة ذات
العالقة بتنظيم عمل املنظمات (اجلنابي و عابر .)127 ,2012 ,و يعرفه دودين و عبده بأنها الدراسة و التحليل املنهجي لعملية
تطوير القرارات االدارية يف منظمات االعمال ,حبيث تكون القرار االداري خياراً أخالقياً حيدد ما هو جيد و مالئم لألفراد و
اجملموعات و املنظمة ككل (دودين و عبده .)23 ,2012 ,و يعرفها (الصرييف )155 ,2006 ,بأنه مفهوم صادر عن مفاهيم
التضامن يف اجملتمع الذي من خاللة تسعي املنظمات بواسطة امكانياتها املادية و البشرية أن تقدم ألبناء اجملتمع اليت تعيش فيه الكثري
من احللول للمشكالت اليت تعاني منها .و يرى (أبوشيخة )544 ,2010 ,بأنها جمموعة من املعايري أو مستويات السلوك جتمع
جمتمع ما على انها مقبولة ,و بالتالي فأن أي تصرف من فرد او مجاعة خارج نطاق هذه املعايري يعترب تصرف غري اخالقي .ويعتقد
البعض أن األخالقيات شيء ال ميكن تعليمه لآلخرين وانه مفهوم يبدأ من الطفولة ،وان نشأة الفرد وتربيته مسألة هامة حنو فهم
األخالقيات (محد.)143 ,2011 ,
ويرى كل من العامري و الغاليب بأن األخالقيات االدارية تؤثر على عمل املدراء بطرق خمتلفة ميكن ان تصنف اىل ثالث
جماالت اساسية و هي (العامري و الغاليب:)82 ,2008 ,
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 .1كيف تعامل املنظمة العاملني فيها يف ما يتعلق بالتعاقد معهم او تسرحيهم من العمل و كذلك الرواتب و االجور و
ظروف العمل و احرتام خصوصية العاملني.
 .2كيف يعامل العاملون او املوظفون املنظمة ,حيث تربز هنا الكثري من االشكاالت املتعلقة مبا يعرف صراع املصاحل
(او تضارب املصاحل) و كذلك النزاهة و الثقة و محاية اسرار العمل.
 .3كيف تعامل املنظمة و العاملني فيها مع االطراف االخرى .حيث هنا يتجسد السلوك االخالقي بالتعامل مع
اطراف كثرية يأتي يف مقدمتهم املستهلكون و املنافسون و اجملهزون و الوسطاء و النقابات العمالية و غريها.
و يعد جسرت بارنرد احد رواد الفكر االداري الذي كتب عن القيادة االخالقية و خاصة يف اعماله (املدير التنفيذي),
(املنظمة و االدارة) ,و (الشروط االولية ألخالقيات العمل) ,اذ يؤكد بارنرد على االحرتام العميق لكل انسان من جهة و ضرورة
امتالك القادة االداريون ملبداء اخالقي متني من خالل توليد مباديء اخالقية لبعضهم بعضا من جهة ثانية (امحد .)96 ,2012 ,و قد
أشار الكاتب  Jonesبأن سعة اجلوانب اليت تغطيها اخالقيات العمل تشتمل بصورة رئيسية على جانبني (اجلنابي و عابر,2012 ,
 )127و هما:
 .1االزعاجات االدارية :كالتصرفات الغري القانونية و الغري االخالقية و النشاطات املشكوك بها للعاملني و املنظمات
و كيفية التخلص منها .مبعنى أخر أن هذا اجلانب من أخالقيات العمل الوظيفي تهتم مباهو صحيح و خاطيء يف احلاالت
االعتيادية.
 .2االرباك االداري لألدارة :و اليت ترتبط باحلاالت االخالقية املتعددة اليت يواجهها االفراد العاملون يف نشاطات و
واجباتهم اليومية مثل صراع املصاحل ,استخدام موارد املنظمة لألغراض الشخصية و سوء ادارة االتفاقات و غريها.
ب .انواع أخالقيات العمل الوظيفي:
حدد (أبوزيد و مرعي ) 73 ,2004 ,جمموعة من القيم االخالقية االساسية اليت متثل سلسلة من املباديء و حتدد باطار
عام ما هو سليم أو ماهو خاطيء و ذلك مبصطلحات عامة و تتمثل هذة املباديء العامة بكل من :االمانة ,النزاهة ,االلتزام بالوعد,
االخالص ,العدالة ,مراعاة االخرين ,احرتام االخرين ,االحساس باملسؤولية ,السعي للتميز ,الثقة ,املوضوعية ,و املشروعية.
وميكن تقسيم األخالقيات اليت تتعلق بالوظيفة العامة اىل ثالث انواع رئيسة و كالتالي (القحطاني)43 ,2014 ,
 .1الواجبات :و هي تتمثل يف الواجبات اليت جيب ان يلتزم بها الفرد و اليت عادة تقسم اىل واجبات مهنية كواجب
اداء العمل ,و واجبات اخالقية مستمدة من السلوك االخالقي و القيم االجتماعية كواجب اطاعة االوامر و احلفاظ على اسرار
املنظمة.
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.2االخالقيات احلميدة :و هي تتمثل يف األخالقيات اليت تقرها كافة اجملتمعات و تغرسها يف نفوس ابنائها كاالمانة و
الصدق و النزاهة و الشفافية و استشعار املسؤولية غريها من االخالقيات اليت جيب ان يتحلى بها االفراد العاملون.
 .3االخالقيات الغري احلميدة :وهي عبارة عن االخالقيات املرتبطة بالوظيفة و اليت حرمها الشرع و القانون كالرشوة
و السرقة و االختالس و غريها من االخالقيات الفاسدة.
ت .أهمية اخالقيات العمل الوظيفي:
تكمن اهمية اخالقيات العمل الوظيفي يف التالي:
 .1طرح وبناء منظومة لألخالقيات يف شتى جماالت احلياة العملية يعزز من ترابط االفراد العاملني وتفاعلهم بشكل أفضل مع
بعضهم البعض يف املنظمة (راوية.)7 ,2001 ,
 .2تساهم اخالقيات العمل الوظيفي يف جناح و حتقيق االهداف االسرتاتيجية للمنظمة (محود و اللوزي.)34 ,2008 ,
 .3االلتزام بأخالقيات العمل الوظيفي تساعد املنظمة على اتباع اساليب ادارية حديثة يف العمل ألنها تستطيع تكوين فرص
عمل و عالقات جيدة مع املتعاملني معها (العبادي.)41 ,2006 ,
 .4تعزيز مسعة املنظمة على صعيد البيئة احمللية و االقليمية و الدولية ,و هذا ايضا له مردود اجيابي على املنظمة.
 .٥احلصول على شهادات عاملية و امتيازات عمل خاصة ,مثل (ايزو  ,2١١١و ايزو ( )14١١١جنم.)31 ,2000 ,
 .6وجود قوانني وتشريعات يساعد على تهدئة اإلضرابات واإلختالفات الناشئة بسبب الطبيعة اإلنسانية وبسبب البيئة
املتغرية بشكل مستمر(راوية.)7 ,2001 ,
ث .العوامل املؤثرة يف السلوك االخالقي:
يتأثر السلوك االخالقي بثالثة عناصر اساسية مهمة وهي الفرد ,املنظمة ,و البيئة اخلارجية (العامري و الغاليب,2008 ,
:)86
 . 1الفرد :يتأثر السلوك االخالقي للفرد مبجموعة من العوامل ترتبط بتكوينة العائلي و الشخصي ,فالقيم الدينية و املعايري
الشخصية و احلاجات الفردية و تأثري العائلة و املتطلبات املالية و غريها تدفع االفراد اىل نوع او اخر من السلوك ,فاملدير الذي ليس
لدية قاعدة قوية من االخالق املكتسبة من العائلة و الدين و غريها جند ان قراراته تتأرجح يف املواقف املختلفة يف ضوء تعظيم مصلحتة
الشخصية فقط ,اما الذين يستندون اىل قاعدة اخالقية قوية فأن ثقتهم بأنفسهم تكون اكرب و هناك جتانس سلوكي يف قراراتهم.
 . 2املنظمة :أن للمنظمة تأثريا مهما يف اخالقيات مكان العمل من خالل اهليكل التنظيمي املوجود و خطوط السلطة و
كذلك قواعد العمل و االجراءات و انظمة احلوافز و غريها .كذلك فأن اجملاميع و التنظيمات غري الرمسية املوجودة هلا أثر يف
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سلوكيات االفراد ,و كذلك تعترب الثق افة التنظيمية السائدة يف املنظمة من القيم و االعراف اليت حتكم تفاعالت االفراد يف املنظمة هلا
أثر كبري و فاعل يف السلوك االخالقي من خالل اعتماد الفرد العامل او املدير على هذه االعراف و القيم.
 .3البيئة :تعمل املنظمات يف بيئة تنافسية تتأثر بقوانني احلكومة و تشريعاتها اليت تلزم املنظمات بسلوكيات معينة و تضع
معايري لتصرفاتها و حبدود معينة ,اذ ان التشريعات و القوانني تساعد احلكومة يف التحكم بسلوكيات املنظمة و جعلة متماشياً مع
املعايري املقبولة .اذ ان جممل التشريعات و القوانني احلكومية و كذلك االعراف و القيم االجتماعية تعطي تصورا عن طبيعة املناخ
التنظيمي السائد و اليت تؤثر بدورها على السلوك االخالقي للمدراء يف املنظمات.

الشكل ( )2املؤثرات يف السلوك االخالقي (العامري و الغاليب)88 ,2008 ,

ثانيا :الفساد االداري:
أ .مفهوم الفساد االداري:
يعد الفساد االداري من اخطر االفات اليت تواجهها االجهزة االدارية يف اغلب اجملتمات ,وقد مت تشبية الفساد االداري
بأشكال عدة فهناك من يعده سرطانا ينخر جسم االدارة العامة ,و بعضهم شبهه بالفايروس الذي يدخل دم املنظمة و ينتشر بسرعة
يف مجيع اجزائها ,فأن مل يتم تشخيصة و عالجة فقد يقضي على فاعلية املنظمة و قدرتها ثم موتها احملتم (عذاري و امساعيل,2011 ,
 .)114و حيدد (اجملالي ) 12 ,2012 ,أن الفساد االداري حيتوي على قدر من االحنراف املتعمد يف تنفيذ العمل االداري املناط
بالشخص ,غري أن مثة احنرافا اداريا يتجاوز فية الفرد العامل القانون و سلطاتة املمنوحة دون قصد سيء بسبب االهمال و الالمباالة,
وهذا االحنراف اليرقى اىل مستوى الفساد االداري لكنة احنراف يعاقب علية القانون و قد يؤدي يف النهاية اذا مل يعاجل اىل فساد
اداري.
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و يعرف الفساد االداري بأنه املتاجرة بالوظيفة و امتيازاتها و استغالل النفوذ لغري االغراض القانونية املوجودة ألجلها
(الشيخلي .) 73 ,1999 ,و يعرف بأنة القصور القيمي عند االفراد و الذي جيعلهم غري قادرين على تقويم االلتزامات الذاتية
اجملردة اليت ختدم املصلحة العامة (مشجل .)44 ,2006 ,و يعرفة (الذهيب )241 ,2007 ,بأنه عبارة عن استغالل الوظیفة العامة
واملصادر العامة لتحقیق منافع شخصیة ،سواء اكان هذا االستغالل بدافع شخصي من املوظف ذاته او نتیجة الضغوط اليت
یمارسها علیه افراد من خارج اجلهاز احلكومي .و يعرفه )اخلفاجي )21 ,2009 ,بأنه جتاوز املوظف املختص يف الدولة حدود
واجباته ومن ثم خمالفته للقوانني واألنظمة السارية أو املرعية بقصد حتقيق منفعة غري مشروعه له أو لغريه مثل االستيالء على املال العام
,أو األمالك اخلاصة يف الدولة من أراضي أو عقارات أو آليات .و يعرف (بوادي )13 ,2008 ,الفساد االداري بأنة سلوك غري
سوي ينطوي على قيام الشخص باستغالل مركزه و سلطاته يف خمالفة القوانني و اللوائح و التعليمات لتحقيق منفعة لنفسة او لذويه
من االقارب و االصدقاء و املعارف و ذلك على حساب املصلحة العامة .و يعرف بأنه وجود اخللل يف األداء نتيجة اخلطأ والنسيان
وإتباع الشهوات والزلل واالحنراف عن الطريق املستقيم (موحي و حسني .)101 ,2015 ,و يعرف بأنه التصرفات غري القانونية
والتعقيدات البريوقراطية وأخطاء القطاع العام املؤدية إىل عدم حتقيق أهدافه يف تقديم أفضل اخلدمات العامة للمجتمع (حسن,
.)197 ,2015
و يعرف املكافحة او احلد من مظاهر الفساد االداري بأنها جمموعة من االنشطة و االجراءات و الربامج و السياسات و
االسرتاتيجات اهلادفة اىل مواجهه مشكلة اجلرمية للحد منها بقدر املستطاع (درويش .)39 ,2003 ,و يعرف ايضا بأنه تلك القيم
و االخالقيات الوظيفية و التنظيمي ة العالجية اليت تسهم يف الكشف عن الفساد االداري ملكافحتة بايقاع العقاب و التأديب و اجلزاء
على ممارسيه (القحطاني.)7 ,2014 ,
ب .أسباب الفساد االداري:
ميكن حتديد اهم االسباب اليت تؤدي اىل وجود الفساد االداري مبايلي (مشجل: )46 ,2006 ,
.1اسباب سياسية :و اليت تتمثل يف حمدودية قنوات التأثري الرمسية على قرارات اجهزة الدولة فضال عن ضعف
العالقة بني االجهزة و اجلمهور.
 .2اسباب هيكلية :و يعين بوجود هياكل قدمية متمثلة باجهزة الدولة رغم تغريات قيم و طموحات االفراد و من
شأنه ان خيلف فجوة تتمثل يف قصور تلك االجهزة يف االستجابة لطلبات االفراد.
 .3اسباب قيمية :و ذلك ألن الفساد االداري ينتج عن انهيار النظام القيمي لالفراد دون وجود بديل حقيقي يؤثر يف
السلوكيات و يوجهها.
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 .4اسباب اقتصادية :تأتي من عدم العدالة يف توزيع الثروة يف اجملتمع و ماينتج عنه بروز فئة غنية مقابل فئات حمرومة
يف اجملتمع من شأنه أن يؤدي اىل اضعاف الوالء اىل االهداف املشرتكة.
ت .خصائص الفساد االداري:
يتمييز الفساد االداري باخلصائص االتية (السيد و زرنوقة:)48 ,1999 ,
.1اشرتاك اكثر من طرف يف تعاطي الفساد.
 .2السرية الشديدة يف ممارسة الفساد حتت جنح الظالم و بأساليب التحايل و اخلديعة.
.3الفساد جيسد املصاحل املشرتكة و املنافع املتبادلة ملرتكبيه.
 .4الفساد تعبري عن اتفاق ارادة صانع القرار و املؤثر بتكيفه مع ارادة اولئك الذين حيتاجون اىل قرارات حمددة ختدم
مصاحلهم الفردية اوال و اخريا.
ث .انواع الفساد االداري
يقسم الفساد اإلداري إىل أربع جمموعات وبالشكل التالي:
.1االحنرافات التنظيمية :ويقصد بها تلك املخالفات اليت تصدر عن االفراد يف أثناء تأديته ملهمات وظيفته واليت تتعلق
بصفة أساسية بالعمل ,مثل :رفض الفرد أداء العمل املكلف به ,عدم احرتام العمل ,عدم احرتام وقت الدوام الرمسي ,عدم القيام
بالعمل على الوجه الصحيح ,التأخري يف أداء العمل ,الكسل و الرتاخي ,الرغبة يف احلصول على أكرب اجر مقابل أقل جهد ,عدم
االلتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء ,و عدم حتمل املسوؤلية (الشميمري.)26 ,2001 ,
.2االحنرافات السلوكية :ويقصد بها تلك املخالفات اإلدارية اليت يرتكبها الفرد وتتعلق مبسلكه الشخصي وتصرفه
مثل :عدم احملافظة على كرامة الوظيفة ,سوء استعمال السلطة ,جتاوز اعتبارات العدالة املوضوعية يف منح أقارب أو معارف
املسؤولني ما يطلب منهم ,احملسوبية عن طريق شغل الوظائف العامة بأشخاص غري مؤهلني مما يؤثر على اخنفاض كفاءة املنظمة ,و
الوساطة لتبادل املصاحل بني االفراد (موحي و حسني.)102 ,2015 ,
.3االحنرافات املالية :ويقصد بها املخالفات املالية واإلدارية اليت تتصل بسري العمل املنوط بالفرد العامل ,مثل :خمالفة
القواعد واألحكام املالية املنصوص عليها داخل املنظمة ,قيام الفرد بتسخري سلطة وظيفته لالنتفاع من األعمال املوكلة إليه يف
فرض اإلتاوة على بعض األشخاص ,اإلسراف يف استخدام املال العام (موحي و حسني.)102 ,2015 ,
.4االحنرافات اجلنائية ،مثل :الرشوة ,اختالس املال العام ,التزوير ,استغالل املواقع واملناصب لذوي النفوذ والقدرة
لألغراض الشخصية أو العشائرية أو احلزبية ,معاونة الظاملني واجلائرين والتسرت عليهم وعدم معاقبتهم من قبل الدولة (الشميمري,
.)26 ,2001
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ج .أسرتاتيجيات مكافحة الفساد االداري:
ميكن حتديد االسرتاتيجيات املطلوبة ملكافحة الفساد االداري مبايلي:
.1القدوة احلسنة من قبل القيادات االدارية يف املستويات املختلفة و تفعيل دور املساءلة االدارية و الرقابة الذاتية
على مستوى املنظمة (املطريي و اخرون. )21 ,2003,
 .2أن تتضمن الدورات التدريبية على اخالقيات العمل الوظيفي و عدم االقتصار على جمرد سرد النظريات االدارية.
.3تفعيل دور وسائل االعالم املختلفة يف توضيح ضرر الفساد االداري على االفراد و اجملتمع.
 .4تفعيل مبداء اجلدارة يف شغل الوظيفة من خالل اجراءات دقيقة تعتمد على الكفاءة و االستحقاق و وضع
الشخص املناسب يف املكان املناسب (املالك.)10 ,2005 ,
 .٥حتسني االوضاع الوظيفية واملعيشية لالفراد العاملني مبا يساعدهم على االستقرار و يغنيهم عن اللجوء اىل وسائل
منحرفة للكسب (املالك.)10 ,2005 ,

املبحث الثالث :اجلانب امليداني
سيتٌم يف هذا املبحث عرض وحتليل النتائج حول متغريات البحث واختبار العالقات وكاالتي:

اوال :وصف اخلصائص الدميوغرافية لعينة البحث
 .1توزيع أفراد عينة البحث حسب املنصب:
يتبني من نتائج اجلدول ) (1أن معظم أفراد عينة البحث هم رؤساء االقسام وبنسبة ( ،)%65.6ويأتي يف املرتبة الثانية
مسؤولي الوحدات االدارية وبنسبة ( ،)%15.6اما عمداء الفكلتيات و معاونيهم فيشكلون نسبة (.)%9.4
 .2توزيع أفراد عينة البحث حسب التحصيل الدراسي:
تبني من نتائج اجلدول ( ) 1ان غالبية القيادات االدارية يف جامعة كويه هم من حاملي شهادة الدكتوراه حيث بلغت
النسبة ( ،)%71.9وبعدها حاملي شهادة البكالوريوس اذ بلغت النسبة ( ،)%15.6يف حني بلغت نسبة حاملي شهادات املاجستري
( ،)%12.5مما يعطي مؤشرًا جيداً على ان غالبية القيادات االدارية يتوفر فيهم املهارات العلمية والفنية الكافية إلداء وظائفهم.
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 .3توزيع أفراد عينة البحث حسب اللقب العلمي:
تبني من نتائج اجلدول ( ) 1ان غالبية القيادات االدارية يف جامعة كويه هم من حاملي لقب مدرس حيث بلغت النسبة
( ،)%62.5وبعدها حاملي لقب استاذ مساعد اذ بلغت النسبة ( ،)%15.6يف حني بلغت نسبة حاملي لقب مدرس مساعد
(.)%6.3
 .4توزيع أفراد عينة البحث حسب سنوات اخلربة:
مت توزيع أفراد عينة البحث حسب عدد سنوات اخلربة االمجالية ضمن اربع فئات ,ويالحظ يف اجلدول ) (1ان نسبة معدل
أفراد عينة البحث وفقاً لسنوات اخلدمة من الفئة (أكثر من  15سنة) ،والذي بلغت نسبتها ( )%53.1وهو أعلى معدل مقارنة
بالفئات االخرى ,والفئة ( 15 –11سنوات) جاء باملرتبة الثانية من اجملموع الكلي ألفراد عينة البحث بنسبة ( ،)%43.8وان الفئة
( 10 -6سنة) يأتي يف املرتبة االخرية وبنسبة ( ,)%3.1وهذا يدل على أن معظم القيادات االدارية يف جامعة كويه هم من الذين
لديهم خدمة طويلة يف العمل األمر الذي يعين توفر اخلربة واملمارسة لدى هؤالء القيادات االدارية.
 .٥توزيع أفراد عينة البحث حسب اجلنس:
يوضح اجلدول ( )1وصف أفراد عينة البحث من حيث اجلنس ,اذ ان الذكور يشكلون نسبة ( )%84.4من اجملموع
الكلي ألفراد العينة ,يف حني شكلت االناث ( )% 15.6من اجملموع الكلي ألفراد العينة .ويالحظ من اجلدول ارتفاع نسبة الذكور
مقارنة بنسبة االناث و يعزى سبب ذلك اىل ضعف توجه االناث يف ميدان االدارة.
اجلدول ( )1اخلصائص الدميوغرافية

املصدر :من اعداد الباحثون
507

دور تفعیل أخالقیات العمل الوظیفي في الحد من مظاهر ...

م.د .نظیمة احمد الجاف  /م.م .زانا مجید صادق  /م.م .ریام صالح حسن

ثانيا :ثبات االستبانة:
مت استخدام اختبار كرونباخ ألفا ( )Cronbach’s Alphaلقياس مدى ثبات االستبانة وفقا إلجابات األفراد املبحوثني
البالغ عددهم ( .(32واجلدول ( )2يوضح نتائج االختبار ،حيث كانت قيم كرونباخ ألفا جلميع متغريات البحث و لالستبانة ككل
عالية جدا ,اذ بلغت قيمة معامالت الثبات لالتساق الداخلي جلميع فقرات البحث ( .).908وتُعد قيم معامل ( Cronbach’s
 )Alphaمقبولة إحصائياً وعلى وجه التحديد يف البحوث اإلنسانية عندما تكون هذه القيم مساوية أو أكرب من . %60
اجلدول ( )2قيمة معامالت الثبات كرونباخ ألفا ملتغريات البحث

املصدر :من اعداد الباحثون باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونية

ثالثا :وصف متغريات البحث وتشخيصها
أ .وصف وتشخيص أبعاد أخالقيات العمل الوظيفي
 .1اخالقيات التنظيم و االنشطة :اظهر اجلدول ( )3مستوى عاليا لفقرات بعد اخالقيات التنظيم و االنشطة ()X1-X5
حيث بلغ الوسط احلسابي العام ( )4.1وبأحنراف معياري عام ( ).712وكانت درجة االنسجام عالية االهمية اذ بلغت املعدل العام
لالهمية النسبية هلذا البعد ( .)%82وعلى صعيد الفقرات فأن الفقرة ( )X4و الذي ينص على ان "هناك قواعد للسلوك املهين خاصة
باجلامعة ومعممة على االفراد لغرض التمييز بني التصرفات و املمارسات الصحيحة و اخلاطئة" حققت اعلى مستوى اذ بلغ الوسط
احلسابي ( )4.22وبإحنراف معياري ( ).659وبدرجة إنسجام عالية األهمية إذ ان نسبة االتفاق بلغت ( .)%84.4اما الفقرة ()X3
و الذي ينص على ان "تعترب العدالة و النزاهة يف العمل من الشروط اهلامة حملاربة الفساد االداري" فحققت اقل مستوى إذ ان الوسط
احلسابي بلغ ( )3.97وبأحنراف معياري ( ).695وبدرجة انسجام جيدة االهمية إذ ان نسبة االتفاق بلغت (.)%79.4
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اجلدول ( )3التوزيعات التكرارية و النسب املئوية و االوساط احلسابية و االحنرافات املعيارية ألخالقيات التنظيم و االنشطة

 .2اخالقيات القيادة :اظهر اجلدول ( )4مستوى عاليا لفقرات بعد اخالقيات القيادة ( )X6-X10حيث بلغ الوسط
احلسابي العام ( )3.962وبأحنراف معياري عام ( ).845وكانت درجة االنسجام عالية االهمية اذ بلغت املعدل العام ألهمية النسبية
هلذا البعد ( .)%79.24وعلى صعيد الفقرات فأن الفقرة ( )X8و الذي ينص على ان " يقوم القادة االداريون مبتابعة و مراقبة
االعمال املكتبية و واجبات املوظفني باستمرار اثناء اداءهم لعملهم لضمان التزامهم باالخالقيات العامة للوظيفة ".حققت اعلى
مستوى اذ بلغ الوسط احلسابي ( )4.28وبإحنراف معياري ( ).772وبدرجة إنسجام عالية األهمية إذ ان نسبة االتفاق بلغت
( ,)%85.6اما الفقرة ( ) X7و الذي ينص على ان " القادة االداريون يرون بان االعرتاف باالخطاء و الرجوع عنها تعد من
املواضيع القيمة الخالقيات العمل الوظيفي ".فحققت اقل مستوى إذ ان الوسط احلسابي بلغ ( )3.81وبأحنراف معياري ().859
وبدرجة انسجام جيدة االهمية إذ ان نسبة االتفاق بلغت (.)%76.2
اجلدول ( )4التوزيعات التكرارية و النسب املئوية و االوساط احلسابية و االحنرافات املعيارية الخالقيات القيادة

 .3اخالقيات الفرد :اظهر اجلدول ( )5مستوى عاليا لفقرات بعد اخالقيات الفرد ( )X11-X15حيث بلغ الوسط
احلسابي املعدل ( )3.918وبأحنراف معياري ( ).857وكانت درجة االنسجام عالية االهمية اذ بلغت املعدل العام لالهمية النسبية
هلذا البعد ( .)%78.36وعلى صعيد الفقرات فأن الفقرة ( )X14و الذي ينص على ان " يتصرف االفراد بشكل صحيح ليصبحوا
مقبولني من اآلخرين دون أن يتبعوا مثالية أخالقية" حققت اعلى مستوى اذ بلغ الوسط احلسابي ( )4.06وبإحنراف معياري ().840
وبدرجة إنسجام عالية األهمية إذ ان نسبة االتفاق بلغت ( ,)%81.2اما الفقرة ( )X12و الذي ينص على ان " يلتزم مجيع االفراد
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يف اجلامعة بالقوانني واألنظمة اخلاصة باخالقيات العمل الوظيفي" فحققت اقل مستوى إذ ان الوسط احلسابي بلغ ( )3.78وبأحنراف
معياري ( ).870وبدرجة انسجام جيدة االهمية إذ ان نسبة االتفاق بلغت (.)%75.6
اجلدول ( )5التوزيعات التكرارية و النسب املئوية و االوساط احلسابية و االحنرافات املعيارية الخالقيات الفرد

واستناداً إىل ما تقدم ميكن توضيح ترتيب ابعاد اخالقيات العمل الوظيفي حسب األهمية النسبية كما يف اجلدول اآلتي:
اجلدول ( )6ترتيب ابعاد اخالقيات العمل الوظيفي

املصدر :من اعداد الباحثون باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونية
ب .وصف وتشخيص فقرات احلد من مظاهر الفساد االداري
اظهر اجلدول ( )7مستوى عاليا لفقرات احلد من الفساد االداري ( )Y1- Y11حيث بلغ الوسط احلسابي العام
( )4.034وبأحنراف معياري ( ).878وكانت درجة االنسجام عالية االهمية اذ بلغت املعدل العام لألهمية النسبية ( .)%80.69اما
على مستوى الفقرات ,فقد أظهرت نتائج حتليل إجابات القيادات االدارية باستخدام متوسط االجتاه وكما موضح يف اجلدول ( )7إن
الفقرات ( )Y3و الذي ينص على " التوزيع واضح للصالحيات و املسؤوليات حبيث الينفرد اي فرد بتنفيذ مهمة بالكامل مبفردةِ ".و
( )Y9الذي ينص على " ان غیاب الشفافیة واملساءلة هي من اهم اسباب الفساد االداري ".و الفقرة ( )Y4الذي ينص على "
تتميز اجلامعة بارتفاع مستوى قيم و اخالقيات العمل يف مواجهة الفساد االداري ".قد جاءت باملراتب الثالث االوىل اذ سجلت
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متوسطات حسابيه هي على التوالي ( ,)4.22 , 4.34 ,4.38وهذه الفقرات متثل اجتاها اجيابيا جيدا وهي االكثر اهمية يف التاثري من
احلد من مظاهر الفساد االداري من بني الفقرات االحدى عشر .يف حني ان الفقرتني ( )Y6و الذي ينص على " تتبع اجلامعة اساليب
و طرق للتفتيش و الرقابة عن املمارسات اليت تسيء اىل اخالقيات العمل الوظيفي ".و الفقرة ( )Y2الذي ينص على " ان مكافحة
الفساد االداري يتطلب تظافر جهود جمیع االفراد وال يقتصر على ادارة اجلامعة" قد جاءت يف املرتبتني االخريتني اذ سجلتا متوسط
اجتاه يعكس االجتاه االجيابي و البالغ ( )3.72 ,3.78على التوالي وهي االقل اهمية يف التاثري من احلد من مظاهر الفساد االداري من
وجهة نظر القيادات االدارية املبحوثة يف جامعة كويه.
اجلدول ( )7التوزيعات التكرارية و النسب املئوية و االوساط احلسابية و االحنرافات املعيارية لفقرات احلد من الفساد االداري

املصدر :من اعداد الباحثون باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونية

رابعا :حتليل عالقات االرتباط بني متغريات البحث:
يشري اجلدول ( )8اىل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة و مافوق املتوسط بني املتغريين (تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي
و احلد من مظاهر الفساد االداري) و يدعم ذلك قيمة معامل االرتباط الكلية و البالغة ( ).691وبلغت القيمة االحتمالية ((0.000
و هذه النتيجة تدعم صحة الفرضية الرئيسة االوىل اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بني تفعيل
اخالقيات العمل الوظيفي و احلد من مظاهر الفساد االداري.
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اجلدول ( )8معامل االرتباط بني تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي و احلد من مظاهر الفساد االداري

املصدر  :من اعداد الباحثون باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونية
أ :عالقة االرتباط بني تفعيل اخالقيات التنظيم و االنشطة و احلد من الفساد االداري:
يالحظ من معطيات اجلدول ( ) 9وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة و مافوق املتوسط بني تفعيل اخالقيات التنظيم و
االنشطة و احلد من مظاهر الفساد االداري اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( ).611وبلغت القيمة االحتمالية ( (0.000النتائج االنفة
تدعم صحة الفرضية الفرعية االوىل من الفرضية الرئيسة االوىل.
ب – عالقة االرتباط بني تفعيل اخالقيات القيادة و احلد من الفساد االداري:
يستدل من نتائج اجلدول ( )9وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة و مافوق املتوسط بني تفعيل اخالقيات القيادة و
احلد من الفساد االداري و كانت اضعف عالقة مقارنة مع العالقات االخرى حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( ).600وبلغت
القيمة االحتمالية ( (0.000و بهذا تقبل الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة االوىل.
ج – عالقة االرتباط بني تفعيل اخالقيات الفرد و احلد من الفساد االداري:
يتضح من نتائج اجلدول ( ) 9وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة و عالية بني تفعيل اخالقيات الفرد و احلد من
الفساد االداري و كانت اقوى عالقة مقارنة مع العالقات االخرى يدعم ذلك قيمة االرتباط ( ).623وبلغت القيمة االحتمالية
( (0.000و هذه النتيجة تدعم صحة الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة االوىل.
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اجلدول ( )9معامل االرتباط بني ابعاد تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي و احلد من الفساد االداري

املصدر  :من اعداد الباحثون باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونية

خامسا :حتليل عالقات األثر بني متغريات البحث :
ميثل مضمون اجلدول ( )10اختباراً للفرضية الرئيسية الثانية واليت تنص على أن (يوجد تأثري لتفعيل اخالقيات العمل
الوظيفي يف احلد من مظاهر الفساد االداري) ،إذ تبني عند حتليل البيانات وجود تأثري معنوي ذات داللة إحصائية لتفعيل اخالقيات
العمل الوظيفي و احلد من مظاهر الفساد االداري ،ويدعمه قيمة ( )Fاحملسوبة ( )27.400وهي قيمة معنوية وبلغت القيمة
االحتمالية ( ,(0.000وفسرت قيمة تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي اليت بلغت ( )%47.7من التباين احلاصل يف احلد من مظاهر
الفساد االداري ,وهذا ما اوضحته قيمة معامل التحديد ( ,)R2أما النسبة املتبقية والبالغة ( )%52.3فهي تعود إىل متغريات أخرى,
وتشري قيمة معامل ( )ßواليت بلغت ( ) 0.681إىل أن التغيري يف تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي يف املنظمة املبحوثة بوحدة واحدة
سوف يؤدي إىل تغيري يف احلد من الفساد االداري مبقدار ( )0.681وكانت قيمة ( )tاحملسوبة ( ,)5.235وهي قيمة معنوية عند
مستوى معنوية ( )0.01و عند القيمة االحتمالية ( ,).000فيما تشري قيمة ثابت ( )Cالبالغة ( )1.247إىل حتقيق احلد من الفساد
االداري حتى لوكانت قيمة تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي للقيادات االدارية يف املنظمة املبحوثة صفراً ,ومبوجب ذلك مت قبول
الفرضية الرئيسية الثانية ,ويدل ذلك على أن هناك تاثرياً لتفعيل اخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من مظاهر الفساد االداري.
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اجلدول ( )10تأثري تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي و احلد من الفساد االداري على املستوى الكلي

اجلدول من إعداد الباحثون باالعتماد على نتائج احلاسبة الكرتونية
تتفرع من الفرضية الرئيسة الثانية ثالث فرضيات فرعية ,تنص على وجود تأثري لكل بعد من أبعاد تفعيل اخالقيات العمل
الوظيفي واملتمثلة يف (اخالقيات التنظيم و االنشطة ,اخالقيات القيادة ,و اخالقيات الفرد) يف احلد من مظاهر الفساد االداري ,فقد
مت حتليل تأثري كل بعد من أبعاد تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي منفردةً يف احلد من مظاهر الفساد االداري ويشري اجلدول ( )11إىل
ذلك وعلى النحو اآلتي :
اجلدول ( )11تأثري أبعاد تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من مظاهر الفساد االداري منفردةً

اجلدول من إعداد الباحثون باالعتماد على نتائج احلاسبة األكرتونية
أ-

تأثري تفعيل اخالقيات التنظيم و االنشطة يف احلد من مضاهر الفساد االداري:
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تشري معطيات اجلدول ( )11إىل أن هناك تاثرياً معنوياً لبعد تفعيل اخالقيات التنظيم و االنشطة يف احلد من مظاهر
الفساد االداري ،وتدعمه قيمة ( )Fاحملسوبة البالغة ( )17.893وقد فسرت قيمة معامل التحديد ( )R2واليت بلغت ( )%37.4من
التباين احلاصل يف احلد من مظاهر الفساد االداري ,أما النسبة املتبقية والبالغة ( )%62.6فهي تعود إىل متغريات اخرى ,وتشري قيمة
معامل ( )ßواليت بلغت ( ) 0.638إىل أن التغيري يف بعد تفعيل اخالقيات التنظيم و االنشطة بوحدة واحدة سوف يؤدي إىل تغيري يف
يف احلد من مضاهر الفساد االداري مبقدار ( ,)0.638ويستدل من قيمة ( )tاحملسوبة ( ,)4.230وهي قيمة معنوية ،فيما تشري قيمة
ثابت ( )Cالبالغة ( ) 1.528إىل حتقيق يف احلد من مضاهر الفساد االداري حتى لوكانت قيمة البعد تفعيل اخالقيات التنظيم و
االنشطة صفراً ,ومبوجب ذلك مت قبول الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسة الثانية واليت تنص على أن (هناك تأثرياً معنوياً
لتفعيل اخالقيات التنظيم و االنشطة يف احلد من مضاهر الفساد االداري) .
ب -تأثري تفعيل اخالقيات القيادة يف احلد من مظاهر الفساد االداري:
يوضح اجلدول ( )11أن هناك تاثرياً معنوياً لبعد تفعيل اخالقيات القيادة يف احلد من مظاهر الفساد االداري ،ويدعمه
قيمة ( )Fاحملسوبة البالغة ( ,)16.867وهي قيمة معنوية ,وقد فسرت قيمة معامل التحديد ( )R2واليت بلغت ( )%36.0من التباين
احلاصل يف احلد من مضاهر الفساد االداري ,أما النسبة املتبقية والبالغة ( )%64فهي تعود إىل متغريات أخرى ,وتشري قيمة معامل
( )ßواليت بلغت ( ).616إىل أن التغيري يف بعد تفعيل اخالقيات القيادة بوحدة واحدة سوف يؤدي إىل تغيري يف احلد من مضاهر
الفساد االداري مبقدار ( ).616ويستدل من قيمة ( )tاحملسوبة ( )4.107وهي قيمة معنوية ,فيما تشري قيمة ثابت ( )Cالبالغة
( ) 1.479إىل حتقيق احلد من مضاهر الفساد االداري حتى لوكانت قيمة بعد تفعيل اخالقيات القيادة صفراً ,ومبوجب ذلك مت قبول
الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسة الثانية واليت تنص على أن (هناك تأثرياً معنوياً لتفعيل اخالقيات القيادة يف احلد من مضاهر
الفساد االداري) .
ت -تأثري تفعيل اخالقيات الفرد يف احلد من مضاهر الفساد االداري:
تدل معطيات اجلدول ( ) 11إىل أن هناك تاثرياً معنوياً لبعد تفعيل اخالقيات الفرد يف احلد من مضاهر الفساد
االداري ،وتدعمه قيمة ( )Fاحملسوبة البالغة ( ,) 19.019وهي قيمة معنوية عند ,وقد فسرت قيمة معامل التحديد ( )R2واليت
بلغت ( )%38.8من التباين احلاصل يف احلد من مضاهر الفساد االداري ,أما النسبة املتبقية والبالغة ( )%61.2فهي تعود إىل
متغريات أخرى ,وتشري قيمة معامل ( )ßواليت بلغت ( ) 0.789إىل أن التغيري يف بعد تفعيل اخالقيات الفرد بوحدة واحدة سوف
يؤدي إىل تغيري يف احلد من مضاهر الفساد االداري مبقدار ( )0.789ويستدل من قيمة ( )tاحملسوبة ( ,(4.361وهي قيمة معنوية,
فيما تشري قيمة ثابت ( )Cالبالغة ( )0.734إىل حتقيق احلد من مضاهر الفساد االداري حتى لوكانت قيمة بعد تفعيل اخالقيات الفرد
صفراً ,ومبوجب ذلك مت قبول الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسة الثالثة واليت تنص على أن (هناك تأثرياً معنوياً لتفعيل
اخالقيات الفرد يف احلد من مضاهر الفساد االداري).
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نالحظ من النتائج السابقة بأن بعد اخالقيات الفرد أكثر األبعاد تأثرياً يف احلد من مظاهر الفساد االداري ,ويليه بعد
اخالقيات التنظيم و االنشطة أما بعد اخالقيات القيادة فهي أقل تأثرياً يف يف احلد من مظاهر الفساد االداري.

املبحث الرابع :االستنتاجات و التوصيات
اوال :االستنتاجات:
.1أوضحت نتائج التحليل الوصفي على مستوى عالي ملمارسات تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي و بأبعادها الثالث
(اخالقيات التنظيم و االنشطة ,اخالقيات القيادة ,و اخالقيات الفرد) ,وبدرجة انسجام جيدة يف إجابات املستجيبني مما يعطي
الداللة المتالك املنظمة املبحوثة على اخالقيات العمل الوظيفي من قبل االفراد فيها من العاملني و املدراء.
 .2ان مستوى احلد من مظاهر الفساد االداري حسب وجهة نظر القيادات االدارية يف املنظمة املبحوثة كان اجيابي
وبدرجة مرتفعة ,مما ميكن القول بأن العاملني و القيادات االدارية يف اجلامعة ال يستغلون الوظائف واملصادر العامة لتحقیق
منافعهم الشخصیة ،سواء اكان هذا االستغالل بدافع شخصي من املوظف ذاته او نتیجة الضغوط اليت یمارسها علیه
افراد من خارج اجلهاز احلكومي
.3دلت نتائج التحليل اإلحصائي بوجود عالقة معنوية موجبة بني تفعيل اخالقيات العمل الوظيفي و احلد من مظاهر
الفساد االداري.
.4دلت نتائج التحليل اإلحصائي بوجود عالقة معنوية موجبة بني ابعاد اخالقيات العمل الوظيفي الثالث (اخالقيات
التنظيم و االنشطة ,اخالقيات القيادة ,و اخالقيات الفرد) و احلد من مظاهر الفساد االداري .وجاء ترتيبها تنازليا على التوالي
(اخالقيات الفرد ,اخالقيات التنظيم و االنشطة ,اخالقيات القيادة) ,اذ ان العالقة املعنوية بني اخالقيات الفرد واحلد من مظاهر
الفساد االداري كان من اقوى العالقات ,يف حني العالقة االجيابية بني اخالقيات القيادة واحلد من مظاهر الفساد االداري كان
اضعف العالقات املعنوية.
.٥أثبتت نتائج االحندار املتعدد بوجود أثر معنوي لتفعيل اخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من مظاهر الفساد االداري
اما منفردة فقد اثبتت النتائج بانه بعد اخالقيات الفرد أكثر األبعاد تأثرياً يف احلد من مظاهر الفساد االداري ,ويليه بعد
اخالقيات التنظيم و االنشطة أما بعد اخالقيات القيادة فهي أقل تأثرياً يف احلد من مظاهر الفساد االداري.
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ثانيا :التوصيات:
 .1ضرورة عمل ادارة اجلامعة يف بذل جهود اكرب لبث مفهوم اخالقيات العمل الوظيفي كأحدى االبعاد التنظيمية و
توفري املناخ التنظيمي املالئم لالفراد العاملني لغرض بلوغها ألهدافها االسرتاتيجية.
 .2نظرا لوجود عالقة و اثر قوي لتفعيل أخالقيات العمل الوظيفي يف احلد من مظاهر الفساد االداري فمن الضروري
االلتزام باخالقيات العمل يف كافة انشطة و وظائف املنظمة ملا هلا من انعاكاسات اجيابية على االفراد العاملني يف املنظمات.
.3ضرورة إدخال مفهوم أخالقيات العمل الوظيفي يف املعاهد و اجلامعات ضمن مناهجها الدراسية كمساقات مستقلة
يف سنوات الدراسة ألنها تؤثر اجيابيًا على الوظائف املستقبلية اليت سوف يشغلها الطلبة.
.4ضرورة العمل على تعزيز االلتزام الوظيفي اليت جيب أن يتحلى بها االفراد العاملون يف اجنازهم لوظائفهم و
واجباتهم اليت يكلفون بها و االعتماد علية كأساس يف التنظيم الوظيفي.
 .٥ضرورة تكثيف ادارة اجلامعة بشكل خاص و املنظمات كافة بشكل عام على تدريب العاملني لديها على اجلوانب
السلوكية و املعايري االخالقية لنشر مباديء اخالقيات العمل و وضع معايري و ضوابط هلذا اجلانب بغية احلد من مضاهر الفساد
االداري.
 .6ضرورة اجراء حبوث و دراسات مماثلة يف جماالت و قطاعات اخرى ذات صلة بااللتزام بأخالقيات االعمال
الوظيفية و املسؤولية االجتماعية مما هلم دور بارز يف جناح منظمات االعمال يف تطوير اعماهلم و يف حتقيق اهدافهم.
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املصادر
 .1أبو زيد ,كمال خليفة ,و مرعي ,عطية عبداحلي ( )2004مباديء احملاسبة االدارية احلديثة ,الدار اجلامعية,
االسكندرية.
.2أبوشيخة ،نادر( (2010إدارة املوارد البشرية ،إطار نظري وحاالت عملية ،الطبعة األوىل عمان ،دار صفاء للنشر
والتوزيع.
.3امحد ,جنان شهاب ( )2012أخالقيات العمل :منظور إداري معاصر يف تعزيز املسؤولية االجتماعية للمنظمات
دراسة حتليلية آلراء العاملني يف مؤسسة الشاكري للمربآت االجتماعية ,جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ,اجمللد 15
العدد  , 4ص.89- 112 :
.4بوادي ,حسنني ( )2008الفساد االداري لغة املصاحل ,الطبعة االوىل ,دار املطبوعات اجلامعية ,االسكندرية.
.٥اجلنابي ,حممد حسني ,و عابر ,سعد عبد ( )2012أثر أخالقياث العمل يف التفوق التنظيمي دراسة تطبيقية يف
اإلدارة العامة وفروع مصرف الرشيد ,اجمللة العراقية للعلوم االدارية ,جامعة كربالء ,اجمللد  ,8العدد , 32ص .121-141
.6حسن ,سهري حسني ( )2015املسؤولية األخالقية يف مواجهة الفساد اإلداري و املالي ,جملة دياىل ,العدد ,65
ص.194-215 :
 .٢محود ,خضري كاظم ,و اللوزي ,موسى سالمة ( )2008اخالقيات العمل االداري :مدخل معاصر ,عمان :دار
اثراء للنشر و التوزيع.
.1اخلفاجي ,حاكم جبوري ( )2009عالقة و أثر الفساد االداري على جودة تنفيذ املشاريع اخلدمية-دراسة مقارنة
بني هيئة اعمار حمافظة النجف و االدارة املدنية املؤقتة ,دراسة استطالعية من وجهة نظر عينة من القيادات االدارية ملديرية الرتبية
و االشراف الرتبوي ومدراء املدارس يف حمافظة النجف االشرف ,جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية ,اجمللد  ,3العدد ,12
ص.19-53 :
.2درويش ,عبدالكريم ( )2003االدارة االسرتاتيجية ملكافحة اجلرائم املستحدثة ,دبي.
.1١

دودين ,أمحد يوسف ,و عبده ,هاني سعيد ( )2012أثر االلتزام بأخالقيات األعمال واملسؤوليات

االجتماعية يف ظم األعمال االلكرتونية على األداء املالي) دراسة ميدانية على عينة من البنوك التجارية األردنية(,اجمللة العراقية
للعلوم االدارية ,جامعة كربالء ,اجمللد  ,8العدد , 33ص .15-44
.11

الذهبي ،قاسم ناصر مطر ( )2007اثر نظام الرقابة الداخلیة يف احلد من ظاهرة الفساد االداري،

احملاسبة القانونیة  ،املعهد العربي للمحاسبین القانونییین  ،بغداد.
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.12

راوية ,حسن ( )2001السلوك يف املنظمات .الدار اجلامعية ،االسكندرية.

.13

الساعدي ,مؤيد يوسف نعمة ( )2001أخالقيات االدارة و أثرها يف الرقابة االدارية على وفق أمنوزج

الثقة :دراسة ميدانية يف الشركة العامة لالستكشافات النفطية ,رسالة ماجستري غري منشورة ,جامعة بغداد.
.14

السيد ,مصطفى كامل ,و زرنوقة ,سالم سامل ( )1999الفساد و التنمية ,مركز دراسات و حبوث

الدول النامية ,كلية العلوم السياسية ,القاهرة.اهلواش ,ابوبكر حممد ( )2005حنو ميثاق اخالقي ملهنة املعلومات يف الوطن
العربي ,جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و االنسانية ,اجمللد  ,2العدد  ,1الشارقة.
.1٥

الشميمري ,امحد بن عبدالرمحن ( )2001مظاهر االحنراف الوظيفي ,جملة التدريب و التقنية ,العدد

 ,57ص.26-28 :
.16

الشيخلي ,عبداقادر ( )1999أخالقيات الوظيفة العامة ,دار جمدالوي للنشر ,عمان ,الطبعة االوىل.

.1٢

الصرييف ,حممد ( )2006حبوث ادارية حمكمة  ,3دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ,الطبعة االوىل,

االسكندرية.
.11

العامري ,صاحل مهدي حمسن ,و الغاليب ,طاهر حمسن منصور ( )2008االدارة و االعمال ,عمان :دار

وائل للنشر و التوزيع ,الطبعة الثانية.
.12

العبادي ,ناصر عبداللة ( )2006دور اخالقيات األعمال يف تعزيز مكانة املنتج الدواني ,الرياض,

الطبعة االوىل.
.2١

عذاري ,جاسم رحيم ,و امساعيل ,جمبل دواى ( )2011الفساد اإلداري واملالي يف الوظيفة العامة يف

العراق وعالجه من منظور الرقابة الداخلية وأساليب اإلدارة احلديثة ,جملة احباث ميسان ,اجمللد السابع ,العدد الرابع ,ص:
.106-138
.21

العمراني ،عبدالغين حممد امساعيل ( ،)2009دليل الدارس اىل اعداد البحث العلمي ،صنعاء ،دار

الكتاب اجلامعي.،
.22

العنزي ,سعد ,و الساعدي ,مؤيد ( )2002أخالقيات االدارة مدخل التكوين يف منظمات االعمال,

اجمللة العراقية للعلوم االدارية ,اجمللد  ,1العدد  ,3جامعة كربالء.
.23

القحطاني ,عبدالعزيز بن سعد ( )2014اخالقيات الوظيفة العامة و دورها يف احلد من الفساد االداري

و مكافحتة ,اطروحة دكتوراة غري منشورة ,جامعة النايف العربية للعلوم االمنية ,الرياض.
.24

املالك ,منصور بن محد ( )2005الفساد االداري ,رسالة معهد االدارة ,العدد  ,5معهد االدارة العامة,

الرياض.
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م.د .نظیمة احمد الجاف  /م.م .زانا مجید صادق  /م.م .ریام صالح حسن

اجملالي ,عبداللة حممود ( )2012اجتاهات الصحفيني االردنيني حنو قضايا الفساد االداري ,رسالة

ماجستري غري منشورة ,جامعة الشرق االوسط عمان.
.26

مشجل ,هاني محيد ( )2006العالقة بني تدعيم نظم الرقابة املالية و معاجلة نواحي الفساد اإلداري

واملالي ,جملة دراسات حماسبية و مالية جامعة بغداد ,اجمللد  ,1العدد  ,3ص.43-61 :
.2٢

املطريي ,حزام ( ) 2003الفساد االداري :صراع االخالق و املصاحل ,رسالة معهد االدارة ,العدد ,5

معهد االدارة العامة ,الرياض.
.21

موحي ,مهدي عطية و حسني ,جاسم حممد ( )2015اسرتاتيجيات مكافحة الفساد اإلداري واملالي

ودورها يف تعزيز االداء املنظمي دراسة استطالعية آلراء عينة من األكادمييني واملسؤولني يف مكاتب املفتش العام ,جملة كلية
االدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية ,اجمللد ,208 ,العدد  ,14ص94-131 :
.92

جنم ,عبود جنم ( )2000أخالقيات االدارة يف عامل متغري ,املنظمة العربية للتنمية االدارية ,القاهرة:

سلسلة حبوث و دراسات ,الطبعة االوىل.
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استمارة االستبانة
السادة القياديني يف جامعة كوية احملرتمني
هنديكم أطيب حتياتنا.....
أت إلتمما كتتبداة لتتتاق البوتتم الت"بيقت ا وستتو ي ت
االستتتبانة الت يتتني أيتتديكم د

دور تفعيللأ القيايلللع ل علللأ ل ل يف ل
لة بللايي

ل حد من مظلهر ل فسلد لإلدلري  -درلسة لسلطالييية ررل ررل ل ييللدلع لردلر لة ل ةلمعلة

ردسلطلا ل علرل

لقتد

إعتتداد هتتالس االستتتبانة صتتدع ا اتتوا عتتتا البيانتتاا ا تعتقتتة يا انتتب الت"بيق ت لتبوتتم أعت س يتتالت"بيع عتتتا القيتتاداا االداريتتة العامتتتة يف
جامعة كويه ،يرجا الجاية عتا مجيع األسئتة ,ذلك يوضع اشارة ( ) اما اجاية احدة من االجاياا اخلمس لكل سؤاا حسب رايكم،
عتماً أن إجايتكم ستستعمل ألغراض هالا البوم فقط .ال حاجة لالكر االسم أ التوقيع عتا االستبانة  ،نعتمد عتا اجايتكم الدقيقة الواردة
يف االستبانة يف اظهار ما هو موجود فع ً يف الواقع ،الباحثون مستعد ن لإلجاية عتا استفساراتكم ا تعتقة صا.
نشكر تعا نكم معنا يف ملء هالس االستمارة نثمن آراءكم ه موضع االعتزاق التقدير .
.د .نظيمة رحيم ا اع

 .قانا جميد أادق
جامعة كوية

جامعة حياة

ريا أ ح حسن
كتية ا دياء ا امعة

الور  :لألسئية ل علمة :
.1ل لنصب ل يف :
.2ل طحصيأ ل درلس  :بكل ر س
 .3ل ييب ل عيل :

ملةسطير
مدرس

مدرس مسليد

 .4يدد سن لع ل خدمة ل يفية :

 . 5ل جنس :

لسطلذ مسليد

لاأ من  5سن لع

( الو ل خبرة ل عليية )
ذر

د ط رلة

من  10 – 5سن لع

من  15 – 11سنة
لنثى

لسطلذ

ال ثر من  15سنة

1

ثلنيل :رةى لإلةلبة ل صر حة ول ل ض يية ييى لألسئية ل لردة

ل لحلور لآلتية:
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ت

م.د .نظیمة احمد الجاف  /م.م .زانا مجید صادق  /م.م .ریام صالح حسن

اسئلة حمور أخالقيات العمل الوظيفي

اتفق
متاما

اتفق

حمايد

ال اتفق

الاتفق متاما

اوال :اخالقيات التنظيم و االنشطة
1

ارى بانة استخدام املعدات و موارد اجلامعة لالغراض الشخصية خيانة للعمل
و عدم حتمل للمسؤولية.

2

ارفض العمل الالأخالقي يف نشاطات اجلامعة حتى لو كان يعود بالنفع عليها.

3

تعترب العدالة و النزاهة يف العمل من الشروط اهلامة حملاربة الفساد االداري

4

هناك قواعد للسلوك املهين خاصة باجلامعة ومعممة على االفراد لغرض
التمييز بني التصرفات و املمارسات الصحيحة و اخلاطئة.

٥

حترص اجلامعة لتوعية املوظفني على االلتزام باملمارسات اخلاصة و الصححيحة
للكشف عن حاالت الغش و التالعب و االحتيال.
ثانيا :اخالقيات القيادة

6

عند اداء الواجبات يركز القحادة االداريحون علحى مبحدأ الثحواب و العقحاب
لتحفيز املوظفني بااللتزام باألخالقيات العمل الوظيفي.

٢

القادة االداريون يرون بان االعحرتاف باالخطحاء و الرجحوع عنهحا تعحد محن
املواضيع القيمة الخالقيات العمل الوظيفي.

1

يقوم القادة االداريون مبتابعة و مراقبة االعمال املكتبيحة و واجبحات املحوظفني
باستمرار اثناء اداءهم لعملهم لضمان التزامهم باالخالقيات العامة للوظيفة.

2

ال يتأثر القادة االداريون يف اجلامعة بالعواطف الشخصية عند اختاذ القرارات
و ال يتحيزون جلنس او طائفة معينة عند اداء واجبات العمل

1١

هناك عدالة وشفافية يف إختيار االفراد املوظفني و الكادر التدريسي للرتقية يف
اجلامعة بعيدة عن احملسوبية
ثالثا :اخالقيات الفرد

11

تنتقل األفكار واملعلومات اخلاصة بأنشطة املنظمة بني اإلفراد حبرية كاملة.

12

يلتزم مجيع االفراد يف اجلامعة بالقوانني واألنظمة اخلاصحة باخالقيحات العمحل
الوظيفي

13

اعترب بان االلتزام بساعات العمل و مواعيد احملاضرات مقدما على االلتزامات
باخالقيات العمل

14

يتصرف االفراد بشكل صحيح ليصبحوا مقبولني من اآلخرين دون أن يتبعوا
مثالية أخالقية
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1٥

يعمل اجلميع يف اجلامعة (املوظفني و املدراء) بامانة ونزاهة وينعكس نتاج
عملهم اجيابيا على اجملتمع.

ت
1

اسئلة حمور مواجهة الفساد اإلداري

اتفق
متاما

اتفق

حمايد

ال اتفق

ال اتفق
متاما

تفرض ادارة اجلامعة عقوبات شديدة عند اكتشاف خمالفات تدل على عدم
االمانة و النزاهة.

2

ان مكافحة الفساد االداري يتطلب تظافر جهود جمیع االفراد وال يقتصر
على ادارة اجلامعة.

3

التوزيع واضح للصالحيات و املسؤوليات حبيث الينفرد اي فرد بتنفيذ مهمة
بالكامل مبفردةِ.

4

تتميز اجلامعة بارتفاع مستوى قيم و اخالقيات العمل يف مواجهة الفساد
االداري.

٥

ادارة اجلامعة تغلق الثغرات اواجملاالت اليت تساهم مبمارسة الفساد االداري.

6

تتبع اجلامعة اساليب و طرق للتفتيش و الرقابة عن املمارسات اليت تسيء اىل
اخالقيات العمل الوظيفي.

٢

يتوفر لدى ادارة اجلامعة االدراك الواضح الهمية مواجهة الفساد االداري.

1

ان قدم القوانین واالنظمة وعدم تناسب االجراءات والسیاسات املتبعة مع
طبیعة العمل والظروف احلالیة هي من اسباب الفساد االداري.

2

ان غیاب الشفافیة واملساءلة هي من اهم اسباب الفساد االداري.

1١

ان رقابة وتقویم االداء اليت تتم على اسس ومعاییر ومؤشرات موضوعیة
تساعد يف احلد من الفساد االداري.

11

احلاجة اىل متابعة االلتزام بالتعليمات والتعاميم واجراء التعديالت على نصوص
القوانني.

523

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص445-425
DOI: 10.21928/juhd.20170610.21, e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

االختالف اللهجي وأثره يف تعدد الوظائف النحوية*
م.د .شيماء رشيد حممَّد
قسم اللغة العربية -كلية الرتبية  /جامعة رابرين
امللخص
من القضايا اليت شغلت النحويني قدميا وحديثًا ظاهرة اخلالف النحوي بني النحويني وخالفاتهم يف العديد من املسائل النحوية اليت
يعود كثري منها إىل ظاهرة االختالف اللهجي ،هذا األمر شغل فكري وخاجلت صدري منه أشياء دفعتين للبحث يف جانب من أسباب
هذا اخلالف النحوي ،وهن ا تكمن أهمية البحث يف أ َن ظاهرة االختالف اللهجي ظاهرة لغوية تتناول اللغة املستعملة احليَّة عند العرب
والظواهر اللغوية اليت تعكس لنا الواقع اللغوي ،وممّا زادني عزمًا يف البحث والتقصي عن هذا األمر ندرة الدراسات اللهجية يف
اجلانب النحوي الرتكييب ،وعدم وجود دراسة خمتصَّة باخلالف النحوي آخذة من اللهجات مادة رئيسة كانت سبَّبا أساسيًا يف اخلالف
النحوي ،فضلًا عن أنَّ األحكامَ النحوية متعددة الوجوه؛ لتعدد وظائفها النحوية ،ومن هنا تأتي أهمية حبثي لبيان سبب هذا التعدد يف
الوظائف النحوية ،والذي يتمثل يف االختالف اللهجي؛ ولذلك جاء البحث ليدرس هذه اإلشكالية موضِّحًا سببًا رئيسًا من أسباب
اخلالف النحوي وأثره يف تعدد الوظائف النحوية أال وهو االختالف اللهجي ،مستنريين مبعطيات الدراسات اللسانية احلديثة
والنظريات املعنية بدراسة وظائف كل عنصر من عناصر اجلملة أال وهي نظرية النحو الوظيفي ،لتقوم دراستنا على أربع أُسسٍ مهمَّة:
األول عن تعريف اللهجة ،والثاني يف النحو الوظيفي ،والثالث يف التعريف باالختالف اللهجي والبحث يف أسبابه ونتائجه ،واحملور
الرابع كان عن مسائل االختالف اللهجي اليت كان هلا أثرٌ يف تعدد الوظائف النحوية.
كلمات مفتاحية:
تعدد ، ،الوظائف ،االختالف ،اخلالف ،النحوية.

* قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
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االختالف اللهجي وأثره في تعدد الوظائف النحویة
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املُقدِّمة
احلمدُ هلل ربِّ العاملني محد الشاكرين على نعمِهِ وبِهِ نستعني ,والصالةُ والسالمُ على سيِّدِ األنامِ ،أشرف اجلن واإلنس سيدنا حممد
وعلى آل ِه وصحبِهِ النجباء األطهار ،والتابعني ومن تبعهم بإحسانٍ إىل يوم الدين.
أمَّا بعدُ...
فإنَّ ظاهرة االختالف اللهجي ظاهرة ليست بدعًا يف اللغة العربية ،فجميع اللغات يف العامل احمليط بنا تتميز بالتعدد اللهجي ،وهو
أمر طبيعي يف كل لغةٍ ،والعربية بصفتها لغة عريقة منذ نشأة اللغة تتميز بتعدد هلجاتها من مشرقها إىل مغربها ،وهذا األمر كان له
األثر البيّن يف تعدد األحكام النحوية ووظائفها ،إذ من الطبيعي أن ختتلف هلجات القبائل العربية ،ولذلك ظهر أثر هذا االختالف يف
الرتاكيب اللغوية ،ممَّا أدَّى إىل توسيع القاعدة النحوية بظهور أكثر من وجه يف توجيه األحكام النحوي؛ لتعدد الوظيفة النحوية بأثر
هذا االختالف اللهجي ،أو لتعدد العالمة اإلعرا بية ،ومنها ما يكون التعدد يف العالمة والوظيفة النحوية معًا ،وقد يكون التعدد يف
املوقع اإلعرابي ،أو يف البناء واإلعراب ،أو يف عامل املعمول ،أو يف اإلعمال واإلهمال.
وممّا رصدناه انضواء تعدد وجوه األحكام النحوية حتت قبَّة اخلالف النحوي بني النحويني سواء أكان اخلالف على مستوى
اخلالف بني حنويي البصرة والكوفة ،أم على مستوى خالفات فردية بني النحاة؛ وذلك بأنْ يُخالِف حنوي ما أمجع عليه مجهور
النحويني ،فاالختالف اللهجي سببٌ رئيسٌ يف العديد من اخلالفات النحوية ،اليت أدَّت إىل تعدد الوظائف النحوية ،وهي نتيجة طبيعية
للخالف الذي زاد أحكامًا ووظائفًا جديدةً لقواعد النحو العربي ،وذلك ما جنده من اختالف النحويني يف عدد من املسائل اليت
اختلف الرأي فيها فيما بينهم ،إذ كانوا غالبًا ما يُرجعون سبب هذه اخلالفات اإلعرابية أو يف احلكم والتوجيه النحوي احلاصلة بينهم
إىل القبائل العربية وهلجاتها ،وهذا ما دفعنا إىل البحث والتنقيب عن سرِّه وإظهار حقيقة أثر االختالف اللهجي يف هذا التعدد
والكشف عن تلك املسائل جبعلها يف أربعة مباحثَ :املبحث األوَّل مفهوم اللهجة ،وجاء املبحث الثاني عن النحو الوظيفي ،واملبحث
الثالث عن االختالف اللهجي أسبا به ونتائجه ،أمَّا املبحث الرابع فدرسنا فيه عن مسائل االختالف اللهجي اليت تعددت فيها الوظائف
النحوية.
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املبحث األوَّل :مفهوم اللهجة اصطالحًا
اللهجة يف االصطالح العلمي احلديث هي" :جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئةٍ خاصَّةٍ ،ويشرتك يف هذه الصفات مجيع
أبناء هذه البيئة ،وبيئة اللهجة هي جزءٌ من بيئة أوسع وأمشل تضم عدَّة هلجات ،لكلّ منها خصائصها ،ولكنَّها تشرتك مجيعا يف جمموعة
من الظواهر ال لغوية اليت تيسر اتصال أبناء هذه البيئات بعضهم ببعض ،وفهم ما قد يدور بينهم من حديث ،فهو يتوقف على قدر
الرابطة اليت تربط بني هذه اللهجات"(.)1
"وتلك البيئة الشاملة اليت تتألف من عدَّة هلجات ،هي اليت اصطلح على تسميتها باللغة ،فالعالقة بني اللغة واللهجة هي العالقة بني
العام واخلاص ،فاللغة تشتمل عادة على عدَّة هلجات لكلِّ منها ما مييزها ،ومجيع هذه اللهجات تشرتك يف جمموعة من الصفات اللغوية
والعادات الكالمية اليت تؤلِّف لغة مستقلة عن غريها من اللغات"(.)2
َرفُها بعضهم بأنَّها" :العادات الكالمية
وبهذا تكون اللهجة طريقة معينة يف االستعمال اللغوي توجد يف بيئة خاصة من بيئات اللغة ،ويُع ِّ
جملموعة قليلة من جمموعة أكرب من الناس تتكلَّم لغة واحدة ،وهذه الطريقة أو العادة الكالمية تكون صوتية يف أغلب األحيان"(.)3

املبحث الثاني :النحو الوظيفي
الوظيفية أو النحو الوظيفي إحد ى النظريات اللسانية احلديثة اليت انصب اهتمام الباحثني احملدثني عليها ،وليس مثلبة علينا إن
أخذنا بنتائج هذه الدراسات يف حماولة منا لتقييم الدرس النحوي واالستفادة من هذه النظريات وما يتفق منها مع اللغة العربية
للخروج بنتائج ختدم اللغة العربية ،وينصب اهتمام هذه النظرية يف دراسة وظائف اللغة ووظائف الرتاكيب اللغوية.
ويف هذه الصدد جند تساؤالت اللسانيني واللغويني هل أنَّ للغة وظيفة أم ال؟ وما هي وظيفتها ،فذهب اللغويون الوظيفيون إىل أنَّ
الوظيفة األساسية للغة هي وظيفة التواصل بني املتكلمني بها( ،)4إذ ليست اللغة شكلًا فقط بل أمست وظيفة ،فقيمة العناصر اللغوية
تكمن يف وظائفها اليت تؤديها ،ويف مواقعها اليت حيتلها يف داخل الرتكيب(.)5
فالوظيفة "هدف الكالم والشكل هو أسلوبه الذي يؤدَّى به ،والنحوي مطوي بني هذا وذلك ليس غري ،العالقات اليت تنشأ بني
األبواب النحوية هي عالقات وظيفية حيملها الشكل اللغوي وتؤدي غرض الكالم"(.)6

_____________________________________________________________________________________________

) )1يف اللهجات العربية ،د .إبراهيم أنيس.16 :

) )2املصدر نفسه.16 :

) (3التوجيه اللهجي عند أبي علي الفارسي من خالل كتابه احلجة للقراءات السبعة ،فوزية قمقام( ،رسالة ماجستري).25 :

) )4ينظر :اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ،د .أمحد املتوكل ، 131 :واللسانيات الوظيفية املقاربة دراسة يف التنميط والتطور ،د .أمحد املتوكل،25 :
ومسائل النحو العربي يف قضايا حنو اخلطاب الوظيفي ،د .أمحد املتوكل ،8 :والنحو الوظيفي والدرس اللغوي العربي دراسة يف حنو اجلملة.34 :

) )5ينظر :مباحث يف اللسانيات ،أ.د .أمحد حسَّاني.51 :

) ) 6العالقة الوظيفية بني اخلرب واحلال والصفة دراسة يف النحو العربي( رسالة ماجستري) ،منذر زيارة قاسم .11:
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فالوظيفة هي" :املعنى املُحصَّل من استخدام األلفاظ أو الصور الكالمية يف اجلملة املكتوبة أو املنطوقة على املستوى التحليلي أو
الرتكييب"(.)1
والوظيفة عند الوظيفيني هي نتاج عالقة قائمة بني طرفني ،فالوظائف النحوية ناجتة من عالقات داللية كالسببية ،والعليِّة واللزوم
وإن دور وظيفة عنصر من عناصر بنية ما مرهون بعالقته مع العناصر األخرى يف تلك البنية(.)2
املشروط واالنتماء ،و...اخلَّ ،
أمّا الوظائف النحوية فهي اليت أطلق عليها عبد القاهر اجلرجاني (411هـ) مصطلح معاني النحو يف قوله" :والكلمُ ثالثٌ :اسمٌ
وفعلٌ وحرفٌ وللتَّعليقِ فيما بَيْنَها طرقٌ معلومةٌ وهو ال يَعْدو ثالثةَ أقسامٍ  :تعلق اسمٍ باسمٍ ،فاالسمُ يتعلَّقُ باالسمِ بأنْ يكونَ خرباً عنهُ
أو حاالً منه أو تابعاً له صفةً أو تأكيداً أو عطفَ بيانٍ أو بدالً أو عطفاً حبرفٍ أو بأن يكونَ مضافاً األول إىل الثاني أو بأنْ يكونَ األولُ
يعملُ يف الثَّاني عملَ الفِعل ،وأمَّا تعلقُ االسمِ بالفعلِ فبأنْ يكونَ فاعالً له أو مفعوالً فيكون مصدراً قدِ انتصبَ به ،...،أو مفعولًا به،
 ،...أو ظرفًا مفعولًا فيه ،زمانًا أو مكانًا ،أو مفعولًا له ،... ،أو بأن يكون مُنَزَّلًا من الفعل منزلة املفعول ،وذلك يف خرب كان
وأخواتها ،واحلال ،والتمييز املنتصب عن مت ام الكالم ،... ،ومثله االسم املنتصب على االستثناء ،فهذه هي ال ّطرُقُ والوجوهُ فيتعلقق
الكلمِ بعضِها ببعضٍ ،وهي كما تَراها معاني النَّحوِ وأحكامهِ"(.)3
فالكلمة اليت تقع يف كل بابٍ من األبواب النحوية تؤدي وظيفة ذلك الباب ،حنو وظيفة الفاعلية اليت يؤديها الفاعل واملفعولية اليت
يؤديها املفعول به ،واحلالية اليت يؤديها احلال ،والتفسري اليت يؤديها التمييز( ،)4والبيان واإليضاح واإلمتام والتخصيص اليت تؤديها
التوابع كما سنبيِّن.
أمَّا النحو الوظيفي هي" :جمموعة القواعد اليت تؤدي الوظيفة األساسية للنحو ،وهي ضبط الكلمات ،ونظام تأليف اجلمل؛ ليسلم
اللسان من اخلطأ يف النطق ،ويسلم القلم من اخلطأ يف الكتابة"(.)5
واللسانيات الوظيفية كما يعرِّفه (كونو) من أصحاب النحو الوظيفي بقوله" :مقاربةٌ لتحليل البنية اللغوية تعطي األهمية للوظيفة
التواصلية لعناصر هذه البنية باإلضافة إىل عالقاتها البنيوية"(.)6
أو هو" :تلك النظرية اليت تنطلق من مبدأ أنَّ بنية اجلملة ختضع إىل حدِّ كبري للوظيفة التواصلية اليت جاءت لتأديتها ،أو هي بعبارة
أخرى :إنَّ بنية اللغة تأخذ اخلصائص اليت ختدم إجناح التواصل وأهدافه"(.)1
_____________________________________________________________________________________________

) )1أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة ،د .فاضل مصطفى الساقي.158 :

) )2ينظر:الوسائط اللغوية -2 ،اللسانيات النسبية واألحناء النمطية ،حمَّمد األوراغي ،415:والنحو الوظيفي والدرس اللغوي العربي دراسة يف حنو
اجلملة ( أطروحة دكتوراه).43 :

) )3دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاني.8 ،6 ،5 ،4 :

) )4أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة ،164 :والعالقة الوظيفية بني اخلرب واحلال والصفة.21:
) )5النحو الوظيفي ،عبد العليم إبراهيم :املقدمة (هـ  -و).

) )6اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ،د .أمحد املتوكل ، 113:والنحو الوظيفي والدرس اللغوي العربي دراسة يف حنو اجلملة ( أطروحة دكتوراه)،
الزايدي بودرامة.33 :
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فالوظيفة هي العالقة القائمة بني مكونات اجلملة( ، )2وهذه العالقات اليت تعتمد الوظيفية عليها هي :العالقة الداللية ،والرتكيبية،
والتداولية( ، )3بوصفهما مستويات تتضمن كل املعلومات اليت حتتاجها القواعد الرتكيبية املُحدّدة لرتبة مكونات اجلملة وحاالتها
اإلعرابية ،و...اخل وهذه القواعد الرتكيبية جتري على أساس املعلومات املتوفرة يف البنية الوظيفية وهي البنية اليت تتضمن اإلشارة
للخصائص الداللية والرتكيبية والتداولية(.)4
ويتمًّ ترتيب عناصر الرتكيب وترتيب املكونات فيما بينها يف النحو الوظيفي عن طريق تطبيق نسق من القواعد تُلْحِق املكونات
مبواقعها حبسب ما تقتضيه وظائفها(.)5
والوظائف يف النحوي الوظيفي كما ذكرناها ثالثة أنواع :وظائف داللية ،ووظائف تركيبية ،ووظائف تداولية ،وما يهمنا يف هذا
لكل عنصرٍ من عناصر الرتكيب وظيفة
البحث هو دراسة الوظائف الرتكيبية الناجتة من االختالف اللهجي وبيانها ،إذا ال بُدَّ أن يكون ِّ
أساسية ركِّبت على أساسها اجلملة؛ لتؤدي دورها بأكمل وجه يف إيصال املعنى الذي يريده املتكلم للمخاطب؛ لتحقيق التواصل بني
املتخاطبني ،والذي يُعدُّ من أهم معطيات الدرس التداولي احلديث ،وبيان ما لالختالف اللهجي من أثر يف تعدد هذه الوظائف النحوية
للعناصر اللغوية اليت ترتكب منها اجلملة.

املبحث الثالث :مفهوم االختالف اللهجي وأسبابه ونتائجه
ال جند عند الباحثني قدميًا وحديثًا تعريفًا هلذه الظاهرة اللغوية ،وعليه حناول أن نضع تعريفًا هلذه الظاهرة اليت قامت على أساسها
فكرة البحث ،استقيناه من خالل قراءاتنا يف الكتب اليت عُنيَت بدراسة اللهجات.
فاالختالف اللهجي هو :تنوَّع العادات الكالمية ،واختالف الصفات اللغوية ،وطرق أساليب التعبري ،واالستعمال اللغوي يف كل بيئة
من البيئات اليت جتتمع يف تكوين اللغة الواحدة.
بدأ االختالف اللهجي واضحًا يف اجلزيرة العربية نتيجة عدَّة أسباب وظروف ،إذ مل يكن اخلالف جوهريًا بني اللهجات العربية
للصلة القائمة بني العرب ،وإنَّما كان اخلالف بني اللهجات يف الفروع ال يف األصول ،وميكن عزو سبب االختالف اللهجي إىل عدَّة

) ) 1النحو الوظيفي والدرس اللغوي العربي دراسة يف حنو اجلملة ( أطروحة دكتوراه).44 :

) )2ينظر :اللسانيات الوظيفية مدخل نظري.55 :

) )3ينظر :اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ،18-11 :و ،55و ،131واللسانيات الوظيفية املقاربة دراسة يف التنميط والتطور ،28-21 :والنحو
الوظيفي والدرس اللغوي العربي دراسة يف حنو اجلملة ،33:والوظيفية يف اللسانيات العربية (رسالة ماجستري) ،حممَّد بودية.15: ،

) )4ينظر :اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ،18-11 :و.55

) )5ينظر :املصدر نفسه.131 :
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عوامل منها :عوامل جغرافية ،وعوامل اجتماعية وعوامل ثقافية ،واالتصال البشري بني العرب وبني غريهم وآثاره( ،)1وغري ذلك من
األسباب اليت أدَّت إىل االختالف بني اللهجات العربية.
من املعلوم أنَّ النحويني والسيما البصريون منهم بنوا أحكامهم النحوية وقواعدهم يف ضوء هلجات العرب ،وحصروا السماع
مبسألتني هما :الرقعة اجلغرافية والتحديد الزمين للعصر الذي انهوا فيه االستشهاد النحوي والذي حصروه مبنتصف القرن الثاني
اهلجري يف البادية ومبنتصف القرن الرابع اهلجري بالنسبة للحضر.
ومن الضروري اإلشارة إىل أمر أجِدُهُ غاية يف األهمية ذلك أنَّ اللغويني األوائل الذين قاموا جبمع اللغة مل ينصُّوا على قبائل بعينها
حمددة تُؤخذ منها اللغة م ن دون غريها ،وإنَّما جندهم جابوا الصحاري ومسعوا من كلِّ عربِّي قابلوه ،وحتديد القبائل اليت حيتجُّ بلغاتها
إنَّما جاء من اللغويني املتأخرين بعد أن اكتمل بناء النحو ،وأُرسيت األصول ووضعت القواعد واألسس(.)2
ومن خالل اطالعنا على نصوصهم جندهم اختلفوا يف حتديد الرقعة اجلغرافية والقبائل العربية اليت ُأخِذَت منها اللغة ،إذ مل يتفقوا يف
عدد القبائل بل جندهم اختلفوا يف ذلك اختالفًا كبريًا ،فهناك من ضيِّق الرقعة اجلغرافية وجعلها يف قبائل معينة حمصورة ،وحصروا
القبائل الذين أخذوا منهم بست قبائل مشهورة هي( :قيس ،ومتيم ،وأسد ،وهذيل وطيئ وكنانة) ،هذا فضال عن اختالفهم يف فصاحة
القبائل احملتجِّ بلغاتها وحتديد أي اللهجات أفصح من غريها ،فما يعدُّه بعض اللغويني من القبائل الفصيحة احملتجِّ بلغتهم يعدُّه آخرون
من القبائل غري الفصيحة ،فنجد أنَّ الفارابي (ت331هـ) قد حصر القبائل الفصيحة اليت عنهم ُأخِذت اللغة خبمس قبائل هم( :قيس،
ومتيم ،وأسد ،وطيئ ،وهذيل) ،ومل يؤخذ عن غريهم؛ وعلَّل ذلك بفساد لغتهم الختالطهم باألمم اجملاورة األخرى( ،)3وجعل ابن
خلدون (ت 858هـ) هلجة قريش من أفصح اللهجات اليت أُخذ عنها املادة اللغوية ،لبعدهم عن بالد العجم ،وجعل من ضمن القبائل
الفصيحة :ثقيف ،وهذيل ،وخزاعة ،وبين كنانة ،وغطفان ،وبين أسد ،وبين متيم( ،)4أمَّا السيوطي(ت111هـ) ،فنجده أيضًا قد حدد
القبائل الفصيحة اليت أُخذ عنها اللغة ،فضم قبائل وأبعد قبائل أخرى ،فذكر أنَّ الذين نقلت عنهم العربية ،وُأخِذ منهم اللسان العربي
هم( :قيس ،ومتيم ،وأسد) ،فهؤالء هم من ُأخِذَ عنهم أكثر اللغة ومعظمها ،ثم (هذيل ،وبعض كنانة ،وبعض الطائيني) ،وأشار إىل أنَّه
مل يؤخذ عن غريهم من القبائل(.)5
فنالحظ اضطرابهم يف حتديد القبائل اليت عنها أُخذت اللغة وعدم اتفاقهم يف ذلك ،والالفت للنظر أنَّنا جند أنَّ اللغويني األوائل مل
يلتزموا بهذا التصنيف" ،وإنَّما جندهم أخذوا اللغة من قبائل كثرية ال حصر هلا يف جند ،واحلجاز ،وتهامة ،من دون أن يهتموا بنسبة
املسموع إىل قائله"( ،)6فإنَّ هذه القبائل اليت ٌأخِذ منها هي غيض من فيض ،وهي ال متثِّلُ العربية متثيلًا كاملًا.
_____________________________________________________________________________________________

) )1املصدر نفسه.28- 26 :

) ) 2ينظر  :اخلالف النحوي يف املقتصد ( رسالة ماجستري) ،علي حممد أمحد الشهري6 :

) )3ينظر :ألفاظ احلروف ،أبو نصر الفارابي.85-84 ،

) )4ينظر :مقدمة ابن خلدون ،ولي الدين عبد الرمحن بن حممد بن خلدون( :الفصل السابع واألربعون :يف أنَّ اللغة ملكة صناعية) .318/2:
) )5ينظر :االقرتاح يف علم أصول النحو ،جالل الدين السيوطي.112:
) )6اخلالف النحوي يف املقتصد. 8 :
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قال أبو عمرو بن العالء(ت151هـ)" :ما انتهى إليكم ممَّا قالته العرب إلَّا أقلقه ،ولو جاءكم وافرٌ جلاءكم علم وشعر كثري"( ،)1وقال
أمحد بن فارس (ت312ه)" :لغة العرب مل تنتهِ إلينا بكليتها ،وإنَّ الذي جاءنا عن العرب قليل من كثري ،وإنَّ كثريًا من الكالم ذهب
بذهاب أهله"(.)2
وهلذا جند أنَّهم خانهم التوفيق عندما برتوا هذه اللهجات حبجَّة أنَّها هلجات سوقية ،أو أنَّها غري فصيحة ،أو ضعيفة( ،)3أو اتهامهم هلا
بأنها شاذة ،أو نادرة ،أو باخلطأ( – )4من دون االلتفات إىل أنَّ هذا الشاذ أو اخلطأ هو من كالم العرب الفصحاء الذين حيتجُّ بلغتهم
 مع أنَّ كثريًا من هذه اللهجات لو ُاعُْتمِدَ عليها يف التقعيد ،لكانت سببًا يف حلِّ مشكالت الفصحى وتُعِيْنُ يف فَهْم العربية؛ ولذلككان هلذا التحديد يف األخذ عن قبا ئل معينة أن جعل مجعهم مجعا ناقصًا واستقراءهم استقراءً غري شامل ال يسجل اللغة تسجيلًا
حقيقيًا ،وال ميثل اللغة بصورتها الكاملة؛ لكونه حمصورًا يف نطاقٍ ضيِّقٍ ،ومالحظاِتهِم يف فهم العربية حمدودة ،وهلذا اصطدموا بهذه
اللهجات وبالقراءات القرآنية أيضًا لكونها تصو يرًا حقيقيًا للهجات العربية ،فوقفوا منها موقف املعارضة لكونها خمالفة لقواعدهم
وأصوهلم فحاولوا تأويلها أو رفضها أوردِّها ،ونعتها مبختلف النعوت واتهام قارئيها بالضعف أو اللحن أو اجلهل بلغة العرب وغري
ذلك ،ولو أنَّهم وسَّعوا األخذ عن القبائل العربية ،لتفتَّحت أمام النحويني طرق جديدة للتقعيد والتأصيل ،ولكان منهجهم منهجًا
تسجيليًا يسجِّلُ الظواهر اللهجية املختلفة من مصادرها املسموعة(.)5
ولذلك ال ميكن إهمال اللهجات العربية؛ ألنَّ كلَّ هلجةٍ متثِّلُ حقلًا لغويًا ال يصحُّ إهدارها واالستغناء عنها ،بداعي عدم الفصاحة
أو السوقية أو غري ذلك من أعذار اللغويني الذين قصروا اللغة على عدد من اللهجات وأخذوا عنها املادة اللغوية ،ممَّا أدَّى إىل حرمان
العربية من ثروة لغوية كبرية ،فأيُّ هلجة من هذه اللهجات اليت نعتوها باملغمورة أو الشاذة أو القليلة أو ...اخل من األوصاف ،كان من
شأنها أن ترفد الفصحى ومتدُّها بروافد كبرية غنية وأن تضيف إىل متنها إضافات مهمة يف الداللة واملستوى الرتكييب للجملة ،وتسهم
معها يف التقعيد النحوي ،فضال عن املستويني الصوتي و الصريف ( ،)6وهذا ما كان سيخفِّف من وطأة اخلالف النحوي الذي وقع بني
النحويني ،نتيج ة اختالف قواعدهم مع ناموس بعض هذه اللهجات وما أدَّى إىل ظهور أكثر من رأي ووجهٍ وتوجيهٍ للمسألة النحوية
الواحدة،

_____________________________________________________________________________________________

) )1االقرتاح ،125 :وينظر :املزهر يف علوم اللغة العربية ،جالل الدين السيوطي.53/1 :

) )2الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،أمحد ابن فارس ،36 :وينظر :املزهر.53/1 :

) )3ينظر على سبيل املثال :اللُباب يف علل البناء واإلعراب ،أبو البقاء العكربي.135 :

) )4ينظر مثلًا :املقتضب ،أبو العباس املبَّرد ،111 /4 :الالمات ،أبو إسحاق الزجاجي ،148 :ومعاني احلروف ،الرماني ،145 :وشرح مجل الزجاجي،
ابن عصفور األشبيلي ،655/1 :ورصف املباني ،املالقي ،436 :و اجلنى الداني ،املُرادي ،582 :وغري ذلك العشرات من النحويني.

) )5ينظر :اللهجات العربية يف الرتاث ،أمحد علم الدين اجلندي. 181 :

) )6ينظر :املصدر نفسه. 186/1 :
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وإنَّ هذه اللهجات لو رُوعيت منذ بدء التقعيد النحوي ملا وصل اخلالف النحوي إىل ما وصل إليه ولكانت القواعد أكثر قربًا من
واقع اللغة والتصاقًا بها ،واستنادًا إىل قول ابن منظور (ت111هـ)" :كلُّ مَن َسكَنَ بالدَ الْ َع َربِ وجَزيرَتَها ،ونَطَقَ بلسانِ أَهْ ِلهَاَ ،ف ُهمْ
َع َربٌ َيمَنُهم ومَعَدُهم"( ،)1باإلمكان توسيع نطاق اللهجات والعمل بذلك.
ولذلك فإنَّ االختالف اللهجي الذي ندرسه يف هذا البحث له إسهام كبري يف توسيع القاعدة النحوية وعدم اقتصارها على
التضييق الذي أحاط به النحويون قواعد اللغة ،ويزيد من جمال القاعدة لتكون أقرب إىل واقع اللغة ،ومنهجنا هو بيان أثر هذا
االختالف اللهجي يف كيفية تعدد الوظائف النحوية ،ولن جنعل للخالف النحوي النصيب واحلظ األوفر يف دراستنا قدر اهتمامنا
بقضية اللهجة نفسها وتعدد احلكم النحوي الذي حصل يف ضوئها ،واألثر الذي تركه بتعدد الوظيفة النحوية وتسليط الضوء على
هذه الوظائف املتعددة.

املبحث الرابع :مسائل تعدد الوظائف النحوية نتيجة االختالف اللهجي
عندما نتأمل يف هذه الوجوه من األحكام املتعددة بصورة عامة يف الكتب النحوية جندها خمتلفة االجتاهات فمنها ما تتعدد فيه
الوظيفة النحوية ،ومنها ما تتعدد فيه العالمة النحوية ومنها ما يكون التعدد يف العالمة والوظيفة النحوية معًا ،وقد يكون التعدد يف
املوقع اإلعرابي ،أو بالبناء واإلعراب ،أو يف عامل املعمول ،أو يف اإلعمال واإلهمال( ،)2وسنقتصر يف هذا البحث يف بيان ما
لالختالف اللهجي من أثر يف تعدد الوظائف النحوية ،وستقتصر عينة البحث على املسائل اليت تعددت فيها الوظائف النحوية نتيجة
االختالف اللهجي وهذه املسائل كاآلتي:

_____________________________________________________________________________________________

) )1لسان العرب :فصل العني املهملة. 518/1 :

) (2ينظر :تعدد التوجه النحوي ، 211- 118 :وذكر املؤلف اجتاهات تعدد التوجيه النحوي وبني مواضعها يف األبواب النحوية بأمثلة مقتضبة ميكن
للدارسني القياس على ما ذكره يف األبواب النحوية والتوسع فيه .
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املسألة األوىل :تعدد وظيفة فاعل الفعل املسند إىل ضمري:
يف إسناد الفعل املسند إىل فاعل ظاهر إىل ضمري يوافق الفاعل هلجتان (لغتان) يف االستعمال اللغوي هلا عند العرب يف بيئاتهم:
اللهجة األوىل :هي هلجة مجهور العرب وهي :التزام الفعل اإلفراد مع الفاعل الظاهر سواء أكان مفردًا أم مثنًى أم مجعًا استغناءً مبا يف
ال فاعل من عالمات ,حنو( :جاء الزيدون ،وجاء الزيدان وجاءت اهلندات) ،وهذا مذهب مجهور النحويني( ،)1قال سيبويه" :وإنَّما
قالتِ العربُ :قالَ قو ُمكَ ،وقالَ أبواكَ،؛ ألنَّهم أكتفوا مبا أظهروا عن أن يقولوا :قاال أبواك ،وقالوا قومُكَ ،فحذفوا ذلك أكتفاءً مبا
أظهروا"( ،)2أي ال يضمرون يف الفعل إذا كان فاعله امسًا ظاهرًا.
()3

واستعملت يف هلجات عربية تنسب إىل طيئ

()4

أو أزد شنوءة

()5

أو بلحارث بن كعب

هذه احلالة من إسناد الفعل إىل ضمري

وفاعله اسم ظاهر ،حنو( :قاما الزيدان) ،و(قاموا الزيدون) ،و(قمنَ اهلندات) ،وأطلق النحويون على هذه اللهجة (لغة أكلوني
الرباغيث)( ،)6وأطلق عليها ابن مالك(ت612هـ) لغة( :يتعاقبون فيكم املالئكة)( ،)1وهي لغة صحيحة ثابتة بنقل أئمة النحو واللغة
هلا( ،)8وممَّا ُسمِع من العرب يف هذه اللغة قول الفرزدق:
وََلكِنْ دِيافِيٌّ أبُو ُه وأمُّه

صرْنَ السَّلِ ْيطَ َأقَارِبُهْ(.)1
حوْرَانَ يَعْ ِ
بِ َ

ومن قول الشاعر:
رَأَيِنَ الْ َغوَانِي الشَّيِبَ لَاحَ بِمَ ْف ِرقِي

()1

ضرِ(.)15
النوَا ِ
َفَأ ْع َرضْ َن عَنِّي بِالْخُ ُد ْودِ َّ

_____________________________________________________________________________________________

ينظر :توجيه اللقمع ،ابن اخلبَّاز ،122 :وشرح مجل الزجاجي ،168 /1 :وشرح التسهيل ،ابن مالك ،41/2 :والتذييل والتكميل يف شرح كتاب

التسهيل ،أبو حيان ،252 /6 :واجلنى الداني ،141 :ومغين اللبيب ،ابن هشام ,28/2 :وأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ابن هشام

األنصاري ،345/1 :واملُساعد على تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،314/1 :وشرح األمشوني ،األمشوني ،381/1 :وشرح التصريح على التوضيح،
خالد األزهري.453/1 :

( )2ينظر :الكتاب ،سيبويه.31-36/2 :
()3

ينظر :مغين اللبيب ,28/2 :والتذييل والتكميل ،253 /6 :واجلنى الداني ،141 :وأوضح املسالك ,345/1 :وشرح األمشوني،312/1 :

وهمع اهلوامع على شرح مجع اجلوامع ،السيوطي.511/1 :

()4

ينظر :مغين اللبيب ,28/2 :وأوضح املسالك ,345/1 :واملُساعد ,314/1 :وشرح األمشوني ،312/1 :وشرح التصريح ،453/1 :وهمع

اهلوامع.511/1 :

( )5ينظر :مغين اللبيب.28/2 :

) )6ينظر :الكتاب ،41/2 :وشرح التسهيل ،41 /2 :وشرح املفصل ،ابن يعيش :مج ،21/3 :2والتذييل والتكميل ،253 /6 :وشرح األمشوني:
 ،312/1وهمع اهلوامع.518/1 :

) )1ينظر :شرح التسهيل ،41 /2 :وشرح الكافية الشافية ،ابن مالك ،251/1 :واالقرتاح.111 :

) )8ينظر :التذييل والتكميل ،253 /6 :واجلنى الداني ،155 :و.115

( )1شرح ديوان الفرزدق ،ضبط معانيه وشرحه وأكمله :إيليا احلاوي ،82/1 :وينظر :الكتاب.45/2 :
) )15شرح التسهيل.55/2 :
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وبقول أُمَيَّة بن أبي الصلت:
يَ ُلوْمُوْنَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِيْــــــــ

ـــــــــــلِ َأهْلِيَ ،فكُلقهُمُ أَْلوَمُ(.)1

وغري ذلك الكثري من الشواهد الشعرية( ، )2فجمع بني الضمري (نون النسوة) والفاعل الظاهر يف (يعصرنَ أقاربُهُ) ،و(رأْينَ
الغواني) ،و(يلومونين أهلي).
ولذلك جند أمام هذا االختالف اللهجي خالفًا حنويًا يف توجيه هذه اللهجة اليت خالفت أسلوب مجهور العرب و قواعد النحويني
وأصوهلم ،إذ منع مجهور النحويني اقرتان الفعل بألف االثنني وواو اجلماعة ونون النسوة إن كان فاعله امسا ظاهرا ،حنو :قام الزيدان ،وقام
الزيدون ،وقامت اهلنداتُ( ،)3وتعددت أحكامهم يف توجيه ذلك ،وتعددت الوظائف النحوية للضمري ولالسم املرفوع كما يأتي بيانه:
 -1ذهب أبو عثمان املازني(()4ت242هـ) ،وعدد من النحاة إىل أنَّ الضمري املتصل بالفعل (ألف االثنني و واو اجلماعة ونون
النسوة) فاعل ،واالسم الظاهر بدل من الضمري(.)5
 -2ذهب عدد من النحويني إىل أنَّ االسم الظاهر مبتدأ وخربه اجلملة الفعلية وقد تقدَّم عليه ،والضمري فاعل للفعل(.)6
وهذان التأويالن هي مِنْ تأويالت مَنْ أنكر هذه اللغة يف إسناد الفعل املسند إىل االسم الظاهر إىل الضمري ،وذهب ابن مالك إىل أنَّ
حمَل مجيع ما ورد من ذلك على أنَّ األلف والواو والنون فيه ضمائر فغري
هذين التأويلني صحيحان ،معقبًا بقوله" :وأمَّا أن يُ ْ
أن ذلك لغة لقومٍ من العرب خمصوصني فيجب تصديقهم يف ذلك" (.)1
صحيح؛ ألنَّ أئمة هذا العلم متفقون على َّ
 -3مذهب سيبويه ومجهور النحويني أنَّ االسم الظاهر فاعل للفعل ،والضمري حروف دالَّة على التثنية ،واجلمع ،والتأنيث ،وليست
ضمائر إلسناد الفعل إىل الظاهر(.)8
فهي ظاهرة هلجية ونسبوا ما جاء على هذا األسلوب إىل لغة طيئ ،وأزد شنوءة ،وبلحارث بن كعب كما ذكرتُ ،قال
سيبويه(ت185هـ) وذلك يف ذكر هذه اللهجة" :واعلم أنَّ من العرب من يقول :ضربوني قومك ,وضرباني أخواك ,فشبهوا هذا
بالتاء اليت يظهرونها يف (قالت فالنة) ,وكأنَّهم أرادوا أنْ جيعلوا للجمع عالمة ,كما جعلوا للمؤنث ,وهي قليلة"( ،)1وأختاره وصححه
_____________________________________________________________________________________________

) )1ديوان أمية بن أبي الصلت.121 :

) )2ينظر :شرح التسهيل.55 – 41/2 :

( )3ينظر :الكتاب ،41/2 :وشرح التسهيل ،55/2 :والتذييل والتكميل ،253 /6 :ومغين اللبيب ،411 :وهمع اهلوامع.511/1 :
) )4ينظر :شرح املفصل :مج.21/3 :2

( )5ينظر :الكتاب ،31 – 36/2 :املقتضب ،54/4 :شرح مجل الزجاجي ،161 /1 :وشرح التسهيل ،55/2 :واجلنى الداني ،111 :ومغين اللبيب:
 ،28 /2وشرح األمشوني ،312/1 :وهمع اهلوامع.518/1 :

) )6ينظر :شرح مجل الزجاجي ،168 /1 :شرح الكافية الشافية ،265/1 :واجلنى الداني ،111 :ومغين اللبيب ,28 /2 :وشرح األمشوني،312/1 :
وهمع اهلوامع.511/1 :

) )1شرح التسهيل ،55/2 :وينظر :شرح الكافية الشافية ،265/1 :واجلنى الداني ،111 :ومغين اللبيب ،28/2 :وهمع اهلوامع.511/1 :
( )8ينظر :اجلنى الداني ،115 :أوضح املسالك ,351/1 :وشرح األمشوني ،312/1 :وشرح التصريح.455/1 :

( )1الكتاب. 45/2 :
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أكثر املتأخرين منهم :ابن يعيش (ت643هـ) ،وابن عصفور (ت661هـ) ،وابن مالك ،وأبو حيان (ت145ه)،
واملرادي(ت141هـ) ،وابن هشام األنصاري (ت161هـ) ،واألمشوني (ت155هـ) وخالد األزهري(ت155هـ) ،والسيوطي
(ت111هـ) ،لكونها لغة مسموعة من العرب(.)1
 -4يرى األستاذ إبراهيم مصطفى أنَّ هذه املطابقة بني الفعل والفاعل كانت األصل يف العربية ،ثمَّ خُصِّصت باملسند إذا تأخر ليكون
إشارة على املسند إليه املتقدِّم ،وبقي أثر هذه املطابقة يف لغات اليمن ،وأثر نادر يف سائر لغات العرب ،وجاءت عليه مناذج يف
القرآن الكريم واحلديث النبوي الشريف ،ويف أشعار العرب(.)2
 -5رأي د .خليل أمحد عمايرة م ن النحويني احملدثني الذي ذهب إىل أنَّ هذا األسلوب قد يُقصد به التوكيد فالواو يف (أكلوني
الرباغيث) هلا وظيفة التوكيد ،فهي إنَّما جيء بها لتوكيد الفاعل الظاهر (الرباغيث) ،إذ يرى أنَّ هذه اللهجة القدمية إذا أرادوا
توكيد الفاعل فال بُدَّ من تكراره لفظًا أو على صورة الفاعل ،فأصل مجلة (أكلوني الرباغيث)( :أكل الرباغيث إيَّاي) ،فإذا
أرادوا التوكيد قالوا( :أكل الرباغيث الرباغيث إيَّاي) أو (أكل الرباغيث هُم إيَّاي) ،ثمَّ حوَّلوا الضمري إىل الواو وأدخلوا نون
الوقاية اليت هلا وظيفة صوتية وهي وقاية الفعل من الكسر فأصبحت اجلملة( :أكلوني الرباغيث) ،فالواو إنَّما جيء بها لتوكيد
الفاعل يف هذه اللهجة(.)3
فلو أخذ النحويون بهذه الظاهرة اللهجية يف بناء قواعدهم واعتمدوا على الصفات اللهجية املختلفة يف التقعيد النحوي لكفونا
مؤونة كل هذه التقديرات والتأويالت ،كما أنَّ البحث اللغوي احلديث واألخذ بنتائجه يساعد يف فهم بناء اجلملة ،وذلك باالعتماد
على النظرة التارخيية املقارنة ،ويف ذلك ذهب أحد الباحثني إىل أنَّ لغة (أكلوني الرباغيث) متثل الصورة األقدم يف العربية وذلك من
خالل البحث يف اللغات السامية اليت كانت متيل للمطابقة بني الفعل والفاعل ،ثمَّ تطوَّرت اللغة بطبيعة احلال فتكوَّنت الصورة األوىل
اليت يكون فيها الفعل مفردًا مع الفاعل يف كلِّ األحوال ،وانتشرت بني غالبية العرب ،مع مالحظة بقاء الصورة األصلية تستعمل يف
بيئة أو بيئات حمافظة منعزلة ،فعندما خرج الرواة واللغويون جلمع اللغة يف مراحل تدوينها ،رووا الصورتني ،ووضع النحاة قواعدهم
ُجهُوا بالصورة الثانية حاولوا إخضاعها ملنطقهم ،فجنحوا إىل التعليل والتأويل ،وبذلك ميكن النظر إىل
على األعم األغلب ،وعندما و ِّ
الصورتني على أنَّهما متثِّالن طورين من أطوار اللغة :طورًا سابقًا ،وطورًا الحقًا ،أو طورًا قدميًا وطورًا جديدًا( ،)4وال نستبعد صحة
هذا الرأي ،وميكن إثبات صحته من خالل إجراء دراسة تارخيية مقارنة.

_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر :شرح املفصل :مج ،28-21/3 :2وشرح مجل الزجاجي ،161/1 :وشرح التسهيل ،55/2 :والتذييل والتكميل ،253 /6 :واجلنى الداني:
 ،111ومغين اللبيب ،28 /2 :وأوضح املسالك ,351 /1 :وشرح األمشوني ،312/1 :وشرح التصريح ،455 /1 :وهمع اهلوامع.511/1 :

( )2ينظر :إحياء النحو ،د .إبراهيم مصطفى65 :

( )3ينظر :يف حنو اللغة وتراكيبها -منهج وتطبيق ,د.خليل أمحد عمايرة.113 -112 :

) )4ينظر :اللهجات العربية وعالقتها بالفصحى ،دراسة لغوية(حبث) ،حممد شفيع الدين.11 :
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وممَّا تقدم يتبني أنَّها لغة ليست بقليلة وال شاذَّة وإنَّما هي هلجة من هلجات العرب تستعملها يف كالمها ,متتدُّ من جذور ساميَّة وهلا
بقايا يف ا لعاميَّة ،فقد ساهمت هذه اللهجات يف تعدد أوجه تأويل النحويني هلذه املسألة الرتكيبية يف اجلملة العربية وتعدد أحكامه
وتنوع وظيفة االسم املرفوع بعد الفعل ،والضمري املتصل بالفعل بني االبتداء والفاعلية والبدل من االسم املرفوع ،وعلى اعتبار
اإلضمار أو االمسية بالن سبة للضمري املتصل بالفعل وكونه فاعلًا ،أو كونه توكيدًا للفاعل ،وهذا ما يوضح األثر الكبري هلذا االختالف
اللهجي يف تعدد األحكام النحوية وتنوعها ،وتنوع الوظائف النحوية للمكون الواحد يف اجلملة العربية.

املسألة الثانية :تعدد وظيفة فاعل (نِ ْعمَ وِبئْسَ) بني التعريف والتنكري:
مذهب عامة العرب استعمال فاعل نعم وبئس معرفة ،وهلذا ذهب سيبويه ومجهور النحويني إىل أن األصل يف فاعل (نعم وبئس) أن
يكون معرفة باأللف والالم أو مضافًا إىل ما فيه األلف والالم( ،)1حنو( :نِعْمَ الرجلُ زيدٌ) ،أو ( نِعْ َم غالمُ الرجلِ زيدٌ).
واستعمل ناس من العرب( ، )2فاعل نعم وبئس نكرة مفردة ،أو نكرة مضافة ،فقالوا( :نعم أخو قومٍ أنت)( ،)3ومن جميء الفاعل
نكرة قول احلارث بن عبَّاد يف النثر" :نِعْ َم قتيلٌ أصلحَ اهللُ بهِ بنيَ ابنى وائِلُ"(.)4
ونتيجة هذا االختالف اللهجي الذي نراه جند أنَّ األحكام النحوية اختلفت وتنوعت يف توجيه هذه املسألة اللهجية وهذا احلكم،
فمن هذه األحكام النحوية للنحويني:
 -1مذهب سيبويه ومجهور البصريني أن فاعل نعم وبئس ال يأتي نكرة مفردة وال مضافة إلَّا يف الضرورة( )5وهذا ما صححه أبو
حيَّان(.)6
()1

 -2ذهب األخفش( ،)1وابن السرَّاج(()8ت316هـ) ،والكوفيون

إىل جميء فاعل نعم وبئس نكرة مفردة أو مضافة استنادا

إىل هذه اللغة ،وذهب رضي الدين االسرتاباذي (ت686هـ) إىل أنَّ األصل تنكري فاعل نِعٍمَ وبِ ْئسَ ،ألنَّه من حيث املعنى
خرب املبتدأ (املخصوص) (.)15
_____________________________________________________________________________________________

) (1ينظر :الكتاب ،118 -111/2 :وشرح مجل الزجاجي ،613 -612 /1 :وارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيَّان األندلسي:
 ،2541/4وشرح األمشوني.211 /2 :

) (2مل يرد فيما بني يدينا من مصادر أمساء اللهجات العربية اليت استعملت هذا األسلوب يف فاعل نعم وبئس.
) )3ينظر :ارتشاف الضرب.2541/4 :

) )4املصدر نفسه.2541/4 :

) )5ينظر :الكتاب ،111/2 :و شرح اجلمل يف النحو ،عبد القاهر اجلرجاني ،151 :وشرح مجل الزجاجي ،613/1 :وشرح الكافية الشافية:
 ،413/1وشرح التسهيل ،341 /2:والتذييل والتكميل ،152 -151/15 :وشرح األمشوني.218/2 :

) )6ينظر :ارتشاف الضرب.2548/4 :

) )1ينظر :شرح الكافية الشافية ،416/1 :وشرح التسهيل ،343/2 :والتذييل والتكميل.152/15 :
) (8ينظر :األصول يف النحو ،ابن السرَّاج ،112/1 :و ،114 :والتذييل والتكميل.152/15 :

) (1ينظر :ارتشاف الضرب ،2541/4 :والتذييل والتكميل ،152/15 :وشرح األمشوني.218/2 :
) (15ينظر :شرح الكافية ،رضي الدين االسرتاباذي.236 /4 :
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 -3مذهب الفرَّاء إنَّ نعم وبئس ترفعان فاعلًا نكرة مضافة ،وتنصبانه ،حنو( :نِعْمَ غالمُ سفرٍ زيدٌ) ،و(نِعْمَ غالمَ سفرٍ زيدٌ)(،)1
وقول الشاعر:
ب َقوْمٍ لَا سلَاحَ َلهُمْ
فَنِعْ َم صَاحِ ُ

َوصَاحِبُ الرَّكْبِ عُ ْثمَانُ ب ِن عَفَّانَا(.)2

 -4أجاز بعض النحويني أن يكون فاعل نعم وبئس مضافني إىل ما فيه األلف والالم( ،)3حنو قول الشاعر:
فنِعْمَ أخو اهليجا ونِعْ َم شَبابُها(.)4
ومن هنا يتضح هذا التعدد هلذه الوظائف النحوية يف هذه املسألة اللهجية ،لفاعل نعم وبئس بني التعريف والتنكري.

املسألة الثالثة :تعدد وظيفة خرب (ليس) بعد إلَّا :
يف لغة أهل احلجاز ينصب خرب (ليس) بعد (إلَّا) إذا قُصِد به اإلجياب ،حنو( :ليسَ زيدٌ إلَّا عاملًا) ،و(ليسَ الطيبُ إلَّا املسكَ)،
وأضاف أبو عمر بن العالء(ت154هـ) صورة هلجية أخرى هلذه احلالة ووجهًا حنويًا آخر يف ضوء هلجة بين متيم ذلك أنَّه أضاف إنَّ
متيمًا ترفع اخلرب يف هذه احلالة على إهمال (ليس) محلًا هلا على (ما النافية) عند انتقاض النفي ( ،)5وحكى سيبويه( :ليس الطيبُ إلَّا
املسكُ)( ،)6ونتيجة هذا االختالف اللهجي جند أنَّ أحكام النحاة تعددت لتأويل وتوجيه هلجة بين متيم ،فنجد عدَّة وجوه يف بيان سبب
رفع (املسك) ممَّا أدَّى إىل تغري وظيفته حبسب التوجيه ،وهذه الوجوه هي:
 -1مذهب مجهور البصريني إىل أنَّ (ليس) مهملة محال هلا على (ما) النافية(.)1
 -2ذهب عبد القاهر اجلرجاني(ت 411هـ) ،إىل أنَّ ليس ال يبطل عملها بانتقاض نفيها ،لكونها فعلًا ،وانتقاض النفي ال يسلبها
الفعلية؛ ذلك أنَّها أصل بنفسها يف العمل ،فهي غري حممولة على شيءٍ يف العمل كي يزول عملها بزوال ذلك الشبه (.)8
أن هذه املسألة حتتمل وجوها:
 -3ذهب أبو علي الفارسي(ت311هـ) إىل َّ
الوجه األوَّل  :إنَّ اسم (ليس) ضمري الشأن (القصة واحلديث) حمذوف ،و(الطيبُ) مبتدأ ،و(املسكُ) خربه ،وأُدخلت (إلَّا) بني املبتدأ
واخلرب ،واجلملة يف حمل نصب خرب ليس(.)1
_____________________________________________________________________________________________

) )1ينظر :معاني القرآن ،أبو زكرياء حييى بن زياد الفرَّاء ،51/1 :وشرح التسهيل ،343/2 :واملويف يف النحو الكويف.83 :
) )2املويف يف النحو الكويف.83 :

) )3ينظر :ارتشاف الضرب ،2518/4 :وشرح األمشوني.28/3 :

) )4الدرر اللوامع على همع اهلوامع شرح مجع اجلوامع ،أمحد بن أمني الشنقنيطي ،211/2 :ومل أقف على تتمة هذا البت يف كتب النحويني.

) )5ينظر :شرح التسهيل ،363 /1 :وارتشاف الضرب  ،1181/3 :واجلنى الداني ،416: ،ومغين اللبيب ،255/1 :وهمع اهلوامع،423/1 :
واللهجات العربية القدمية يف غرب اجلزيرة العربية ،تشيم رابني. 343 :

) )6ينظر :الكتاب.131/1:

) )1ينظر:شرح مجل الزجاجي ،455/1 :و شرح التسهيل ،363 /1 :واملساعد.285/1 :

) )8ينظر :شرح اجلمل يف النحو. 111 :

) )1ينظر :املسائل احللبيات ،أبو علي الفارسي ،228-221 :وشرح التسهيل ،363 /1 :والتذييل والتكميل ،351 /4 :واجلنى الداني،411-416:
ومغين اللبيب ،255/1 :وهمع اهلوامع.423 /1 :
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والوجه الثاني  :كالوجه السابق لكنَّه خيتلف عنه على أنَّ يكون التقدير بـ (إلَّا) التقديم أي( :ليس إلَّا الطيبُ املسكُ) ،واملعنى( :ليس
األمرُ إلَّا الطيبُ املسكُ) فيكون اسم (ليس) ضمري الشأن (القصة واحلديث) حمذوفًا ،و(الطيبُ) مبتدأ ،و(املسكُ) خربه ،واجلملة يف
حمل نصب خرب ليس(.)1
والوجه الثالث  :إنَّ (الطيبُ) اسم ( ليس )،وخربه حمذوف ،و(إلَّا املسكُ) بدل من امسها ،والتقدير( :ليس يف الوجود طيبٌ إلَّا
املسكُ)( ،)2وهذا الوجه ارتضاه أبن مالك على اعتبار كون (ليس) باقيًا على عمله(.)3
والوجه الرابع  :إٍنَّ (الطيبُ) اسم ليس ،و(إلَّا املسكُ) نعتٌ له ،واخلرب حمذوف ،والتقدير( :ليس الطيبُ الذي هو غري املسكِ طيبًا يف
الوجود)(.)4
()5

 -4وتأوَّله أبو نزار (ت568هـ)

على أنَّ (الطيبُ) اسم ليس ،و(املسكُ) :مبتدأ ،وخربه حمذوف ،تقديره( :إلَّا املسكُ

أفخره) ،واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل نصب خرب (ليس)(.)6
وذهب ابن عصفور وتبعه أبو حيَّان وابن هشام إىل أنَّ التأويل يف هذه املسألة غري جائز ،ألنَّ هذه املسألة جاءت على لغة من
لغات العرب ،وما كان فيه لغة ال يؤوَّل ،وإنَّما التأويل يكون على ما اتفق عليه النحاة ،وجاء ما خيالفه ،ويبطل كل هذه التأويالت أنَّ
هذه لغة بين متيم( ، )1فليس هناك حجازي إلَّا وهو ينصب ،وليس هناك متيمي إلَّا وهو يرفع كما نقل أبو عمر بن العالء ذلك ،فهذا
النقل يرد كل هذه التأويالت(.)8
فنالحظ أكثر من وجه هلذا احلكم النحوي ،ممَّا أدى إىل تغيري الوظيفة النحوية حبسب التأويل ،فمرة يكون وظيفته بأنَّه ميثل خرب
ليس ،ومرة مبتدأ ،ومرة أخرى خرب املبتدأ ،ومرة رابعة بدل وخامسة نعت ،وهذه التأويالت جاءت نتيجة خروج اللهجة عن القاعدة
أو احلكم النحوي الذي وضعه النحويون ،وحقيقة األمر أنَّ هذا األسلوب هو أسلوب عربي ومسألة هلجية حبته فاألمر حمتوم كما
_____________________________________________________________________________________________

) )1ينظر :املسائل احللبيات ،228 :وشرح مجل الزجاجي.454/1 :

) )2ينظر :املسائل احللبيات ،221 :وشرح مجل الزجاجي ،454/1 :والتذييل والتكميل ،351 /4 :واجلنى الداني ،411-416:ومغين اللبيب:
 ،255/1وهمع اهلوامع.423 /1 :

) )3ينظر :شرح التسهيل ،364 /1 :والتذييل والتكميل.351 /4 :

) )4ينظر :املسائل احللبيات ،221 :وشرح مجل الزجاجي ،454/1 :وشرح التسهيل ،363 /1 :والتذييل والتكميل ،351 /4 :واجلنى الداني-416:
 ،411ومغين اللبيب ،255/1 :وهمع اهلوامع.423 /1 :

) (5هو احلسن بن صايف بن عبد اهلل بن نزار بن أبي احلسن أبو نزار امللقب مبلك النحاة ،،وُلِدَ يف بغداد عام (481هـ) كان من أئمة النحاة غزير الفضل
متفنِّنًا يف العلوم ومن مصنفاته :احلاوي يف النحو ،والعمدة يف النحو ،واملقتصد يف التصريف ،وكتاب الْعرُوض ،والتَّ ْذ ِكرَة السفرية ،واحلَاكِم فِي الْفِقْه،

واملقامات ،وديوَان شعره ،وَغري ذَلِك من مصنَّفاته ،وَله عشر مسَائِل استشكلها فِي الْعَرَبيَّة؛ سَمَّاهَا الْمسَائِل الْعشْر املتعبات إِلَى الْحَشْر ،تويف يف

دمشق عام (ت568هـ) .ينظر :بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،جالل الدين السيوطي.555- 554 /1 :

) )6ينظر :التذييل والتكميل ،353 /4 :واجلنى الداني ،411:ومغين اللبيب ،256/1 :وهمع اهلوامع.423/1 :

) )1ينظر :شرح مجل الزجاجي ،455/1 :والتذييل والتكميل ،355 /4 :و ،354 -353ومغين اللبيب.256/1 :
) )8ينظر :شرح مجل الزجاجي ،455/1 :ومغين اللبيب.256/1 :
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ذكر أبو عمرو بن عالء لعيسى بن عمر(ت141هـ)" :ليس يف األرض حجازي إلَّا وهو ينصب ،وال متيميٌّ إلَّا وهو يرفع ،ثُمَّ وجَّه أبو
عمرو بن العالء خلفًا األمحر وأبا حممَّد اليزيدي إىل بعض احلجازيني وجهِدا أن يلقناه الرفعَ ،فلم يفعل ،وإىل بعض التميميني وجهدا أن
يلقناه النصب فلم يفعل "( ، )1فالعربي يتصرف بلغته وهلجته كما هو قانون هذه اللغة فال ميكن للغوي أن يتحكم يف هذه القوانني
اللغوية وأن يُصدر عليها األحكام كيفما شاء ،إذ مل يقم هذا التحليل على أساس هلجي أو علمي وإنَّما هو قائم على أساس قواعد
معيارية مرسومة قائمة يف الذهن.

املسألة الرابعة :تعدد وظيفة االسم املنصوب بعد (ما النافية):
لعمل (ما النافية) عمل ليس يف هلجة أهل احلجاز وتهامة البُد من توافر شروط منها :أن ال يتقدَّم اخلرب على االسم ،ألنَّه إنْ
تقدَّم اخلرب بطل عمله ،فيقولون ( :ما مسيءٌ من أعتبَ) ،فـ (مسيء) خرب مقدًّم ،و(من أعتب) مبتدأ مؤخر ،وهذا مذهب سيبويه(،)2
ومجهور النحويني( ،)3وحكى أبو عمر اجلرمي(ت225هـ) أنَّ هناك لُغة تنصب اخلرب على الرغم من تقدمَّ اخلرب على االسم( ،)4وسُمِع
()5

من العرب قوهلم( :ما مسيئًا من أعتب)

على أنَّ ( ُمسِيئًا) خرب (ما) وهي عاملة على الرغم من تقدم اخلرب على االسم ،ومنه أيضًا

قول الفرزدق:
فَأصْبَحُوَا قَدْ َأعَادَ اهللُ نِ ْعمََتهُ ْم

شرُ(.)6
ش وَإذْ مَا مِثْ َلهُمْ َب َ
إذْ هُ ْم ُقرَْي ٌ

وتأوَّل مجهور النحويني ما ُسمِع من العرب ،وذهبوا إىل أنَّ الوجه الصحيح هو الرفع ليتناسب مع أحكامهم وخيضعه ألصوهلم،
وتأوَّلوا البيت تأويالت عديدة منها :األوَّل :أنَّ قوهلم( :مسيئًا) ،و(مِثْ َلهُمْ) منصوب على احلال ،واخلرب حمذوف( ،)1تقديره( :إذ ما يف
الدُنيا مث َلهُم بشرُ)( ،)8ووجَّه ابن عصفور البيت توجيها آخر ليكون موافقًا ألحكامهم ،وهو أنَّ (مثلَهم) خرب (ما) مرفوع لكنه هنا بُين
على الفتح إلضافته إىل املبين( ،)1وهذا هو الوجه الثاني ،والتأويل الثالث :وهو تأويل الكوفيني أنَّه منصوب على الظرفية ،والتقدير:
(وإذ ما مكانهم بشر) (.)15
_____________________________________________________________________________________________

) )1همع اهلوامع ،423/1 :وينظر :مغين اللبيب.255/1 :

) )2ينظر :الكتاب.51 /1 :

) (3ينظر :املقتضب ،115-181 /4 :وشرح اجلمل ،111 :وشرح الكافية الشافية ،181/1 :ورصف املباني ،318 :واجلنى الداني ،323 :وشرح
التصريح ،264/1 :وهمع اهلوامع.455 /1 :

) (4ينظر :ارتشاف الضرب ،1118/3 :واجلنى الداني ،323 :وشرح التصريح ،264/1 :همع اهلوامع.455/1 :
) )5ينظر :ارتشاف الضرب ،1118 /3 :وشرح التصريح ،264/1 :وهمع اهلوامع.455 /1 :

) )6شرح ديوان الفرزدق ،316/1 :وينظر :الكتاب.65 /1 :

) )1ينظر :املقتضب ،112-111/4 :وشرح الكافية ،225/2 :وهمع اهلوامع.451/1 :

) )8ينظر :اللُباب ،135 :وشرح الكافية.225/2 :

) )1ينظر :املقرَّب ،ابن عصفور األشبيلي ،112 :وشرح مجل الزجاجي.656/1 :

) )15ينظر :اللُباب ،135 :وشرح الكافية.،225/2 :
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وبهذا يكون يف توجيه هذه املسألة أكثر من حكم حنوي ،ووظيفة حنوية ،فوجوه احلكم النحوي الواحد متعددة ،بني تأدية وظيفة
اخلرب أو وظيفة احلال ،وهذا التعدد جاء بسبب هذا االختالف اللهجي ،وإن كانت اللهجة اليت جاز فيها تقدم اخلرب غري معروفة ومل
يشر النحويون وال اللغويون إليها ،ومهما يكن من أمر فاملسألة تُعد هلجية ،وصورة من صور االستعماالت العربية املتعددة حبسب
بيئاتها وطرائق تأليفها للكالم وأسلوب خطابها.

املسألة اخلامسة :تعدد وظيفة عسى بني النقص والتمام:
لعسى است عماالن يف الرتكيب الواحد يف ضوء االختالف اللهجي ممَّا جيعل لكلِّ استعمال وظيفة خمتلفة عن االستعمال اآلخر،
وذلك يف حالة إذا تقدَّم على عسى اسم ظاهر ،يف حنو( :زيدٌ عسى أن يذهَبَ) ،و(زيدٌ عسى أن خيرجَ) ،ففي ضوء هلجة متيم يكون يف
عسى ضمري مسترت ،أمَّا يف هلجة أهل احلجاز فال ضمري يف عسى وجيرد عسى من أي ضمري(.)1
ويف ضوء هاتني اللهجتني اختلفت أحكام النحويني يف وظيفة عسى ونوعه ،ففي ضوء هلجة متيم أنَّ يف عسى ضمري مسترت مطابق
لالسم الذي قبله ،يف موضع رفع اسم عسى ،واجلملة الفعلية من (أن والفعل) يف موضع نصب خرب عسى ،و(عسى ومعموالها) يف
حمل رفع خرب املبتدأ  -االسم السابق هلا  ،-فتكون عسى ناقصة( ،)2وعلى هذه اللهجة يظهر الضمري يف حالة التثنية واجلمع
والتأنيث ،حنو( :الزيدان عسيا أن خيرجا) ،و(الزيدون عسوا أن خيرجوا) ،و ،و(هندُ عستْ أن خترجَ)( ( ،اهلنداتُ عسنيَ أن
خيرجْنَ)(.)3
ويف ضوء هلجة احلجاز جيرد عسى من الضمري فتكون عسى حينئذٍ تامة ،و(أن والفعل) بعده يف موضع رفع فاعل بـ (عسى) ،و(عسى
وفاعلها) يف موضع رفع خرب لالسم السابق هلا ،وال يظهر الضمري يف حالة التثنية وال اجلمع وال التأنيث( ،)4حنو( :زيدٌ عسى أن
خيرُجَ) ،و( الزيدان عسى أن خيرجا) ،و(الزيدون عسى أن خيرجوا) ،و( وهندٌ عسى أنْ خترجَ)( ،واهلندانُ عسى أن خترجا) ،و(اهلنداتُ
خ ُرجْنَ)(.)5
عسى أن يَ ْ
وسوَّغ ابن مالك الوجهني( ، )6واختار خالد األزهري ترك اإلضمار لكونه األفصح حبسب رأيه ،وهذه هي هلجة احلجاز وبه نزل
القرآن(.)1

_____________________________________________________________________________________________

) )1ينظر :التذييل والتكميل ،356 /4 :وشرح التصريح ،215/1 :وشرح األمشوني.215/1 :
) )2ينظر :شرح التصريح.215 /1 :

) )3ينظر :ارتشاف الضرب ،1232/3 :و شرح التصريح ،215 /1 :وهمع اهلوامع.481/1 :

) )4ينظر :شرح املفصل :مج ،455-311/1 :3وشرح الكافية ،211/4 :شرح التصريح.211 -215 /1 :

) )5ينظر :شرح املفصل :مج ،311/1 :3وارتشاف الضرب ،1231/3 :واملساعد ،355/1 :وشرح التصريح ،211/1 :وشرح األمشوني:
 ،215/1وهمع اهلوامع.481/1:

) )6ينظر :شرح التسهيل.382 /1 :

) )1ينظر :شرح التصريح.211 /1 :
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وما ميكن استنتاجه من هذا االختالف اللهجي أنّه ميكن أن يكون لعسى استعماالن يف اللغة العربية أحدهما جمرد من الضمري (
تامة) ،واآلخر أن يكون مطابقًا يف التذكري والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع مع مبتدأ وهو عسى الناقصة(.)1
فالناقصة هلجة عربية أصيلة هي هلجة متيم ،والتَّامة هي هلجة عربية أخرى وهي هلجة احلجاز ،فهذان الوجهان هلذين احلكمني
النحويني إنَّما كانا بسبب ظاهرة االختالف اللهجي ،الذي أدَّى إىل تعدد وظيفة الفعل بني النقص والتمام.

املسألة السادسة :تعدد وظيفة اخلرب املنصوب بـ (إنَّ) وأخواتها:
من نواسخ االبتداء عند النحويني (إنَّ وأخواتها) ،فهي تدخل على مجلة املبتدأ واخلرب وتُغَيِّر حكم هذه اجلملة ،فتنصب األول امسًا
(إن وأخواتها) واالمسني اللذين يأتيان بعدها ،وهناك هلجة من هلجات العرب من
هلا وترفع الثاني خربًا هلا( ، )2وهذه لغة عامة العرب يف َّ
سمِعَ قوهلم( :لعلَّ زيدًا أخانا) ( ،)5ونسبَ ابن سلَّام
تنصب االمسني بعد إنَّ وأخواتها( ،)3و ُح ِكيَ عن بين متيم نصبهم خلرب لعلَّ( ،)4ف ُ
اجلُمحي(ت231هـ) نصب اجلزأين إىل هلجة رُؤبة وقومه( ،)6ومن شواهد نصب االسم واخلرب يف ضوء هذه اللهجات قول الشاعر:
ت وَلَْتكُ ْن
َد جُنْحُ الْلَيْلِ فَلْتَأ ِ
إذَا َأ ْسو َّ

إن حُرَّاسنَا أُسْدَا(.)1
خُطَا َك خِفَلفًاَّ ،

وقول الراجز:
جوْ َز خَبَّ ًة َجرُوْزَا
إنَّ الْعَ ُ

َتأْكُلُ مَا ِفيْ مَقْعَ ِدهَا قَفِ ْيزَا(.)8

وقول النمر بن تولب:
أال يا ليتين حِجرًا بوا ٍد

أقام وليت أُمِّي مل تلدني(.)1

وقول العجَّاج:
يَا لَيْتَ أيَّامَ الصِّبَا َروَاجِعَا(.)15

_____________________________________________________________________________________________

) )1ينظر :اللهجات العربية القدمية يف غرب اجلزيرة العربية.348 :

) )2ينظر :شرح عيون اإلعراب ،علي بن فضَّال اجملاشعي ،116 :و ارتشاف الضرب ،1231/3 :ومغين اللبيب ،34/1 :وشرح األمشوني.214/1 :
) )3ينظر :مغين اللبيب ،34/1 :وشرح األمشوني ،214/1 :وهمع اهلوامع.415/1:

) )4ينظر :ارتشاف الضرب.1242/3 :

) )5ينظر :التذييل والتكميل ،21 /5 :وهمع اهلوامع.415/1:

) )6ينظر :شرح مجل الزجاجي ،432/1 :وارتشاف الضرب ،1242/3:والتذييل والتكميل ،26/5 :واجلنى الداني ،314 :واملساعد.358 /1 :
) )1مغين اللبيب ،34/1 :وينظر :شرح األمشوني ،214/1 :وهمع اهلوامع.415/1:

) )8الدرر اللوامع.283/1 :

جرٌ).
) )1ديوان النمر بن تولب ،133 :ورواية البيت يف الديوان( :أال ليتين حِ ْ
) )15ملحق ديوان العجَّاج.356/2 :
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وغري ذلك من الشواهد الشعرية اليت جاءت على هذه اللهجة يف نصب االمسني بعد (إنَّ وأخواتها)( ،)1ونتيجة هذا االختالف اللهجي
جند أنَّ أحكام النحويني اختلفت وجوهها وتعددت يف توجيه ذلك ،فذهب مجهور البصريني إىل تأويل هذه اللغة وهذه الشواهد
الشعرية ،تأويالت عدَّة:
-1

فذهب مجهور البصريني إىل عدم جواز نصب االمسني بعد (إنَّ وأخواتها)( ،)2وذهبوا إىل أنَّ اخلرب حمذوف ،واالسم املنصوب

الذي زعموا أنَّه اخلرب منصوب على احلال ،أو على إضمار فعل ،والتقدير يف قوله( :إنَّ حراسنا أسدًا) ،أي :تَلْقَاهُم أُسْدَا ،أو
يشبهون أسدَا( ،)3ويف (يَا لَيْتَ أيَّامَ الصِّبَا رَوَاجِعَا)( :أقبلت رواجعا)( ،)4أو على إضمار كان حمذوفة والتقدير( :كانوا أُسدَا)(.)5
وتأوَل ابن عصفور املنصوب يف قوله( :إنَّ العجوز خبَّ ًة جروزَا) بأنَّهما منصوبان على الذم ،واخلرب هو قوله( :تأكُلُ) (.)6
وتأوَّل بعضهم املنصوب بـ (ليت) على أنَّه خربه ،على أنَّ خرب (ليت) حمذوف ،وذلك املنصوب الذي زعموا أنَّه خربه ،منصوب على
جرًا) ( :كان هو حجرًا)(.)1
خرب كان املضمرة ،والتقدير يف ( أال ليتين حِ ْ
 -2ذهب ابن سلَّام اجلُمحي ،والبطليوسي(()8ت521هـ) ،وابن الطراوة (ت528هـ) ،وعدد من املتأخرين( ،)1وبعض
الكوفيني( )15إىل جواز هذه اللغة وسياغتها يف اجلميع ،ونصب خرب (إنَّ وأخواتها) يف ضوء هذه اللهجة.
 -3ذهب الكسائي(ت181هـ) ،والفرَّاء(ت251هـ) إىل أنَّ نصب اخلرب خمتصُّ بـ (ليت) فقط(.)11
واضح من خالل ما متَّ عرضه األوجه املتعدِّدة لـإعراب االسم املنصوب بعد (إنَّ) وأخواتها ،والوظيفة اليت شغلتها يف اجلملة ،من
خالل هذا االختالف اللهجي ،األمر الذي أدَّى إىل أن يكون له أكثر من حكم حنوي ،وأن يؤدي هذا االسم عدَّة وظائف يف الرتكيب
من خالل االستعمال اللغوي له ،فهو مرَّة يؤدي وظيفة خرب (إنَّ وأخواتها) إن كان مرفوعًا يف ضوء هلجة عامَّة العرب ،وهذا هو
االستعمال الشائع له ،ويشغل وظي فة أخرى يف اجلملة والرتكيب اللغوي وهو كونه (خرب) هذه األدوات لكنه منصوب يف ضوء هلجة
متيم أو قوم رُؤبة ،كما أنَّنا جند هلذا االسم وظيفة ثالثة من خالل األوجه املتعددة اليت ذكرها النحويون هلذه املسألة وهو كونه (حالًا)

_____________________________________________________________________________________________

) )1ينظر :التذييل والتكميل. 35 - 28 /5 :

) )2ينظر :شرج محل الزجاجي ،431 /1 :والتذييل والتكميل.26 /5 :

) )3ينظر :شرح مجل الزجاجي ،433/1 :وشرح التسهيل ،312 /1 :ومُغين اللبيب.34/1 :

) )4ينظر :شرح مجل الزجاجي.433/1 :

) )5ينظر :شرح التسهيل ،312 /1 :واجلنى الداني.314 :

) )6ينظر :شرح مجل الزجاجي.433/1 :

) )1بنظر :التذييل والتكميل.31 /5 :

) )8ينظر :ارتشاف الضرب ،1242/3 :واجلنى الداني ،314 :واملساعد ،358/1 :وهمع اهلوامع.415/1:

) )1ينظر :التذييل والتكميل ،21 /5 :واجلنى الداني ،314 :وهمع اهلوامع.415/1:

) )15ينظر :شرح التسهيل ،315/1 :واجلنى الداني ،313 :واملساعد.358/1 :

) )11ينظر :شرح املفصل :مج ،511/8 :3وشرح التسهيل ، 315/1 :وارتشاف الضرب ،1242/3 :والتذييل والتكميل.26 /5 :
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منصوبًا ،وذكروا له وظيفة رابعة وهي كونه خرب كان املضمرة ،وزاد بعض النحويني وظيفة خامسة وهي انتصابه على الذم ،فكل هذه
األحكام النحوية املتعددِّة جاءت نتيجة هلذا االختالف اللهجي.

املسألة السابعة :تعدد وظيفة ( أنْ املصدرية):
مذهب عامَّة العرب أنَّ (أنْ) املصدرية من نواصب الفعل املضارع( ،)1وحكى أبو عُبيدة(()2ت215هـ) ،واللحياني(ت225هـ)
أنَّ بين صُبَاحٍ من بين ضُبَّة جيزمون الفعل املضارع بـ (أنْ) املصدرية( ،)3قال أبو جعفر الرؤاسي(ت115هـ)" :فُصحاء العرب ينصبون
بـ (أنْ) وأخواتها الفعلَ ،ودونهم قومٌ يرفعون بها ،ودُونهم قومٌ جيزمون بها"(.)4
ون تيجة هذا االختالف اللهجي جند وجوهًا متعددة ألحكام النحويني يف جواز اجلزم بـ (أنْ) املصدرية ،فذهب مجهور النحويني إىل
أنَّه ال جيوز اجلزم بـ (أنْ) ،يف حني جوَّزه بعض الكوفيني وأبو عبيدة واللحياني أن تكون جازمة( ،)5ومن كالم العرب على اجلزم بـ
(أنْ) قول امرئ القيس:
إذَا مَا غَ َدوْنَا قَا َل وِلْدَا ُن َقوْمِنَا:

تَعَاَلوَا ،إلَى أنْ يَأتِنَا الصَّيْدُ ،نَحْطِبِ(.)6

حيث جزم بـ (أنْ) الفعل املضارع (يأتي) ،ومنه أيضًا قول مجيل بُثينة:
ُدهَا
ُأحَاذِرُ أنْ تَعْلَمْ ِبهَا فََتر َّ

فَتَ ْترُ َكهَا ثِقْلًا عليَّ َكمَا هِيَا(.)1

حنوي ووظيفةٌ حنوي ٌة جديدة لـ (أنْ) املصدرية ،وهي كونها أداة نصب ،وأداة جزم.
فعلى هذه اللهجة يُضاف حُكمٌ ٌّ

_____________________________________________________________________________________________

) )1ينظر :املقتضب ،6/2 :وارتشاف الضرب ،1642/4 :وشرح األمشوني.181/3 :

) )2ينظر :ارتشاف الضرب ،1642/4 :واجلنى الداني ،226 :ومغين اللبيب ،21/1 :واملُساعد ،65/3 :وهمع اهلوامع.363/2 :

) )3ينظر :ارتشاف الضرب ،1642/4 :واجلنى الداني ،226 :واملساعد ،65/3 :وشرح األمشوني ،115/3 :وهمع اهلوامع ،363/2 :واخلالف
النحوي يف األدوات  ،د .عمر فائل حممد بلحاف.131 :

) )4اجلنى الداني ،226 :وينظر :واملساعد ،65/3 :وهمع اهلوامع ،363/2 :ونَسَب أبو حيان هذا القول للرياشي (ت251هـ) ،ينظر :ارتشاف
الضرب.1642/4 :

) )5ينظر :اجلنى الداني ،226 :ومغين اللبيب ،21/1 :واملساعد ،65/3 :وهمع اهلوامع.363/2 :
) (6ديوان امرئ القيس ،تح :حممَّد أبو الفضل إبراهيم ،381 :ورواية البيت يف الديوان:
) (1مغين اللبيب.21/1 :

إذَا مَا َركِ ْبنَا قَالَ وِلْدَانُ أهْلِنَا:

حطِبِ
تَعَالَوَا ،إلَى أنْ يَأتِيَ الصَّيْدُ ،نَ ْ
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املسألة الثامنة :تعدد وظيفة (لعلَّ):
للعرب يف (لعلَّ) هلجتان ،فاجملمع يف استعماهلا عند عامَّة العرب أنَّها حرف تفيد معنى الرتجي واإلشفاق ،والتوقع ،من أخوات إنَّ
تنصب األوَّل وترفع الثاني( ،)1واللهجة األخرى :هلجة عُقَيْل إذ يستعملونه حرف جر( ،)2يقولون :لعلَّ زيدٍ قائمٌ(.)3
وجند أنَّ النحويني اختلفوا يف (لعلَّ) يف ضوء هذه اللهجة وتعددت أحكامهم ،هل هي حرف جرِّ أم ال؟ وهلم فيها مذاهب:
()1

 -1ذهب كل من أبي عٌبيدة( ،)4والفرَّاء( ،)5واألخفش(()6ت215هـ) وأبي زيد األنصاري

(215هـ) ،وتبعهم

اجلزولي(ت655هـ) ،وأبو حيَّان( ،)8وابن هشام( )1إىل أنَّ (لعلَّ) حرف جرِّ ،مستندين إىل ما مسعوا من أبيات شعرية لشعراء
بين عُقَيْل ،ومنها قول كعب بن سعد الغنوي:
ت دَاعِيًا
الص ْو َ
فَقُلْتُ ادْعُ ُأ ْخرَى ،وَا ْرفَعِ َّ

ك قَرِيْبُ(.)15
لَعَلَّ أَبِي اْلمِ ْغوَارِ مِ ْن َ

ومنها أيضًا ما أنشده األخفش من قول خالد بن جعفر بن كالب العبسي:
لَعَلَّ اهللِ ُي َمكِنُنِي عَلَ ْيهَا

ِجهَارًا ،مِنْ ُزهَ ْيرٍ َأوْ َأسِيْدِ(.)11

وأنشدوا أيضًا قول الشاعر:
هلل فَضَلَكُ ْم عَلَيْنَا
لعلَّ ا ِ

شيْءٍ ،أنَّ أمَّــــكُـــ ْم شَـــرِيْـــــمُ(.)12
ِب َ

وغري ذلك الكثري من الشواهد الشعرية ،فـ (لعلَّ) يف هذه األبيات حرف جر على هذه اللهجة ،وهذا هو القياس فيه ،وعلتهم يف
جرِّها االسم ألنَّها اختصَّت باألمساء ،وما اختصًّ باألمساء ومل يكن جزءًا منها ،حققه أن جيُرَّ(.)13
_____________________________________________________________________________________________

) )1ينظر :املقتضب ،151 -158 /4 :والالمات ،141 :وارتشاف الضرب ،1245/3:واملساعد.351-356/1 :

) )2ينظر :شرح التسهيل ،54/3 :وشرح الكافية ،385/4 :وارتشاف الضرب ،1282/3 :واجلنى الداني ،582 :مغين اللبيب، ،248 /1 :
واملساعد ،335/1 :وهمع اهلوامع ،451/2 :واخلالف النحوي يف األدوات.141 :

) )3ينظر :ارتشاف الضرب ،1282/3 :واجلنى الداني ،582 :وشرح األمشوني ،61/2 :وهمع اهلوامع.451/2 :

( )4ينظر :معاني القرآن ،األخفش ،355/1 :واملسائل البصريات ،أبو علي الفارسي ،555/1 :وارتشاف الضرب.1282/3 :

) (5ينظر :شرح التسهيل  ،54/3وارتشاف الضرب ،1282/3 :واجلنى الداني ،583 :واملساعد ،335/1 :وهمع اهلوامع.451/2 :
) (6ينظر :معاني القرآن لألخفش ،355/1 :وارتشاف الضرب ،1282/3 :واجلنى الداني ،583 :وهمع اهلوامع.451/2 :

) (1ينظر :املسائل البصريات ،555/1 :وشرح التسهيل ،54/3 :وارتشاف الضرب ،1282/3 :واجلنى الداني ،583 :واملساعد ،335/1 :وهمع
اهلوامع.451/2 :

) (8ينظر :التذييل والتكميل.183 /5 :
) (1ينظر :مغين اللبيب.248/1 :

) )15الالمات.148 :

) (11معاني القرآن لألخفش ،355/1 :وينظر :املسائل البصريات ،555/1 :وكتاب الشعر أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب ،أبو علي الفارسي:
..15

) (12التذييل والتكميل.181 /5 :

) )13ينظر :رصف املباني.436 :
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وذهب ابن هشام إىل أنَّ جمرور ( لعلَّ) يف (لعلَّ أبي املغوار منك قريبٌ) :يف موضع رفع باالبتداء ،لكون (لعلَّ) حرف جرٍ زائد،
وقوله ( :قريب) خرب هذا املبتدأ(.)1
وقال أبو حيَّان بأنَّ من أنكر اجلر بـ (لعلَّ) حمجوج بنقل األئمة للهجة بين عُقَيْل(.)2
 -2أنكر عدد من النحويني منهم أبو علي الفارسي ،جميء (لعلَّ) حرف جر وأوَّل هذه الشواهد الشعرية إذ ذهب إىل أنَّ (لعل) يف
(لعل أبي املغوار منك قريب) خمفَّفة من الثقيلة ،وامسها ضمري الشأن أو القصة حمذوف ،والالم املفتوحة حرف جر ،ومجلة (
قوله َّ
ألبي املغوار منك قريب) :يف موضع رفع خرب (لعلَّ)( ،)3وأصل الكالم( :لعلَّه ألبي املغوار جوابٌ قريبٌ) ( ،)4فحذف موصوف
(قريب) ،وضمري الشأن ،والم (لعلَّ) الثانية وأدغم الالم األوىل يف الم اجلر(.)5
وذهب بعض النحويني إىل أنَّ (ل علَّ) يف البيت كلمة تُقال للعاثر ،والالم للجر ،والكالم مجلة مستقلة قائمة بنفسها ،واملوصوف
حمذوف تقديره :فرجٌ ،أو شبههُ(.)6
وأوَّل بعضهم هذه األبيات على حذف املضاف ،والتقدير( :لعلَّ جوابَ أبي املغوار) ،فحذف املضاف ،وأقام املضاف إليه مقامه(.)1
وتأوَّل بعضهم( :لعلَّ أبي املغوار) على أنَّ يف (لعلَّ) ضمري الشأن حمذوف ،و (أبي) جمرور بالم حمذوفة ،وبقي عملها ،و(قريبٌ) صفة
ب قريبٌ) (.)8
ب قريبٌ)ـ وتقدير اجلملة( :لعلَّه ألبي املغوار منك جوا ٌ
حذف موصوفه والتقدير( :جوا ٌ
-3

ذهب بعض النحويني منهم الزجاجي(ت331هـ) ،والرماني(ت384هـ) ،واملالقي (ت152هـ) ،واملرادي(ت141هـ) إىل

أنَّ جميء (لعلَّ) حرف جر ،ممَّا ال يُقاس عليهَّ ،
وبأن هذه اللهجة لغة قليلة شاذة ال يُقاس عليها(.)1
واضح من خالل ما متَّ عرضه األوجه املتعدِّدة لـ (لعلَّ) من خالل هذا االختالف اللهجي ممَّا أدَّى إىل أن يكون هلا أكثر من حكم
حنوي ،وأن يؤدي عدَّة وظائف يف الرتكيب من خالل االستعمال اللغوي هلا يف ضوء البيئات اللغوية املتعددة ،فهي مرَّة تؤدي وظيفة
حرف نصب من حروف (إنَّ وأخواتها) ،وهذا هو الشائع فيها من خالل االستعمال اللغوي األكثر هلا ،وتشغل وظيفة أخرى يف
اجلملة والرتكيب اللغوي وهي كونها حرف جر ،ممَّا أدى إىل حصول اختالف بني النحويني وأن تتعدد أحكامهم يف ذلك.
_____________________________________________________________________________________________

) (1ينظر :التذييل والتكميل ،183 /5 :مغين اللبيب.248/1 :

) (2ينظر :ارتشاف الضرب ،1282/3:والتذييل والتكميل. /5 :

) )3ينظر :املسائل البصريات ،552 /1 :و ،556وكتاب الشعر ،15 :وشرح الكافية ،381/4 :ورصف املباني ،436 :واجلنى الداني ،585 :و
وهمع اهلوامع.451/2 :

) )4ينظر :كتاب الشعر ،15 :وشرح الكافية ،381/4 :وهمع اهلوامع.451/2 :

) )5ينظر :همع اهلوامع.451/2 :

) )6ينظر :رصف املباني ،431 -436 :واجلنى الداني.585 :

) (1ينظر :التذييل والتكميل.182 /5 :

) (8ينظر :شرح مجل الزجاجي ،434 /1 :والتذييل والتكميل.182 /5 :

) )1ينظر :الالمات ،148 :ومعاني احلروف ،145 :وشرح الكافية ،385/4 :ورصف املباني ،436 :واجلنى الداني.582 :
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املسألة التاسعة :تعدد وظيفة (متى):
يف متى هلجتان عربيتان :األوىل استعماهلا اسم من الظروف تكون استفهامًا ،وشرطًا( ،)1واللهجة األخرى :هي هلجة هُذَيْل إذ
يستعملون (متى) حرف جرّ مبعنى (مِنْ)( . )2ومن كالمهم يف اجلرِّ بـ (متى)َ( :أ ْخ َر َجهَا مَتَى كُمِّهِ) ،أي :مِنْ كًمِّهِ( ،)3وممَّا ُسمِع يف اجلر
بها قول أبي ُذؤَيْب اهلًذلي:
حرِ ثُمَّ َترَفَّعَتْ
َشرِبْنَ ِبمَاءِ الْبَ ْ

ج خُضْرٍ َلهُنَّ نَئِيْجُ(.)4
مَتَى لُجَ ٍ

وقول صخر الغيِّ:
مَـتَى تُــنْـكِـ ُر ْوهَـا تَـعْـ ِرفُـ ْوهَا

مَــتَـى َأقْـطَا ِرهَـا عَـلَـقٌ نَـفِــيْــثُ(.)5

ومنه قول ساعدة بن جؤيَّة:
ُأخِيْلُ َب ْرقًا مَتَى حَابٍ لَهُ َزجَ ٌل

إذَا يُفِّْترُ مِنْ َتوْمَاضِ ِه حَلَجَا(.)6

ب حابٍ).
أي( :مِنْ لُجَجٍ) ،و(مِنْ َأقْـطَا ِرهَا) ،و(مِنْ سحا ٍ
ونتيجة هلذا التعدد اللهجي يف استعمال العرب لـ (متى) ،وتعدد استعماالته يف أكثر من حقل لغوي ،جند أنَّ أحكام النحويني تعدَّدت
وتنوعت على النحو األتي:
 -1مذهب مجهور البصريني أنكروا جميء (متى) حرف جر ،ومل يلتفتوا هنا إىل األسلوب اللغوي عند اهلذليني(.)1
 -2مذهب الكوفيون ،إذ ذهبوا إىل جواز استعمال (متى) حرف جر مبعنى (مِنْ)()8؛ لكون ذلك هلجة عربية فصيحة وهي هلجة
هُذيل.
فلـ (متى) أكثر من استعمال وحكم حنوي يف ضوء هذه الصور اللهجية اليت تصوِّر لنا الواقع اللغوي الذي جيب أن يُصوَّر
ويُوصَف كما هو من خالل هذه اللهجات العربية الذي تكوَّن مبجملها اللغة العربية ،وهذا التنوع يف اللهجات جعل هلذه األداة أكثر
من وظيفة حنوية وحكم حنوي بُين يف ضوء ذلك ،فالوظيفة األوىل هلا هي كونها أداة استفهام ،والثانية أداة شرط ،والثالثة حرف جر.
املسألة العاشرة :تعدد وظيفة (غُ ْدوَة) بعد لَدُن:
_____________________________________________________________________________________________

) )1ينظر :األزهية يف علم احلروف ،اهلروي ،251:و ارتشاف الضرب ،1151 /4 :واجلنى الداني ،555 :ومغين اللبيب ،211/1 :واخلالف النحوي
يف األدوات.113 :

) )2ينظر :شرح التسهيل ، 54 /3 :وشرح الكافية ، 285/3 :وارتشاف الضرب ،1151 /4 :و  ،1864واجلنى الداني ،555 :ومغين اللبيب:
 ،211/1وشرح األمشوني ،61/2 :وهمع اهلوامع.451/2 :

) )3ينظر :ارتشاف الضرب ،1151 /4 :ومغين اللبيب ،211/1 :وشرح األمشوني.61/2 :

) )4ديوان اهلذليني ،52/1 :وينظر :اخلصائص.81/2 :

) )5ديوان اهلذليني.251/2 :

) )6مغين اللبيب.211/1 :

) )1ينظر :ارتشاف الضرب.1864 /4 :

) )8ينظر :املصدر نفسه.1151 /4 :
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خمِيْسِ) للزمان،
لَدُنْ ظرف البتداء الغاية الزمانية واملكانية ،وحكمها أن جير ما بعدها باإلضافة ،حنو( :ما رأيْتُهُ مِنْ لَدُنِ ُظ ْهرِ الْ َ
و(آتيناك من لَدُنَّا) للمكان( ، )1وفيها ثالث هلجات يف إعراب االسم الذي بعد (غُ ْدوَة) ،فمذهب عامَّة العرب إضافة (غُدْوَة) إليها،
فيقولون :لَدُ ْن غُدْوَ ٍة وهو األكثر استعملًا( ،)2وهو الوجه والقياس عند سيبويه(.)3
ومن العرب من ينصب بها (غُدْوَة) ،وذلك لكثرة استعماهلا( ،)4وهو جائز عند سيبويه والنصب عنده خمصوص بـ (غُدْوَة)
فقط( ،)5ومن ذلك املسموع قول أبو سفيان بن حرب:
وَمَا زَالَ ُم ْهرِي َم ْز َجرَ الْكَلْبِ مِنْهُ ُم

لَدُ ْن غُدْوَ ًة حَتَّى دَنَتْ لِ ُغ ُر ْوبِ(.)6

ومنه أيضًا قول ذي الرمة:
َدتِ الضُّحَى
لَدُنْ غُ ْدوَ ًة حَتَّى إذَا امْت َّ

َوحَثَّ الْقَطِيْنُ الشُّحْشَحَانُ املُكَلَّفُ(.)1

واللهجة الثالثة ما حكاه الكوفيون يف رفع (غُدْوَة) بعد (لَدُنْ) ،فيقولون( :لَدُنْ غُ ْدوَةٌ)(.)8
وهذا التعدد اللهجي يف وجوه إعراب (غُدْوَة) بعد (لَدُنْ) أدِّى إىل تعدُّد أحكام النحويني يف توجيه اإلعراب ممَّا يؤدي إىل تعدد
وظيفة هذا االسم حبسب هذه التوجيهات ووجوه اإلعراب املختلفة للنحويني.
فذهب عدد من النحويني يف توجيه سبب النصب يف(غُدْوَة) إىل أنَّه متييز منصوب( ،)1واملضاف إليه حمذوف والتقدير( :لَدُْنهَا
غُ ْدوَةً)( ، )15وذهب سيبويه إىل أنَّه منصوب بـ على إضمار (كان) خربًا له ،وامسه ضمري حمذوف ،والتقدير( :لَدُنْ كان الوقتُ

_____________________________________________________________________________________________

) )1ينظر :شرح املفصل :مج ،215/4 :2وارتشاف الضرب ،1454 – 1453 /3 :والتذييل والتكميل ،15/8 :واملساعد.531 /1 :

) )2ينظر :شرح املفصل :مج ،215/4 :2وشرح الكافية الشافية ،421 /1 :وارتشاف الضرب ،1456 /3 :وشرح األمشوني ،165-151/2 :وهمع
اهلوامع.225 -211/2 :

) )3ينظر :الكتاب.215 /1 :

) )4ينظر :ارتشاف الضرب ،1456 /3 :وهمع اهلوامع.225 -211/2 :

) )5ينظر :الكتاب ،151 /1 :و ،215 :واملساعد.534 /1 :

) )6الدرر اللوامع.461 /1 :

) (1ديوان ذو الرمَّة ،شرح :عبد الرمحن املصطاوي.113 :

) )8ينظر :ارتشاف الضرب ،1456 /3 :وشرح التسهيل ،163/2 :واملساعد ،534 /1 :وشرح التصريح ،114/1 :وهمع اهلوامع.221/2 :

) )1ينظر :املقرَّب ،15 :وشرح الكافية ،233/4 :والتذييل والتكميل ،15/8 :واملساعد ،534 /1 :وشرح األمشوني ،161/2 :وشرح التصريح:
 ،113/1وهمع اهلوامع.221/2 :

) (15ينظر :ارتشاف الضرب ،1456 /3 :واملساعد.534 /1 :
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غُ ْدوَةً)( ، )1وهناك من ذهب يف توجيه النصب تشبيهًا باملفعول به من خالل تشبيه (لَدُنْ) بـاسم الفاعل (ضارب) ،وذلك بتنزيل نونها
منزلة التنوين لثبوتها وحذفها ،فعملت عمله فكما قالوا( :ضاربٌ زيدًا) ،قالوا( :لَدُ ْن غُدْوَةً)(.)2
كما حصل خالف بني النحويني يف تفسري الرفع يف (غُ ْدوَة) وتوجيه إىل أنَّ غدوة مرفوع تشبيهًا هلا بالفاعل ،فقالُوا( :لَدُنْ
غُ ْدوَةٌ)( ،)3أو على أنَّه فاعل لكان التامة احملذوفة ،والتقدير( :لَدُنْ كانت غُدْوَةٌ) وهذا توجيه الكوفيني( ،)4وقيل إنَّه مرفوع على أنَّه
ت هو غُ ْدوَةٌ)(.)5
خرب ملبتدأ حمذوف تقديره( :لَدُنْ وق ٍ
ممَّا تقدَّم تتضحَّ الوظائف النحوية املتعدِّدة اليت شغلتها (غُ ْدوَة) إذا جاءت بعد (لَدُنْ) ،يف ضوء هذا التعدد اللهجي الذي كان سببًا
يف تعدُّد األحكام النحوية يف توجيه إعرابها ،فقد شغلت وظيفة (الفاعل) مرَّة ،ووظيفة (اخلرب) خرب املبتدأ أو خرب كان مرَّة ثانية،
ووظيفة (املضاف إليه) مرَّة ثالثة ،و(التمييز) مرَّة رابعة.
وأخريًا أقول:
إنَّ القضية يف الواقع ليست معيارية حبتة بهذا املعنى ،فالتحليل النحوي واللغوي األصيل هو الذي" جيري يف فلك هلجي ،إذ إنَّ
الناطقني العرب  -يف املناطق املختلفة – كانت هلم أحواهلم الزمانية واملكانية واالجتماعية اليت كانت جتعلهم يتجهون اجتاهات نطقية
مناسبة لطبيعة البيئة اليت يعيشون فيها ،فتفضيل حركة على أخرى ليست أمرًا مشرتكًا بني مجيع العرب ،بل إنَّ من يفضل الفتح يف
موضع معني ال ينطق بالكسر فيه ،ومن يفضل الضم ال يستعمل الكسر كذلك ،وليست املسألة فوضى يستعمل كل واحد ما يستعمل
األخر ،وهذا واضح يف دراسة العاميات والفصحى على السواء"(.)6
ويف مسألة تفضيل هلجة على هلجة جند أنِّ ابن جين يف (باب اختالف اللهجات وكلها حجَّة) ،يذهب إىل عدم جواز تفضيل لغة
على أختها ،إذ يقول " :وليس لك أن ترد إحدى اللغتني بصاحبتها؛ ألنّها ليست أحق بذلك من زميلتها ،لكنَّ غاية مالك يف ذلك أن
تتخيرَ إحداهما ،فتقويها على أختها ،وتعتقد أنَّ أقوى القياسني أقبل هلا ،وأشدُّ أنسابها ،فأمَّا ردُّ إحداهما باألخرى فال"(.)1
َّ

_____________________________________________________________________________________________

) )1ينظر :الكتاب ،265 /1 :وشرح التسهيل ،163/2 :وارتشاف الضرب ،1456 /3 :والتذييل والتكميل ،15/8 :وشرح األمشوني،161/2 :
وشرح التصريح.114/1 :

) )2ينظر :شرح املفصل :مج ،215/4 :2وشرح الكافية ،351/3 :والتذييل والتكميل ،15/8 :واملساعد ،534 /1 :وشرح األمشوني،161/2 :
وشرح التصريح ،113/1 :والدرر اللوامع.468 /1 :

) (3ينظر :شرح املفصل :مج ،215/4 :2وارتشاف الضرب ،1456 /3 :وشرح األمشوني.161/2 :

) (4ينظر :شرح التسهيل ،163/2 :وشرح الكافية ،351/3 :وارتشاف الضرب ،1456 /3 :واملساعد ،534/1 :وشرح األمشوني ،161/2 :وشرح
التصريح ،114/1 :وهمع اهلوامع.221/2 :

) (5ينظر :شرح األمشوني.161/2 :

) )6القراءات واللهجات من منظور علم األصوات احلديث ،أ.د .عبد الغفار حامد هالل. 15 :
) )1اخلصائص ،أبو الفتح عثمان بن جين.12/2 :
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أن
ويذهب ابن جين إىل عدم جواز ختطئة من يستعمل إحدى اللغتني األقل استعمالًا أو قياسًا ،ومل خيرج عن كالم العرب ،يقول" :إلَّا َّ
إنسانًا لو استعملها ،مل يكن خمطئًا لكالم العرب ،لكنَّه كان يكون خمطئًا ألجود اللغتني ،... ،وكيف تصرفَتِ احلال فالناطق على قياسِ
لغةٍ من لغات العرب مُصِيْب غري خمطئ ،وإن كان غري ما جاء به خريًا منه"(.)1
ولذلك نرى أنَّ قواعد العربية كان من املفرتض أن توضع يف ضوء هلجات العربية فما هذه القواعد إلَّا وصف للواقع اللغوي وال
ميكن حتقيق ذلك بعيدا عن هلجاتها ،من دون تفضيل هلجة على أختها.

اخلامتة:
بعد انتهاء رحلتنا يف االختالف اللهجي وأثره يف تعدد األحكام النحوية ووصول البحث إىل نهايته ،خرجنا بعدد من النتائج خالل
هذه الرحلة نذكرها:
 -1استنتجنا أنّ منهج حناة الكوفة الذين وسَّعوا نطاق الرقعة اجلغرافية وأخذوا من القبائل العربية من دون حترَّج وتشدد يف هذا
األمر أكثر قربًا يف وصفهم للواقع اللغوي والظاهرة اللغوية يف ضوء االستعمال اللغوي.
 -2أدَّى حصر اللغة بعدد من القبائل ،إىل حرمان اللغة من هذه الثروة اللغوية اليت ميكن استثمارها خلدمتها ،والسيما أنَّ هذه
اللغات مستعملة لدى العرب ومنهج البحث احلديث يتفق مع اجتاه أخذ اللغة والرتاكيب اللغوية املستعملة من لدن أهلها .
 -3إنَّ من نتائج إغفال النحويني للهجات وعدم االعتماد عليها يف تقعيدهم وتأصيلهم للقواعد ،خروج كثري من اللهجات
العربية من سطوة قواعدهم وقوانينهم ،ولذلك وجدناهم يصفون هذه اللهجات بأوصاف شتَّى إن وجدوا ما خيالف
قواعدهم وأحكامهم ،منها الشاذ والقليل والنادر الذي ال يًقاس عليه ،واضطرارهم إىل تأويل ،وجوه أخرى للمسألة
الواحدة ،أي أنَّ منهجهم كان يسري حنو إخضاع اللغة وتطويعها خلدمة قواعدهم وأصوهلم.
 -4خرج البحث بأنَّ االختالف اللهجي كان له أثرٌ كبريٌ يف توسيع قاعدة اخلالف النحوي بني النحويني ،وهو األمر الذي أدى
إىل تعدد األحكام النحوية اليت متخضت عنه تعدد الوظائف النحوية للرتاكيب اللغوية املعربة عن بيئاتها وهلجاتها ،فمن
متسَّك بالقاعدة النحوية ومل يسلِّم مبا مسع من هذه اللهجات اضطره األمر إىل تأويل هذه اللهجات بصورة ال خترجه عن
قواعدهم النحوية وإخضاع اللهجة إىل أحكام مذهبهم النحوي بفضل الصنعة النحوية والفلسفة والتعليل والتأويل ،ممَّا أدى

_____________________________________________________________________________________________

) )1اخلصائص.14/2 :
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إىل نشوء خالفات كبرية بني النحويني وتعدد أحكامهم يف توجيه هذه اللهجات ،ممَّا نتج عنه تعددا يف الوظائف النحوية هلذه
الرتاكيب.
بأن لالختالف اللهجي جوانب إجيابية كثرية إذ رفدت العربية بالكثري من الرتاكيب والقواعد النحوية
 -5استنتج البحث َّ
اجلديدة اليت متخضت عن تعدد أوجه األحكام النحوية؛ وذلك من خالل زيادة بعض القواعد ،والرتاكيب ،وزيادة بعض
األدوات وتغيري وظائفها النحوية وإضافة وظائف أخرى هلا ،وهذا من شأنَّه توسيع القواعد النحوية ،وعدم حصرها يف أطُرٍ
ثابتة جامدة.

مصادر البحث:
.1

إحياء النحو ،إبراهيم مصطفى ،مطبعة جلنة األليف والرتمجة والنشر ،القاهرة – مصر ،ط.1151 ،1/

.2

ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أثري الدين أبو حيَّان األندلسي (ت145هـ) ،تح :د .رجب عثمان حممد ،مراجعة :د.

رمضان عبد التوَّاب ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة – مصر ،ط1418 ،1/هـ 1118 -م.
.3

األُ ْزهِيَة يف علم احلروف ،علي بن حممَّد النحوي اهلروي(ت415هـ) ،تح :عبد املُعني امللقوحي ،جممع اللغة العربية ،دمشق –

سورية ،ط1311 ،1/هـ 1111 -م.
.4

األصول يف النحو ،أبو بكر بن السرَّاج(ت316هـ) ،تح :د .عبد احلسني الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان،

ط1425 ،4/هـ 1111 -م.
.5

االقرتاح يف علم أصول النحو ،جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي(ت111هـ) ،تح :أ.د.محدي عبد الفتَّاح

مصطفى خليل ،مكتبة اآلداب ،القاهرة – مصر ،ط1428 ،3/هـ 2551 -م.
.6

أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة ،د .فاضل مصطفى الساقي ،تقديم :أ.د .متَّام حسَّان ،مكتبة اخلاجني،

القاهرة – مصر ،ط1421 ،2/هـ 2558 -م.
.1

األلفاظ واحلروف ،أبو نصر حممَّد بن حممَّد بن طرخان الفارابي (ت331هـ) ،قدَّم له ووضع حواشيه :إبراهيم مشس الدين،

دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1421 ،1/هـ 2556 -م.
.8

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،أبو مُحَمَّد عبد اهلل مجال الدين بن يُوسُف بن أمحد بن عبد اهلل ابن هشام األنصاري (ت

161هـ) ،تح :مُحَمَّد حميي الدين عبد احلميد ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت – لبنان ،ط1456 ،8/هـ 1186 -م.
.1

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،عبد الرمحن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت111هـ) ،تح :حممد أبو

الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية  -لبنان – صيدا ،ط ،1/د.ت.
.15

التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ،أبو حيَّان األندلسي(ت145هـ) ،تح :د .حسن اهلنداوي ،دار القلم ،دمشق –

سورية ،ط1422 ،1/هـ 2552 -م.
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.11

توجيه ال قلمَع (شرح كتاب ال قلمَع) ،أمحد بن احلسني ابن اخلبَّاز (ت631هـ) ،دراسة وحتقيق ،أ.د .فايز زكي مُحَمَّد دياب،

دار السالم ،القاهرة – مصر ،ط1428 ،2/هـ 2551 -م.
.12

اجلنى الداني يف حروف املعاني ،احلسن بن قاسم املُرادي(ت141هـ) ،تح :د .فخر الدين قباوة ،وحممَّد نديم فاضل ،دار

الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1413 ،1/هـ 1112 -م.
.13

اخلصائص ،أبو الفتح عثمان بن جين(ت312هـ) ،تح :حممَّد علي النجَّار ،اهليئة املصرية العمَّة للكتاب ،القاهرة – مصر،

ط1111 ،4/م.
.14

اخلالف النحوي يف األدوات ،د .عُمر فائل حممَّد بلحاف ،دار الكتاب الثقايف ،إربد – األردن ،ط1435 ،1/هـ -

2515م.
.15

الدرر اللوامع على مجع اجلوامع شرح همع اهلوامع ،أمحد بن أمني الشنقنيطي(ت1331هـ) ،وضع حواشيه :حممَّد باسل

عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط1411 ،1/هـ 1111 -م.
.16

دالئل اإلعجاز ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممَّد اجلرجاني النحوي (ت411هـ) ،قرأه وعلَّق عليه :أبو فهر

حممود حممَّد شاكر ،مطبعة املدني ،القاهرة – مصر ،ط1413 ،3/هـ 1112 -م.
.11

ديوان العجَّاج – برواية عبد امللك بن قريب األصمعي وشرحه ،تح :د .عبد احلفيظ السلطي ،مكتبة األطلس ،دمشق –

سورية ،ط ،1/د.ت.
.18

ديوان النَّمر بن تولي العُكيلي ،مجع وشرح وحتقيق :د .حممَّد نبيل ُطرَيْفِي ،دار صادر ،بريوت – لبنان ،ط2555 ،1/م.

.11

ديوان اهلذليني ،ترتيب وتعليق :حممَّد حممود الشنقيطي ،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة  -مصر ،ط1385 ،1/هـ

 1165م..25

ديوان امرئ القيس ،تح :حممَّد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة – مصر ،ط ،5/د.ت.

.21

ديوان أُمية بن أبي الصلت ،مجعه وحقَّقه وشرحه :د .سجيع مجيل اجلُبَيْلِي ،دار صادر ،بريوت – لبنان ،ط1118 ،1/م.

.22

ديوان ذو الرمَّة ،شرح :عبد الرمحن املصطاوي ،دار املعرفة ،بريوت – لبنان ،ط1421 ،1/هـ 2556 -م.

.23

رصف املباني يف شرح حروف املعاني ،أمحد بن عبد النور املالقي(ت152هـ) ،تح :أ.د .أمحد حممَّد اخلرَّاط ،دار القلم،

دمشق – سورية ،ط1423 ،3/هـ 2552 -م.
.24

شرح األمشوني على ألفية ابن مالك ،أبو احلسن نور الدين علي بن مُحَمَّد بن عيسى األمشوني (ت155هـ) ،قدَّم له ووضع

هوامشه وفهارسه :حسن محد ،إشراف :د .إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط2515 ،2/م.
.25

شرح التسهيل -تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ,مجال الدين مُحَمَّد بن عبد اهلل بن مالك الطائي اجليَّاني األندلسي

(ت612هـ) ،تح :مُحَمَّد عبد القادر عطا ،وطارق فتحي السيِّد  ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط2551 ،2/م.
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.26

م.د .شیماء رشید مح َّمد

شرح التصريح على التوضيح ،أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو ،خالد بن عبد اهلل األزهري (ت155هـ) ،تح:

حممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية  ،بريوت – لبنان ،ط1421 ،2/هـ 2556 -م .
.21

شرح اجلمل يف النحو  ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممَّد اجلُرجاني النحوي (ت411هـ) ،تح :د .خليل عبد

القادر عيسى ،الدار العثمانية ،عمَّان – األردن ،ودار ابن حزم ،بريوت – لبنان ،ط1432 ،15/هـ 2511 -م.
.28

شرح الكافية الشافية ،أبو عبد اهلل مجال الدين حممَّد بن عبد اهلل بن حممَّد بن مالك الطائي (ت612هـ) ،تح :علي حممد

عوض ،وعادل عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط2515 ،2/م.
.21

شرح املفصل ،موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ت643هـ) ،تح :أمحد السيَّد أمحد ،راجعه ووضع فهارسه :إمساعيل

عبد اجلواد عبد الغين ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة – مصر ،د.ت.
.35

شرح مجل ا لزجاجي (الشرح الكبري) ،أبو احلسن علي بن مؤمن بن مُحَمَّد بن علي بن عصفور األشبيلي (ت661هـ) ،تح:

د .صاحب أبو جناح ،عامل الكتب ،بريوت – لبنان ،ط1411 ،1/هـ 1111 -م.
.31

شرح ديوان الفرزدق ،ضبط معانيه وشرحه وأكمله :إيليا احلاوي ،دار الكتاب اللبناني ،ومكتبة املدرسة ،بريوت – لبنان،

ط1183 ،1/م.
.32

شرح عيون اإلعراب ،أبو احلسن علي بن فضَّال املُجاشعي(ت411هـ) ،تح :د .عبد الفتَّاح سليم ،مكتبة اآلداب ،القاهرة

– مصر ،ط1428 ،1/هـ 2551 -م.
.33

شرح كافية ابن احلاجب ،رضي الدين االسرتاباذي (ت686هـ) ،تح :أمحد السيد أمحد ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة -مصر،

د .ت .
.34

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين

الرازي(ت315هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1418 ،1/هـ1111-م.
.35

يف اللهجات العربية ،د .إبراهيم أنيس ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة – مصر ،ط.1112 ،8 /

.36

يف حنو اللغة وتراكيبها -منهج وتطبيق ,د.خليل أمحد عمايرة ،عامل املعرفة ،جدة – اململكة العربية السعودية ،ط،1/

1454هـ 1184 -م.
.31

القراءات واللهجات من منظور علم األصوات احلديث ،أ.د .عبد الغفار حامد هالل ،دار الفكر العربي ،القاهرة – مصر،

ط1426 ،3/هـ 2555 -م. 15 :
.38

كتاب الشعر أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب ،أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفَّار بن مُحَمَّد بن سليمان بن أبان

الفارسي(ت311هـ) ،تح :د.حممود حممد الطناحي ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة – مصر ،ط1458 ،1/هـ 1188 -م
.31

الكتاب ،أبو بشر عمر بن عثمان بن قنرب سيبويه (ت185هـ) ،تح :عبد السالم حممَّد هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة –

مصر ،ط1425 ،4/هـ 2554 -م.
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.45

الالمات ،أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجَّاجي(ت331هـ) ،تح :د .مازن املبارك ،دار صادر ،بريوت – لبنان،

ط1412 ،2/هـ 1112 -م.
.41

اللقباب يف علل ا لبناء واإلعراب ،أبو البقاء مُحِبُّ الدين عبد اهلل بن احلسني العكربي (ت616هـ) ،تح :مُحَمَّد عُثمان،

مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة – مصر ،ط1435 ،1/هـ 2551 -م.
.42

اللسانيات الوظيفية املقاربة – دراسة يف التنميط والتطور ،د ,أمحد املتوكل ،دار األمان ،الرباط –املغرب ،ومنشورات

االختالف ،اجلزائر ،والدار العربية للعلوم ،بريوت – لبنان ،ط1433 ،1/هـ 2512 -م.
اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ،د .أمحد املتوكل ،دار الكتاب اجلديد املُتَّحِدة ،بريوت – لبنان ،ط ،1181 ،1/و

.43

ط2515 ،2/م.
.44

اللهجات العربية القدمية يف غرب اجلزيرة العربية  ،تشيم رابني ،تر :عبد الكريم جماهد ،املؤسسة العربية للطباعة والنشر،

بريون – لبنان ،ط2552 ،1/م.
.45

اللهجات العربية يف الرتاث ،د .أمحد علم الدين اجلندي ،الدار العربية للكتاب ،طرابلس -لبنان1183 ،م.

.46

مباحث يف اللسانيات ،أ.د .أمحد حسَّاني ،منشورات كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،دبي – اإلمارات العربية املتَّحدة،

ط1434 ،2/هـ 2513 -م.
.41

املزهر يف علوم اللغة العربية ،جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي(ت111هـ) ،ضبطه وصحَّحه ووضع حواشيه:

فؤاد علي منصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط2551 ،2/م.
.48

املساعد على تسهيل الفوائد ،بهاء الدين ابن عقيل(ت161هـ) ،تح :د .حممَّد كامل بركات ،دار الفكر ،دمشق -سورية،

ط1455 ،1/هـ 1185 -م.
.41

املسائل البصريات ،أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفَّار بن مُحَمَّد بن سليمان بن أبان الفارسي (ت311هـ) ،تح :د.

حممد الشاطر أمحد حمَّمد أمحد ،مطبعة املدني ،القاهرة – مصر ،ط 1455 ،1/هـ  1185 -هـ
.55

املسائل احللبيات ،أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفَّار بن مُحَمَّد بن سليمان بن أبان الفارسي (ت311هـ) ،تح:

د.حسن هنداوي ،دار القلم ،دمشق – سورية ،ودار املنارة ،بريوت – لبنان ،ط1451 ،1/هـ 1181-م.
.51

مسائل النحو العربي يف قضايا حنو اخلطاب الوظيفي ،د .أمحد املتوكل ،دار الكتاب اجلديد املُتَّحِدة ،بريوت – لبنان ،ط،1/

2551م.
.52

معاني احلروف ،أبو احلسن علي بن عيسى الرماني النحوي(ت384هـ) ،تح :د .عبد الفتَّاح إمساعيل شليب ،دار اهلالل،

بريوت – لبنان ،ودار الشروق ،جدة – اململكة العربية السعودية ،ط1421 ،1/هـ 2558 -م.
.53

معاني القرآن ،أبو زكرياء حييى بن زياد الفرَّاء(ت251هـ) ،تح :ج :1أمحد يوسف جناتي ،و حممَّد علي جنار ،وج:2حممَّد

علي النجَّار ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة – مصر ،ط1422 ،3/هـ 2552 -م.
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م.د .شیماء رشید مح َّمد

معاني القرآن ،سعيد بن مسعدة األخفش البلخي اجملاشعي(ت215هـ) ،تح :د .عبد األمري حممَّد أمني الورد ،علم الكتب،

بريوت – لبنان ،ط1455 ،1/هـ 1185 -م.
.55

مُغين اللبيب عن كُتُبِ األعاريب ،أبو حممَّد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن هشام

األنصاري(ت161ه) ،خرَّج أبياته وعلَّ ق عليه :أبو عبد اهلل علي عاشور اجلنوبي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيوت – لبنان ،ط،1/
1421هـ2551 -م.
.56

املقتضب ،أبو العباس حممَّد بن يزيد املربَّد (ت285هـ) ،تح :حممَّد هبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب ،بريوت – لبنان ،د.ط،

1431هـ 2515 -م.
.51

مقدمة ابن خلدون ،ولي الدين عبد الرمحن بن حممد بن خلدون(ت858هـ) ،حقَّق نصوصه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه:

عبد اهلل حممَّد الدرويش ،دار يعرب ،دمشق -سورية ،ط1425 ،1/هـ 2554 -م.رمحن بن إسحاق الزجاجي(ت331هـ) ،تح:
د .مازن املبارك ،دار صادر ،بريوت – لبنان ،ط1412 ،2/هـ 1112 -م.
.58

املُقرَّب ،ابن عصفور علي بن مؤمن االشبيلي (661هـ) ,تح :د.أمحد عبد الستار اجلواري ،ود .عبد اهلل اجلبوري ,مطبعة

العاني ,بغداد  -العراق ,ط1311 ,1/هـ 1111-م .
.51

املُويف يف النحو الكُويف ،صدر الدين الكنغراوي(ت1341هـ) ،شرحه :حممَّد بهجة البيطار ،دار البيِّنة ،دمشق – سورية،

ط1432 ،2/هـ 2511 -م.
.65

النحو الوظيفي ،عبد العليم إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة – مصر ،ط ،1/د.ت.

.61

همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي (ت111هـ) ،تح :د .عبد احلميد

اهلنداوي ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة – مصر ،ط ،1/د.ت.
.62

الوسائط اللغوية -2 ،اللسانيات النسبية واألحناء النمطية ،حمَّمد األوراغي ،دار األمان ،الرباط – املغرب ،ط،1/

1421هـ 2551 -م.
.63

الوظيفية وحتوالت البنية ،د .فيصل إبراهيم صفا ،عامل الكتاب احلديث ،إربد  -األردن ،ط1431 ،1/هـ 2515 -م.

اجمللَّات والدوريات
.64

حممد شفيع الدين ،اللهجات العربية وعالقتها بالفصحى ،دراسة لغوية (حبث) ، ،جملة اجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاكونغ -

بنغالدش ،ديسمرب2551 :م ،اجمللد . 4 /
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الرسائل اجلامعية:
.65

التوجيه اللهجي عند أبي علي الفارسي من خالل كتابه احلجة للقراءات السبعة ،فوزية قمقام( ،رسالة ماجستري) ،جامعة

قاصدي مرباح  -ورقلة ،اجلمهورية اجلزائرية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1435 ،هـ 2551 -م.
.66

اخلالف النحوي يف املقتصد (رسالة ماجستري) ،علي حممد أمحد الشهري ،جامعة أم القرى1425 ،هـ .

.61

العالقة الوظيفية بني اخلرب واحلال والصفة دراسة يف النحو العربي( رسالة ماجستري) ،منذر زيارة قاسم ،كلية اآلداب /جامعة

البصرة1433 ،هـ 2512 -م.
.68

النحو الوظيفي والدرس اللغوي العربي دراسة يف حنو اجلملة ( أطروحة دكتوراه) ،الزايدي بودرامة ،كلية اآلداب واللغات،
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دور إعادة هندسة العمليات كأسلوب احملاسبة االدارية يف تطوير االداء املالي
*" جامعة التنمية البشرية: "حالة دراسية
م رفيق فرج حممود.م
جامعة التنمية البشرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

م كارزان عدنان خضر.م
جامعة التنمية البشرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

املستخلص
 من اجل وصول اىل،يهدف البحث اىل بيان دور إعادة هندسة العمليات يف تطوير االداء املالي يف جامعة التنمية البشرية
 ومن ثم تطبيق اسلوب إعادة هندسة. التحليلي اعتمادا على استمارة االستبانة- اعتمد البحث على املنهج الوصفي,هدف البحث
 ويف اخلتام، العمليات وإمكانية حتسينها وتطويرها مبا خيدم حتسني كفاءة وزيادة فاعلية عمل اإلدارات املالية جلامعة التنمية البشرية
توصلت الدراسة اىل جمموعة من االستنتاجات ومن اهمها (إن تطبيق إعادة هندسة العمليات أدى إىل إحداث تعديالت جوهرية
وأن هنالك عالقة قوية بني إعادة هندسة العمليات وتطوير االداء املالية) و من ثم دراسة تقديم بعض,على أنظمة اجلامعة
.املقرتحات املتعلقة بتحسني األداء املالي يف جامعة التنمية البشرية

Abstract
This research aims to indicate the impact of reengineering process on the development of financial
performance of the Human Development University. In order to do so, the research relies on qualitative
approach and collects data based questionnaire distributed among faculty members and staff of the
university. In addition, the research applies reengineering process and investigates the possibility of
improving and developing it aiming to improve the efficiency and increase the effectiveness of the
financial departments’ operations of the University of Human Development.
The findings of this study claim that reengineering process application has led to the creation of
substantial amendments to the university systems. Furthermore, there is a strong correlation between the
reengineering process and the development of financial performance. In conclusion, study suggests that
the Human Development University need to improve its financial performance.

٧١٠٢ نيسان/قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية
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م.م كارزان عدنان خضر /م.م رفیق فرج محمود

املقدمة
تسعى املؤسسات احلديثة والرائدة إىل إحداث تغيريات جوهرية وحتديث بنية العمليات لديها ملواكبة التغريات اليت حتدث يف
بيئتها احمليطة وزيادة قدرتها على املنافسة والبقاء ،وهناك الكثري من األساليب اإلدارية احلديثة اليت تهدف إىل حتقيق مثل تلك
األهداف منها إعادة هندسة العمليات  ،ونظراً للتطور التكنولوجي اهلائل وظهور االنرتنت مت استخدام أسلوب إعادة هندسة
العمليات اإلدارية يف كثري من الشركات واملصانع والوزارات واجلامعات ملا له من دور كبري يف تطوير االداء املالي من خالل
خفض التكاليف وحتسني اجلودة.
قد يكون مفهوم إعادة هندسة العمليات به نوع من الغرابة لدى األغلبية منا ،فهي كلمة عربية مشتقة من اهلندسة
واإلدارة ،وهو نتيجة تطور الفكر والفلسفة يف اإلدارة احلديثة ,وباعتبار اجلامعات مؤسسات أكادميية شأنها شأن املؤسسات
األخرى ،واليت حباجة دائمة إىل التطوير املستمر لألنظمة اإلدارية اليت تتبعها ،خاصة جامعة التنمية البشرية اليت شهدت تطوراً
ملموساً على مجيع املستويات سواء من حيث نوعية وجودة الربامج األكادميية اليت تقدمها ،وبالرغم من هذه التطورات فإن
املمارسة اإلدارية وأنظمة العمل بها حباجة إىل تطوير والتحسني  ،وبالتالي فهي حتتاج للتفكري جبدية إلعادة هندسة العمليات
اإلدارية مبا يتوافق مع املمارسات واألنظمة احلديثة يف هذا اجملال.

مشكلة البحث
إن الكثري من املؤسسات تعاني اليوم من حالة اخنفاض الرحبية بسبب ارتفاع تكاليف االنتاج واخلدمات من جهة وحتديات
املنافسة من جهة أخرى ,وعلى الرغم من ان املؤسسات احدثت بعض التغيريات التقليدية ،إال أنها مازالت تعاني من تلك املشكلة،
مما يتطلب العمل على اعتماد أحد األساليب احلديثة لتطوير االداء املالي وبالشكل الذي ال يؤثر هذا التطوير على جودة املنتجات
واخلدمات .
وفى ضوء ما سبق ميكن حتديد مشكلة الدراسة وصياغتها فيما يلى-:
اىل أى مدى يسهم اسلوب إعادة هندسة العمليات فى تطوير االدء املالي للجامعات وخاصة جامعة التنمية البشرية  ،وما هي
متطلبات تطبيق هذا األسلوب بنجاح وأثاره على تطوير االداء املالي فى تلك اجلامعة.

أهمية البحث
تنبع أهمية البحث من جانبني ،اجلانب النظري ويتمثل يف إلقاء الضوء على النواحي املختلفة للمتغريات اليت تشتمل عليها
الدراسة ،واجلانب العملي تطبيق أسلوب إعادة اهلندسة بالشكل الذي يضمن احملافظة على اجلودة املطلوبة من جهة وتطوير االداء
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من جهة أخرى ،ومبا يضمن االستمرارية والبقاء للجامعة يف ظل السوق التنافسية ،من خالل الربط مابني إعادة هندسة العمليات
وتطوير االداء املالي بالشكل الذي حيقق التوازن بني بعدي التكلفة واجلودة.

هدف البحث
يسعى هذا البحث إىل بلوغ جمموعة من األهداف وعلى النحو اآتي:
 -٠إلقاء الضوء على اجلانب العلمي ألسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية من حيث املفهوم ،وآلية التطبيق واملزايا اليت
حتققها.
 -٧بيان مدى أهمية وحاجة جامعة التنمية البشرية كمؤسسة أكادميية لتطبيق أسلوب اعادة اهلندسة.
 -3بيان وتوضيح آلية تطبيق أسلوب إعادة اهلندسة كأحد مداخل تطوير االداء املالي ورفع كفاءتها.

فرضية البحث
استند البحث على فرضية واحدة مفادها " ان استخدام اسلوب اعادة اهلندسة يتواءم مع متطلبات عمليات إنتاج املنتج أو
تقديم اخلدمة ويسهم يف ختفيض تكاليف املنتج أو تقديم اخلدمة وتطوير االداء املالي" .

عينة البحث
مت اختيار جامعة التنمية البشرية ألخذ عينة من عميد الكليات  ,رؤساء ومقرر االقسام العلمية واملدراء إضافة اىل بعض من
االساتذة احملرتمني يف اجلامعة.
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اجلانب النظري  /ميكن تقسيم جانب النظري اىل حمورين:
احملور األول  /مفهوم اعادة هندسة العمليات
اوالً :تعريف إعادة اهلندسة
إعادة التفكري األساسية وإعادة التصميم اجلذري للعمليات اإلدارية لتحقيق حتسينات هائلة يف املقاييس املعاصرة احلامسة لألداء ،مثل
التكاليف ،واجلودة واخلدمة وسرعة االجناز(.) Hammer and chamber 1993.2
كما عرفها ( (Horngrenوآخرون على أنها "إعادة التفكري األساسي وإعادة تصميم العمليات بهدف إجراء حتسينات يف
مقاييس األداء احلالية واحلامسة مثل التكلفة والسرعة واجلودة وقناعة الزبون")Horngren,et.al,2009:491(.
ثانياً :املرتكزات األساسية إلعادة هندسة العمليات اإلنتاجية:
تقوم إعادة هندسة العمليات على العديد من املرتكزات األساسية ميكن تلخيصها على وفق اآتي :
 –٠إعادة التفكري األساسي:
تتم إعادة التفكري من خالل إعادة النظر يف األسس والفرضيات اليت حتدد أساليب العمل املتبعة ،ومراجعة ما يقومون به من
عمل ،والفرضيات اليت تقوم عليها تلك األعمال ،مثال ملاذا نقوم بالعمل؟ وهل هذا العمل ذو قيمة للزبائن والشركة؟ وهل ميكن
أداؤه بصورة أفضل؟ كل هذه األسئلة األساسية تضع الفرضيات اليت تقوم عليها األعمال حمل تساؤل (اخلزعلي.)7٢ :٧١١2،
 -٧أن يكون التغيري جذرياً:
الصفة املميزة إلعادة هندسة العمليات يف الشركة هي إنها تشتمل على تغيريات جذرية يف العمليات ،وذلك بالتخلي عن
التطبيقات احلالية وإعادة ابتكار طرائق جديدة كليا الجناز عمليات الشركة)Drury:2008:200(.
 -3أن تكون التحسينات ضخمة:
إن إعادة هندسة العمليات ال تتعلق بالتحسينات النسبية والشكلية ،بل تهدف اىل حتقيق طفرات نوعية وفائقة يف معدالت األداء،
(عبد احلفيظ)٧١ :٧١١3 ،
-4الرتكيز على العمليات:
إن مفهوم إعادة هندسة العمليات يركز على العمليات وليس على التنظيمات ،حيث جيب فهم واستيعاب العمليات قبل
تصميمها ،ويتطلب ذلك حتليل كل عملية من العمليات من حيث كيفية أدائها وكيفية اتصاهلا مع بقية العمليات ،وما تقوم بإجنازه
وماهي تكلفتها (خليل.)٠٧ :٧١١2،

558

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص525-555
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ثالثاً :املنظمات اليت حتتاج لتطبيق اعادة هندسة العمليات
فقد بيّن مايكل هامر أن هناك ثالثة أنواع من هذه املنظمات اليت حتتاج لطبيق اعادة هندسة القيمة هي & (Hammer
):Chambe , 1993, 7
 .٠املنظمات اليت تعاني من التدهور
هي تلك املنظمات ذوات األداء املتدني اليت تعاني من ارتفاع يف تكاليف التشغيل ،واخنفاض جودة اخلدمات أو املنتجات اليت
تقدمها ،واليت تعاني من عدم قدرتها على املنافسة وحتقيق األرباح العالية .إن تطبيق إعادة هندسة األعمال يف مثل هذه املنظمات
ستمكنها من التغلب على املشكالت اليت تعاني منها.
 .٧املنظمات اليت يف طريقها للتدهور
هي تلك اليت مل تتدهور بعد ولكن هناك مؤشرات قوية بأنها يف طريقها إىل التدهور كتناقص حصتها يف السوق لصاحل املنافسني،
واالرتفاع التدرجيي يف تكاليف التشغيل واإلنتاج واالخنفاض التدرجيي يف األرباح واخنفاض أسعار األسهم هذه املنظمات اليت تصارع
من أجل البقاء وال متلك القدرة على مسايرة التطور واملنافسة على حنو قوي حتتاج حتماً إىل إعادة هندسة األعمال لتتمكن من
استعادة مكانتها يف السوق.
 .3املنظمات املتميزة ،اليت بلغت التفوق والنجاح
هي تلك املنظمات اليت ال تعاني إطالقاً من أية مشكالت وتوجد دالئل تشري بأنها قوية وتسيطر على السوق ومتلك حصة عالية جداً
مقارنة باملنافسني وتشهد ارتفاعاً تدرجيياً يف أرباحها وأسهمها وحصتها يف السوق وال تعاني إطالقاً من زيادة يف تكاليف التشغيل أو
تدني جودة املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها ,هذه املنظمات حتتاج إلعادة هندسة األعمال لتتمكن من البقاء يف القمة وحتافظ على
الفجوة بينها وبني املنافسني.
.4خصائص هندسة العمليات
فيما يلي أهم اخلصائص اليت تتميز بها اهلندرة والركائز اليت تقوم عليها( ,رفاعي) 13، 2006 ،
 .٠تكامل عدة وظائف يف وظيفة واحدة،وهو عبارة عن دمج عدة وظائف متشابهة يف وظيفة واحدة والذي يتوىل مسؤولية
إنهاء مجيع إجراءات العملية من البداية إىل النهاية.
 .٧ختفيض أعمال اإلصالح إىل أدنى حد ممكن ،ويعترب ذلك هو الطريق اآخر لتجنب األعمال اليت ليست ذات قيمة
مضافة.
 .3تتم خطوات أداء العملية بصورة طبيعية ،وال توجد هناك حدودًا مصطنعة ،يتميز مفهوم اهلندرة بالتخلي عن أسلوب
ترتيب اخلطوات املتتالية للعمل ،وإخضاع الرتتيب لطبيعة العملية نفسها ،والتدفق الطبيعي للعمل هو البديل املنطقي
خلطوط العمل املصطنعة واليت ال تفيد يف شئ سوى تأخري إجناز العمل.
 .4العمليات ذات أوجه متعددة ،مع التنويع وفقًا ملتطلبات املواطن.
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 .7يتم إجراء إعادة اهلندسة للمواقع األكثر حساسية وأهمية ،حيث جيب اختيار القائم على إعادة اهلندسة حبيث يكون قادرًا
على حتقيق عائدًا سريعًا.
 .2ختفيض أعمال االختبار والرقابة ،حبيث يتم جتنب األعمال اليت ليست ذات قيمة مضافة ،فاهلندرة تستخدم الضوابط
الرقابية يف حدود فعاليتها وجدواها االقتصادية فقط (احلمادي) 136: 2006:
 .٢املوظفون يتخذون القرارات ،ال تقوم املؤسسات اليت تتبنى اهلندرة بدمج العمليات أفقيًا بإسناد املهام املتعددة واملتوالية
إىل مسؤولية اخلدمة أو فرق اخلدمة فقط ،وإمنا تدجمها رأسيًا أيضًا .ويعين دمج العمليات رأسيًا أنه بدال من جلوء املوظف
يف إحدى مراحل العمل إىل رؤسائه للحصول على قرار معني بشأن العمل ،أصبح األمر اآن يف يد املوظف الختاذ القرار
املناسب بنفسه(جنم) 34: 2001 :
 .2تكامل املركزية والالمركزية يف األعمال ،وذلك باستخدام تكنولوجيا املعلومات ،وتتمكن املؤسسات اليت تطبق اهلندرة
من اجلمع بني مميزات املركزية والالمركزية يف عملياتها ،حيث تساعد تقنية املعلومات املتطورة علي متكني اإلدارات من
العمل بصورة مستقلة ،ويف نفس الوقت متكن املؤسسة ككل من االستفادة من مزايا املركزية عن طريق ربط مجيع تلك
اإلدارات بشبكة اتصاالت واحدة (احلمادي.) 140: 2006:
رابعا :مبادئ إعادة اهلندسة
تقوم إعادة اهلندسة على جمموعة من املبادئ أهمها :
 .٠التحديد الواضح ألهداف واسرتاتيجيات املنظمة
 .٧إعادة التفكري يف الوضع احلالي
 .3الرتكيز على العمليات وليس الوظائف
 .4مشول املنظمة ككل ( العمليات،النظم ،السياسات،واهلياكل)
 .7حشد البيانات واملعلومات واملربرات الالزمة الختاذ القرارات السليمة
 .2االستخدام املناسب لألدوات اإلدارية للتأكد من دقة املعلومات وما سيتم اجنازه(مرسي)٧3:٧١١3:

560

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص525-555
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

خامساً :أهداف إعادة هندسة األعمال
أشار (خليل  )٠٠:٧١١2:إىل أن إجراء إعادة هندسة األعمال على حنو علمي وسليم سوف ميكن املنظمة من حتقيق
األهداف اآتية واليت من أجلها تتم إعادة هندسة األعمال يف املنظمات:
 .٠حتقيق تغيري جذري يف األداء :تهدف جهود إعادة هندسة األعمال إىل حتقيق تغيري جذري يف األداء ويتمثل ذلك يف تغيري أسلوب
وأدوات العمل والنتائج من خالل متكني العاملني من تصميم العمل والقيام به على وفق احتياجات الزبائن وأهداف املنظمة .
 .٧الرتكيز على الزبائن :تهدف إعادة هندسة األعمال إىل توجيه املنظمة إىل الرتكيز على الزبائن من خالل حتديد احتياجاتهم
والعمل على حتقيق رغباتهم ،اذ تتم إعادة بناء العمليات لتحقيق هذا الغرض.
 .3السرعة :تهدف إعادة هندسة األعمال إىل متكني املنظمة من القيام بأعماهلا بسرعة عالية من خالل توفري املعلومات املطلوبة الختاذ
القرارات وتسهيل عملية احلصول عليها.
 .4اجلودة :تهدف إعادة هندسة األعمال إىل حتسني جودة اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها لتناسب احتياجات ورغبات الزبائن.
 .7ختفيض التكلفة :تهدف إعادة هندسة األعمال إىل ختفيض التكلفة من خالل إلغاء العمليات غري الضرورية والرتكيز على
العمليات ذوات القيمة املضافة.
 .2التفوق على املنافسني :ويتضمن مساعدة املنظمة يف التفوق على املنظمات املنافسة اليت قد ال يصعب اللحاق بها ولكن يصعب
التفوق عليها ،فقد يتعذر تقليدهم أو ختتفي الدافعية للتغيري لذلك كان مهماً حتقيق ميزة تنافسية مثل ضغط التكاليف مع زيادة
قيمة املنتج وذلك من خالل حتسني استغالل املوارد املتاحة وترشيد العمليات والبيع بشروط أفضل.
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سادساً :فوائد تطبيق إعادة هندسة العمليات (اللوزي)183: ٧١١3 :
-٠دمج الوظائف املتخصصة يف وظيفة واحدة ،وهنا البد من جتميع األعمال ذات التخصصات الواحدة يف مكان واحد
بشكل يرتتب عليه توفري الوقت وختفيض التكاليف وتنسيق األعمال وتنظيمها.
-٧تتحول األعمال من مهام بسيطة إىل أعمال مركبة حبيث يرتتب عليها مسؤولية مشرتكة بني أعضاء فريق العمل.
-3تزيد من استقاللية األفراد يف أداء املهام ،حيث يتم تشغيل األفراد القادرين على املبادرة وتأسيس قواعد العمل
واإلبداع واالبتكار.
-4التشجيع على التعليم إضافة إىل التدريب ،وذلك لتنمية مهارات وقدرات األفراد وتوسع مداركهم.
-7تتم مكافأة األفراد وتقسيم نتاج عملهم بناء على النتائج النهائية وبشكل مجاعي.
-2تعمل اهلندرة على تغيري الثقافة التنظيمية السائدة ،حبيث يصبح األداء اجليد واالهتمام بالعمالء هو من أولويات
العاملني.
-٢تساعد العاملني على اختاذ القرارات دون قصر هذه العملية على املديرين.
-2تنفيذ خطوات العمل حسب طبيعتها وهذا األمر يؤدي إىل إجناز العديد من اخلطوات يف وقت واحد ،إضافة إىل تقليل
الوقت بني خطوات العمل.
سابعاً :مراحل عملية إعادة هندسة العمليات

(حممد)٧١١2:٠٧٠:

يتم حتديد مراحل اعادة هندسة العمليات خبمسة مراحل هي التحضري ،التحديد ،الرؤية ،احلل ،التحول و سوف نستعرض كل
مرحلة من هذه املراحل:-
املرحلة األوىل :التحضري.
 -٠الشعور بوجود مشكلة ما ،ثم يتحول ذلك إىل رغبة يف مواجهتها.
 -٧احلصول على موافقة اإلدارة العليا واقتناعهم بأهداف عملية إعادة هندسة العمليات.
 -3إعداد خطة العمل التفصيلية و عرضها على اإلدارة لتقوم بإزالة املخاوف واألفكار اليت تدور بأذهان املوظفني من خالل
شرح.
 أسباب إعادة هندسة العمليات و احلاجة إليها.
 النتائج املستهدفة من هذه العملية.
 دور العاملني يف هذه العملية و مدى فعاليتهم يف التنفيذ.
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املرحلة الثانية  :التحديد
و يتم يف هذه املرحلة حتديد العمليات اليت ستخضع إلعادة هندسة و مستوى األداء و القيمة املضافة.
 -٠تصميم استطالع رأي وتوزيعه على عمالء املؤسسة للتعرف على آرائهم و درجة رضائهم عن اخلدمات املعروضة ومدى
والئهم هلا.
 -٧قياس األداء على مجيع املستويات من مستوى اخلدمة ,جودتها وتكاليفها.
 -3حتديد املسار الطبيعي لكل عملية دون تعقيد أو تركيب.
 -4حتديد األهمية النسبية لكل عنصر من عناصر العملية.
 -7حتديد الفرص املتاحة لدمج عمليات قائمة أو الفصل بينها لتحديد األنشطة اهلامة.
 -2اخلريطة التنظيمية اليت حتتوي على النشاط و حدود املسؤوليات املرتبطة به.
 -٢حتديد األولويات حتى يتم االهتمام بالعمليات املؤثرة عند بدء التنفيذ يف إعادة اهلندسة و االستفادة السريعة من نتائجها.
املرحلة الثالثة :الرؤية.
تهدف هذه املرحلة الىاىل توافق تصميمات العمليات وامكانية تطبيقها بالواقع العملي.
 -٠لذلك يتم تقسيم خطة العمل إىل عملية تتكون من أنشطة أخرى حتتوى على خطوات والبد أن تتميز العملية بعنصر هام
أال وهو املرونة حتى تستطيع استيعاب كافة التغريات املفاجئة.
 -٧حتديد التوقيتات و املدخالت و املخرجات لكل عملية حتى نصل إىل خريطة توضح تدفق اخلطوات يف كل نشاط مع
حماولة تقسيم كل عملية إىل مدخالت ،توضيح وقت العمل اإلمجالي ،وقت انتظار املخرجات و النتائج.
 -3تصنيف األنشطة إىل أنشطة مؤثرة ،هامشية ورقابية.
 -4اختيار معايري األداء للحكم على النتائج من حيث النجاح وعدمه.
 -7تقدير حجم التغيري واعداد موازنة املالية واهداف حمددة واملخاطر املرتتبطة بها.
 -2وضع تصور متوازن عن العالقات املتشابكة وخاصة اليت تربط بني املنظمة و عمالئها وأيضا وصف للعمليات مقارنة
باملنظمات األخرى املثيلة يف كافة العوامل.
 -٢حماولة التوافق بني التصور السابق و الواقع العملي.
 -2الرؤيا الالحقة أو الرؤى الفرعية لكل عملية و رمبا لكل نشاط على حدة.
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املرحلة الرابعة :احلل.
 -٠التصميم الفين :تهدف هذه املرحلة اىل تصميم حل مالئم لتحقيق الرؤية السابقة.
 -٧التصميم االجتماعي :يتم حتديد األبعاد اإلنسانية ملشروع إعادة هندسة العمليات من خالل التوصيف الوظيفي و نظام
الرتقيات.
املرحلة اخلامسة  :التحول
مرحلة حتقيق الرؤية و تنفيذ التصميم الفين و االجتماعي
 .٠ملء استمارات مالحظات فريق العمل على النظام اجلديد و العمل على تنفيذ توصياته املتعلقة بكفاءة النظام والتدريب
املطلوب.
 .٧إعادة تأهيل العاملني و تكوينهم متهيدا لنقلهم إىل فرق عمل جديدة إذا استدعى األمر ألنه خالل هذه املرحلة يتم اختاذ
قرارات اإلحالل و التطوير أو اإلبقاء بالنسبة للقوى العاملة.
 .3التشغيل الفعلي للنظام والتقليل من التدريب حتى يتم احلكم بدرجة كافية على صالحية النظام و يكون من خالل
التشغيل احملدود مع إجراء التعديالت الالزمة قبل التشغيل النهائي و فتح النظام مع العمالء و املوردين للمؤسسة.
 .4حماولة تدارك نقاط الضعف و األخطاء اليت برزت أثناء التشغيل األوىل مع متابعة كل أجزاء النظام و خاصة الوظائف
املدجمة.
 .7و لتحقيق هدف إعادة هندسة العمليات الشاملة بكفاءة و فعالية جيب إدخال عنصر املرونة على النظام تصحيح األخطاء
وان يتم ربط العمليات بها اثناء التصحيح مبعنى ان اي تغيري يتم يف عملية ما يؤثر ويصحح يف العملية السابقة و الالحقة
هلا.
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احملور الثاني  /تطوير األداء املالي
اوالً :تعريف تطوير االداء املالي
يعرف تقويم األداء بأنه " فحص حتليلي شامل لطرق التشغيل املختلفة مع استخدام املوارد البشرية واملادية أحسن استخدام بأقل
تكلفة واكرب عائد مما يؤدي إلي حتقيق األهداف واخلطط املرسومة " ( عبد ااهلل )٠11٢:٠21 ،
ثانياً :وظائف عملية تطوير األداء
إن الوظائف األساسية لعملية تقويم األداء تتمثل يف اآتي(العيساوي-: )٧42 : ٧١١١ ،
 -٠رقابة تنفيذ األهداف اإلقتصادية للمشروع سواء كانت كمية أو قيمية ،وذلك للتعرف علي مدي حتقيق الشروع ألهدافه احملددة
مسبقاً
 - 2متابعة مدى كفاءة األداء اإلنتاجي للمشروع للتأكد من أن املشروع قام بتنفيذ أهدافه بكفاءة عالية ،وحتديد اإلحنرافات اليت
تواجه سري اإلنتاج ومعاجلة تلك االحنرافات ،حتى يتأكد أن املشروع قام باستخدام موارده أحسن استخدام بأقل تكلفة واكرب عائد.
 -3حتديد اجلهات املسؤولة عن اإلحنرافات اليت حتدث نتيجة للتنفيذ مع تطبيق حماسبة املسؤولية
 -4معاجلة االحنرافات بأقل تكلفة
ثالثاً :خطوات تطوير االداء املالي
هي عملية حتديد االساليب والطرق اليت يتم من خالهلا القيام بعملية تطوير االداء املالي باستخدام البيانات املالية وهذه اخلطوات حتكمها
عدة قواعد واسس عامة واليت جيب اخذها باالعتبار مبا يودي اىل حتقيق اهلدف املطلوب من تقويم االداء املالي ومنها االتي ( :الدوري
& ابوزناد)٠٠: ٧١١2،
 ٠حتديد اهلدف من تقويم االداء املالي للوحدة االقتصادية حتى ميكن العمل على جتميع البيانات الالزمة بضوء اهلدف احملدد ومبا
يوفر اجلهد والوقت والكلفة .
٧

حتديد الفرتة الزمنية لعملية تقويم االداء املالي حيث جيب ان تكون الفرتة الزمنية للتقويم عدة سنوات متتالية  ,حيث ان
البيانات املالية لسنة واحدة ال تكون كافية العطاء صورة واضحة عن وضع وحالة الوحدة االقتصادية اخلاضعة للتقويم .

3

حتديد البيانات املالية املطلوبة للوصول اىل اهداف تقويم االداء املالي .

 4اختيار اساليب تقويم االداء املالي املالئمة للوحد ة االقتصادية اخلاضعة للتقويم واليت ميكن استخدامها للتعامل مع املشكلة
موضوع الدراسة .
7

استعمال املعلومات واملقاييس اليت جتمعت لدى مقوم االداء الختاذ القرار أو االجراء املناسب .
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2

اختيار املعيار املناسب لقياس النتائج  ,وال مانع من استخدام اكثر من معيار .

٢

حتديد االحنرافات احلاصلة خالل سنوات التقويم سواء كانت اجيابية اوسلبية  ,ودراسة وحتليل اسباب هذه التغريات .

2

حتديد االستنتاجات والتوصيات املناسبة اليت مت التوصل هلا يف نهاية عملية التقويم .

رابعاً :أهمية تطوير االداء املالي
إن تقويم أالداء له أهمية كبرية ولعل أهمها اآليت (املوسوي ) ٠٢2 : ٠111 ،
أ -تقويم االداء يوضح االستخدام اأملثل للموارد االقتصادية سواء فـي املشـروع االقتصـادي اخلـاص أو علـى مستوى
االقتصاد القومي .
ب -عملية تقويم االداء تفصح عن مدى قيام الوحدات واألقسام بوظائفها بأ كمل وجه.
ت -عملية تقويم االداء تـرتبط بـالتخطيط حيـث أنهـا توضـح مـدى كفـاءة التخطـيط عنـدما يطبـق األفـراد مهـامهم على
أكمل وجه ,ومن ثم حماولة جتاوز القصور الذي حصل يف عملية التخطيط نفسها
ث -يساعد تقويم أالداء على التالي : -
( )٠توجيه العاملني للقيام بعماهلم
( )٧توجيه إشراف اإلدارة العليا
( )3توضح سري العمليات اإلنتاجية
( )4يســاعد علــى التنســيق بــني خمتلــف أوجــه النشــاط فــي املنشــاة حيــث تتكامــل إدارات املنشــاة
الفرعية كاإلنتاج والتسويق والتمويل واألفراد.
خامساً :خصائص عملية تطوير األداء املاىل
لكي تكون عملية تقويم األداء املاىل ناجحة وسليمة وعلمية فأنه البد أن تتصف مبجموعة من اخلصائص أهمها:
 -٠عملية تقويم األداء تتعلق باملستقبل  ،أي أن وجودها الحق لوجود النشاط يف حد ذاته ،وعليه فأن نشأة النشاط تسبق بالضرورة
عملية تقويم األداء ( النسور)٢4 ، ٠11١ ،
 -٧أن تتصف عملية تقويم األداء باملالئمة  ،من خالل املعايري املستخدمة فيها مبعنى أن تكون هذه املعايري واملؤشرات لذات القطاع
 ،ومناسبة لذات النشاط حيث أنه من غري املالئم أخذ معايري لقطاع خمتلف والقياس عليها  ،ويف حال تغري الظروف احمليطة فإن األمر
يتطلب توفري معايري مالئمة تتماشى معه( فراج)٠1 ، ٠114،
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 -3أن تتصف عملية تقويم األداء باملرونة الكافية والقبول ،فمن األهمية مبكان أن تتصف املعايري املستخدمة يف عملية تقويم األداء
باملرونة الكافية
إعادة هندسة العمليات ودورها يف تطوير االداء املالي وختفيض التكاليف
ان إعادة هندسة العمليات متثل احدى األساليب اإلدارية احلديثة اليت تتبناها الشركات لتحقيق مزايا تنافسية طموحة متكنها من
تطوير االداء املالي وختفيض تكاليف االنتاج وحتقيق اجلودة والسرعة يف العمل.
اذ تتبنى الشركات برامج إعادة هندسة العمليات انطالقا من ثالث قوى رئيسية تدفعها يف هذا االجتاه احلديث اطلق عليها
) (3Cالنها تبدأ باحلرف ( )Cباللغة االنكليزية وهي :الزبون ( )Customerواملنافسة()Competition
والتغيري((.)Changeهامر وشاميب)٠٠ :٠117،
سادساً :ختفيض التكاليف باعتماد أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلنتاجية
يعد السعي لتخفيض التكاليف من األهداف األساسية للوحدات االقتصادية ،ألنه يشكل عامالً مهما يف زيادة رحبيتها .فاهلدف
األساسي ألي وحدة اقتصادية هو احلصول على األرباح وتعظيمها ,ومن دون حتقيق هامش ربح فإنها لن تستطيع البقاء طويال.
وتتعاظم احلاجة لتخفيض التكاليف يف حا لة املنافسة الشديدة من خالل ما تتسم به السلع التنافسية من جودة مقبولة وأسعار
منخفضة .اذ إن الكثري من الوحدات االقتصادية تواجه حالة اخنفاض الرحبية املرتبطة بارتفاع تكاليف اإلنتاج ،والسبب األساسي
يرجع إىل عدم مالءمة التفكري االسرتاتيجي أو غيابه الناجم عن عدم حتليل العالقة بتخفيض التكلفة بالشكل الذي حيقق الربط بني
املدى التكاليفي املالئم والنجاح الكلي للشركة يف ظل ندرة املوارد والتغريات الكبرية يف بيئة العمل ،إال أن أساليب ختفيض التكلفة
املعتمدة قد تغريت مع تغري بيئة األعمال يف اجملال التقين واستخدام نظم التصنيع احلديثة وإدخال نظم املعلومات يف اجملال اإلداري
والتوجه حنو تلبية احتياجات ومتطلبات الزبائن بتقديم منتجات جديدة جبودة مقبولة وبأسعار منخفضة  ،وتعد إعادة هندسة العمليات
واحدة من االساليب احلديثة لتخفيض التكاليف( .ثابت)٧7:٧١٠١:
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م.م كارزان عدنان خضر /م.م رفیق فرج محمود

اجلانب العملي  /ميكن تقسيم جانب العملي اىل:
أوال  :وصف جمتمع وعينة البحث :
ان جمتمع البحث هو مؤسسات اخلدمية  ،مت اختيار جامعة التنمية البشرية عينة البحث كمؤسسة اخلدمية ،ومت توزيع () 3١
استمارة االستبانة على عميد الكليات ورؤساء ومقرر االقسام العلمية وكذلك مدراء وحدات االدارية يف اجلامعة احملرتم  ،وذلك يف
تاريخ  ٧١٠٢/٧/٧٠-٢ومت احلصول على ( )٧٢استمارة االستبيان لذلك اكتفينا بهذا العدد ٠إلختبار صحة فرضية البحث.
ثانيا :عرض و حتليل نتائج استمارة االسبيان
يف ضوء ما ورد يف اإلطار العام لتحليل االستبانة واملوضحة طبيعتها سيتم يف هذا احملور حتليل النتائج اإلحصائية للمعطيات اليت
وردت يف االستبانة؛ وذلك باستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية بهدف اختبار صحة فرضية البحث اليت تبنتهما الباحثان فضال
عن اهمية بيان دور اعادة هندسة العمليات يف تطوير االداء املالي يف مؤسسة عينة البحث .وسيتم تقسيم املبحث اىل الفقرات
التالية-:
.٠

حتليل ألهمية اعادة هندسة العمليات وضرورة تطبيقها يف املؤسسات اخلدمية وهذا ما تناولته يف حمورها األول.

.٧

حتليل كيفية تطوير االداء املالي يف جامعة التنمية البشرية وهذا ما تناولته يف حمورها الثاني.

.3

دور اعادة هندسة العمليات يف تطوير االداء املالي للمؤسسة عينة البحث  ,وهذا ما تناولته يف حمورها الثالث.

وكذلك تتضمن هذه الفقرة حتليال إحصائيا ألهمية إعادة هندسة العمليات ودورها يف تطوير االاء املالي ,وسيتم استعمال
األوساط احلسابية والنسب املئوية من اجل حتديد اجتاهات عينة البحث .وسيتناول التحليل اإلحصائي للمحاور الثالثة كما مبني يف
اجلداول التالية:

( )٠عدد االشخاص من عميد الكليات ورؤساء ومقرر األقسام العلمية واملدراء ( )3١األشخاص.
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اجلدول ()٠
يبني حتليل اهمية إعادة هندسة العمليات
ال اتفق متاما
احملور

1
2
3
4
5
6
7

ال اتفق

حمايد

اتفق

اتفق متاما

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

%
1
3.7
1
3.7
3
11.1
1
3.7
1
3.7
0
0.0
0
0.0
7.0

%
0
0.0
3
11.1
4
14.8
1
3.7
1
3.7
0
0.0
0
0.0
9.0

%
2
7.4
1
3.7
2
7.4
4
14.8
0
0.0
1
3.7
0
0.0
10.0

%
3
11.1
3
11.1
2
7.4
4
14.8
6
22.2
7
25.9
13
48.1
38.0

%
21
77.8
19
70.4
16
59.3
17
63.0
19
70.4
19
70.4
14
51.9
125.0

املتوسط

االحنراف

معامل

االهمية

املعياري

االختالف

النسبية

4.59

0.91

19.89

91.85

4.33

1.19

27.38

86.67

3.89

1.50

38.54

77.78

4.30

1.08

25.19

85.93

4.52

0.96

21.18

90.37

4.67

0.54

11.66

93.33

4.52

0.50

11.06

90.37

4.40

0.49

11.13

88.04

66.1 20.1
5.3
4.8
3.7 Total
املصدر  :من اعداد الباحثان باالستناد على البيانات الواردة يف استمارة االستبيان

يبني من اجلدول ( )٠اعاله  ،و حسب إجابات االكادميني واخلرباء أن تطبيق إعادة اهلندسة العمليات ضرورية ملواكبة
التغريات يف بيئة االعمال  .ويف السؤال ( )٠بنسبة ( )%٢٢وبوسط حسابي ( )4 .71والذي حيتل اعلى النسبة مقارنة بأسئلة
اخرى ،قد اتفقوا متاما بأن الغاية األساسية العادة هندسة العمليات هي تسهيل عملية تقويم األداء و كذلك تساعد اإلدارة يف فهم
ما يكفي حول أداء املؤسسة ,وذلك من اجل مواكبة التطورات االقتصادية .و يف اجلدول نفسه ,ظهرت اإلجابات اخلاصة بالسؤال
( )3والذي تناولت اعادة هندسة العمليات ضرورية جدا ملواكبة التطورات االقتصادية الداخلية واخلارجية  ،اذ تبلغ اعلى نسبة غري
موافق ( )٠4,2وبوسط احلسابي ( ) 3,21وهذا يدل على انه يؤثر بشكل ضئيل على التطورات يف جماالت االقصادية النه يعيش
املؤسسة يف حالة االقتصادية غري قادرة على مواكبة التطورات االقتصادية واملعدة لتطبيق هذا االسلوب .إذ أن اعادة هندسة العمليات
لن يكون فعاال ما مل تستطيع املؤسسة مواكبة هذه التطورات .
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م.م كارزان عدنان خضر /م.م رفیق فرج محمود

اجلدول ()٧
يبني تطوير االداء املالي
ال
اتفق
احملور

1

ال اتفق

ماحيد

اتفق

اتفق متاما
املتوسط

متاما
العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

%
0
0.0
2
7.4
0
0.0

%
2
7.4
1
3.7
3
11.1

%
3
11.1
4
14.8
2
7.4

%
7
25.9
2
7.4
7
25.9

%
15
55.6
18
66.7
15
55.6

2
٧,4

3
٠7,٠

14
3
5
7٠,2 ٠2,٠ ٠4,2

االحنراف

معامل

االهمية

املعياري

االختالف

النسبية

4.30

0.94

21.77

85.93

4.22

1.26

29.77

84.44

4.26

1.00

23.56

85.19

4.27

1.21

25.53

85.62

68.0 21.0 11.0
6.0 2.0
4.36
63.0 19.4 10.2
5.6 1.9 Total
املصدر  :من اعداد الباحثان باالستناد على البيانات الواردة يف استمارة االستبيان

0.52

2
3
4

11.92

87.22

يبني من اجلدول ( )٧اعاله  ،و حسب إجابات االكادميني واخلرباء أن اهتمام املؤسسة بتطوير االداء من متغريات بيئة االعمال
 .السؤال ( )٧وبنسبة ( )%22وبوسط حسابي ( ) 4 .٧٧والذي حيتل اعلى النسبة مقارنتة باألسئلة االخرى  ،وقد اتفقوا متاما بأن
عوامل النجاح احلامسة منها الكلفة من متغريات بيئة االعمال اليت تؤثر يف تقويم االداء املالي و كذلك تساعد اإلدارة ألختاذ القرارات
املالئمة يف ختفيض التكاليف داخل املؤسسة .و يف اجلدول نفسه ,ظهرت اإلجابات اخلاصة بالسؤال ( )4والذي يتناول فتح دورات
للموظفني واعطاء الدور للمختصني يف احملاسبة االدارية تساهم بشكل كبري يف تطوير االداء املالي ،اذ تبلغ اعلى نسبة غري موافق
( )٠7,٠وبوسط احلسابي ( )4,٧٢وهذا يدل على ان فتح الدورات اخلاصة باحملاسبة االدارية يؤثر بشكل ضئيل على تطوير االداء
املالي.
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اجلدول ()3
يبني تأثري اعادة اهلندسة يف تطوير االداء املالي
ال
اتفق
احملور

ال اتفق

ماحيد

اتفق

اتفق متاما
املتوسط

متاما
العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

%
%
%
%
%
15
4
6
2
0
4.19
55.6 14.8 22.2
7.4 0.0
1
23
2
2
0
0
4.78
85.2
7.4
7.4
0.0 0.0
2
18
4
4
0
1
4.41
66.7 14.8 14.8
0.0 3.7
3
10
6
6
5
0
4
3.78
37.0 22.2 22.2
18.5 0.0
13
5
6
3
0
4.04
48.1 18.5 22.2
11.1 0.0
5
79.0 21.0 24.0
10.0 1.0
4.24
58.5 15.6 17.8
7.4 0.7 Total
املصدر  :من اعداد الباحثان باالستناد على البيانات الواردة يف استمارة االستبيان

االحنراف

معامل

االهمية

املعياري

االختالف

النسبية

1.02

24.36

83.70

0.57

11.86

95.56

0.99

22.49

88.15

1.13

29.99

75.56

1.07

26.53

80.74

0.41

9.68

84.74

يبني من اجلدول ( ) 3اعاله  ،و حسب إجابات االكادميني واخلرباء أن تطبيق إعادة اهلندسة العمليات يؤدي اىل تطوير االداء
املالي .ويف السؤال ( )٧بنسبة ( )%27وبوسط حسابي ( ) 4 .٢2والذي حيتل اعلى النسبة مقارنة بأسئلة اخرى  ،قد اتفقوا متاما
بأن تطبيق اعادة هندسة العمليات يف املؤسسة يساهم يف اجناز املعامالت بأقل كلفة ممكنة وبأسرع وقت  ,من اجل مساعدة االدارة يف
اختاذ القرارات املالئمة يف تعظيم الرحبية والبقاء يف السوق املنافسة .و يف اجلدول نفسه ,ظهرت اإلجابات اخلاصة بالسؤال ()4
والذي تناولت ان تطبيق اعادة هندسة العمليات تساعد االدارة اىل معرفة الوقت املطلوب ألجناز املعامالت وتقليل االجراءات
الروتينية وبالتالي حتقيق رضا الزبون  ،اذ تبلغ اعلى نسبة غري موافق ( )٠2,7وبوسط احلسابي ( )3,٢2وهذا يدل على ان تطبيق
اعدة هندسة العمليات يؤثر بشكل ضئيل على تقليل األجراءات الروتينية وحتقيق رضا الزبون.
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من خالل حتليل احملاور الثالثة والختبار تأثري ذو داللة معنوية العادة هندسة العمليات يف تطوير االداء املالي،عند مستوى
داللة احصائية  ،"١,١7بناءا على ماتقدم من نتائج حتليل االحندار واليت اكدت على وجود تأثري معنوي العادة هندسة العمليات على
تطوير االداء املالي كما مبني يف اجلدول رقم (:)4
اجلدول ()4
يبني نتائج االختبار اثر اعادة هندسة العمليات يف التطوير االداء املالي
Tاختبار
املتغرياملستقل
االعادة هندسة العمليات

احملتسبة
%1٢

٧1,2

Fاختبار
مستوى
املعنوي
١,١١١

احملتسبة
2٢٧,٧

مستوى

Beta
معلمة

١,١١١

١,1٢1

املعنوي

املصدر  :من اعداد الباحثان باالستناد على البيانات الواردة يف استمارة االستبيان
من اجلدول ( )4ميكن حتديد التغريات يف تطوير االداء املالي كدالة الثر يف املتغرياالعادة هندسة العمليات و اظهرت نتائج
التحليل االحصائي بوجود تأثري ذات داللة االحصائية بني االعادة هندسة العمليات و تطوير االداء املالي ،مبعامل التحديد ( )R2بلغ
(،)١,1٢اي ان ماقيمته ( )١,1٢من التغريات يف تطوير االداء املالي ناتج عن التغري يفاالعادة هندسة العمليات حسب اراء
املستجيبني يف العينة ،وتؤكد معنوية هذا التاثري بقيمة Fاحملسوبة واليت بلغت ( ، )2٢٧,٧وان قيمة ( )P-valueهلذا االختبار
يساوي ( )١,١١١والذي اصغر من قيمة داللة االحصائية وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية العدم وعلية ترفض الفرضية
الصفرية  ،وتقبل الفريضة البديلة اليت تنص على" -:النموذج معنوية ذات داللة االحصائية".ويستخدم اختبار  tلتقيم معنوية تأثري
االعادة هندسة العمليات على تطوير االداء املالي ،و ميكن نقارن قيمة مستوى املعنوي ( )P-valueمع قيمة داللة االحصائية
نالحظ ان قيمة  tاحملتسبة للمتغري املذكور يساوي ( ، )٧1,2ومبستوى املعنوي ( ، )١,١١١وهذا يعين وجود تاثري معنوي للمتغري
االعادة هندسة العمليات على تطوير االداء املالي يف عينة البحث ،وبلغت درجة التأثري للمتغري املذكور اىل ( ، )١,1٢1حيث أنه
كلما زاد االعادة هندسة العمليات مبا نسبته مئة يف املئة زادت تطوير االداء املالي مبقدار (.)%1٢,1
مماسبق ميكن القول ان اسلوب اعادة هندسة العمليات كأحد اساليب حماسبة االدارية احلديثة هلا تأثريا اساسيا على تطوير
االداء املالي مبا يفرضه تقليل التكاليف وتغيري جذرية يف اجرائاتها وعملياتها وانشطتها ,مما جيعل تطوير االداء املالي من املهام احليوية
واألساسية يف مساعدة االدارة حيث جيعل املؤسسات ديناميكية تنتج خمرجات متميزة هلا القدرة على حتقيق امليزة التنافسية خاصة
يف ظل االزمة املالية الراهنة وكذلك تكاثر مؤسسات القطاع اخلاص يف التعليم اجلامعي.
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االستنتاجات والتوصيات
يعترب مشروع تطبيق إعادة هندسة العمليات باجلامعة التنمية البشرية من املشاريع املهمة اليت تستحق الوقوف عليها ،وقد
أعطت نتائج إجيابية على الرغم من كونها جتربة حديثة التطبيق ،وميكن تلخيصها يف أهم نتائج والتوصيات هلذه التجربة العملية
وكاآتي:
االستنتاجات
 .٠إن تطبيق إعادة هندسة العمليات أدى إىل إحداث تعديالت جوهرية على أنظمة اجلامعة اإلدارية مبا ينسجم مع
متطلبات إعادة اهلندسة وتطوير االداء.
 .٧أتضح بأن هنالك عالقة قوية بني إعادة هندسة العمليات وتطوير االداء املالي  ,وكان تأثري اعادة اهلندسة يف تطوير
االداء املالي تأثرياً معنوياً وهذا ينسجم مع مضمون فرضية البحث الرئيسة.
 .3عندما يتم تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف املؤسسات ينبغي أن يكون التغيري جذرياً وليس سطحياً ،وذلك
من خالل اقتالع ما هو موجود من جذوره وإعادة بناءه مبا يتناسب مع املتطلبات احلالية وأهداف املنظمة.
التوصيات
وإلجراء مزيد من التحسينات املستوحاة من واقع التجربة يوصي الباحثان مبا يلي -:
 .٠العمل على زيادة املعرفة و فتح الدورات التدريبية الالزمة لتطبيق أسلوب إعادة هندسة العمليات اليت تهدف إىل تقليل
الوقت واجلهد والتكلفة.
 .٧عقد ورشة عمل و برامج تدريبية متخصصة يف األنظمة اإلدارية احلديثة والعمل على صقل املوظف باملعرفة الكاملة
مبهام عمله ليتمكن من أداء األعمال بكفاءة.
 .3مراجعة اهليكل التنظيمي بصورة دورية لالبتعاد عن االزدواجية والروتني الزائد والرقابة املتكررة وإستخدام إعادة
هندسة العمليات وذلك لضرورة مواكبة التطورات االقتصادية والداعمة لتنفيذ األساليب احلديثة يف تطوير االداء املالي.
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م.م كارزان عدنان خضر /م.م رفیق فرج محمود

املصادر
مصادر العربية
 .٠ثابت ,آالء وضاح حممود ,ختفيض التكاليف بأسلوب إعادة هندسة العمليات اإلنتاجية ,رسالة ماجستري غري منشورة ,جامعة
املوصل /كلية االدارة واالقتصاد .٧١٠١
 .٧محادي ,على الطريق اىل التمييز طريقة التغيري (عمان دار ابن حزم .)٧١١2:
 .3اخلزعلي ،موفق صادق رسن ،٧١١2 ،استخدام بطاقة التقديرات املتوازنة يف عمليات إعادة هندسة اإلعمال ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،الكلية التقنية اإلدارية ،هيئة التعليم التقين ،بغداد
 .4خليل ،عطا اهلل وراد ، ٧١١2 ،دور إعادة هندسة العمليات يف دعم قرارات خفض التكاليف يف ظل فلسفة إدارة
التغيري،املؤمتر العلمي الدولي ،املستوى الثامن ،إدارة التغيري وجمتمع املعرفة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة.
 .7رفاعي ,ممدوح, ،إ اعادة هندسة العمليات العمليات ،الطبعة األوىل) القاهرة :جامعة عني الشمس ) 2006
 .2عبد احلفيظ بن امحد :دار وائل للنشر صاحل ،املرجع العلمي لتطبيق منهج اهلندرة ،الطبعة األوىل (.دار النشر والتوزيع:
عمان (2003 ،
.٢

عقيل جاسم عبد ااهلل ،مدخل تقويم املشروعات (األردن،عمان دار احلامد للنشر)٠11٢ ،

 .2كاظم جاسم العيساوي ،دراسات اجلدوى اإلقتصادية وتقويم املشروعات (األردن ،عمان :دار املناهج.)٧١١١ ،
 .1اللوزي ,موسى :التنظيم واجراءات العمل  ,الطبعة االوىل (عمان :دار الوائل للنشر)٧١١3
 .٠١حممد ،فاطمة جاسم ،٧١١2 ،اثر تكاليف اجلودة يف حتسني األداء املالي – دراسة حالة يف شركة املشروبات الغازية ،جملة
العلوم االقتصادية ،العدد  ،٧١جملد  ،7شباط ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة.
 .٠٠مرسي ,مجال الدين( ,اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية ) اإلسكندرية :الدار اجلامعية.2003
 .٠٧معني فهد النسور  ،تقييم األداء يف املشروعات العامة االسرتاتيجية يف األردن  ،رسالة ماجستري يف اإلدارة غري منشورة،
اجلامعة األردنية.٠11١ ،
 .٠3منصور حممود وثناء فراج  ،املراجعة اإلدارية وتقييم األداء ( القاهرة  :جامعة القاهرة  ،التعليم املفتوح )٠114 ،
 .٠4املوسوي ،سنان  ,إدارة املوارد البشرية وتأثريات العوملة عليها( ،عمان ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل )٠111
 .٠7مويد عبدالرمحن الدوري و نورالدين اديب ابو زناد  , ,التحليل املالي باستخدام احلاسوب  ,الطبعة الثانية ( ,دار وائل
للنشروالتوزيع  ,عمان  ,االردن )٧١١2
 .٠2جنم  :عبود ادارة العمليات – النظم واساليب واالجتاهات احلديثة اململكة العرببية السعودية :مركز البحوث )٧١١٠:
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: مصادر االجنبية
1. Drury, Colin “Management and Cost Accounting " 5th ed., South- Western Engage Learning,
London, 2000 .& " 6th ed, 2004. &" 7th ed, 2008.
2. Hammer, M. , and Champy, J. , Information Technology for Management
Re- engineering the Corporation: A Manifest for Business Revolution,(New York, NY: Harper
Business,1993).
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األستبانة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامعة التنمية البشرية
كلية االدارة واالقتصاد
م /استبانة
املستجيب احملرتم
يقوم الباحثان بالدراسة املوسومة ( دور إعادة هندسة العمليات كأسلوب احملاسبة االدارية يف تطوير االداء املالي  /حالة
دراسية  :جامعة التنمية البشرية )
ومن خالل إجاباتكم الدقيقة لفقرات االستبانة والتأشري بعالمة(

) داخل املربع املناسب املقابل لألسئلة املرافقة ،لغرض

حتقيق هدف هذه الدراسة راجياً سعة صدركم ،وحيدونا األمل يف احلصول على اكرب قدر ممكن من العناية والدعم من فيض خربتكم
ملا لذلك من تأثري على االستنتاجات اليت سيتوصل إليها الباحثان واليت ستكون أساسًا القرتاح التوصيات.

و لكم جزيل الشكر سلفا

الباحث

الباحث

رفيق فرج حممود

كارزان عدنان خضر

مدرس املساعد

مدرس املساعد
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كلمات االفتتاحية
تعريف اعادة هندسة العمليات "إعادة التفكري األساسي وإعادة تصميم العمليات بهدف إجراء حتسينات يف مقاييس األداء
احلالية واحلامسة مثل التكلفة والسرعة واجلودة وقناعة الزبون".
أهمية إلعادة اهلندسة
 -٠ميكن تطبيق اعادة اهلندسة يف كافة املنظمات سواء كانت خدمية ام انتاجية.
 -٧تنفذ على منظمات قائمة والتزال تعمل.
 -3تساعد على اجناز االعمال باقل وقت وجهد وتكلفة .
 -4متكن املنظمات من االنتقال اىل التكنولوجيا املتطورة.
 -7ادخال تقنيات واساليب عمل جديدة مستحدثة يف جمال نشاط املنظمة مبا يساعد يف جودة املنتج او اخلدمة.
أوالً  :املعلومات العامة
 .٠موقع العمل

 .٧عدد سنوات العمل

7-٠

اكثر من

أكثر من

٠١-7

٠١

 .3مؤهل علمي حصلت عليه
دبلوم
بكالوريوس
ماجستري
دكتوراه
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م.م كارزان عدنان خضر /م.م رفیق فرج محمود

ثانيا  :حماور االستبانة
بيان الفقرة

ت

اتفق متاما

اتفق

غري متأكد

ال أتفق

ال أتفق
متاما

احملور االول :اعادة هندسة العمليات
٠

الغاية األساسية العادة هندسة العمليات تسهيل عملية تقويم األداء.

٧

اعادة هندسة العمليات ضرورية جدا ملواكبة التغريات يف بيئة العمل .

3

اعادة هندسة العمليات ضرورية جدا ملواكبة التطورات االقتصادية
الداخلية واخلارجية .

4

يعترب قدم القوانني والتشريعات اليت حتكم الوحدات االنتاجية و اخلدمية
عائقا أمام تنمية وتطوير أستخدام اعادة هندسة العمليات.

7

تتأثر اعادة هندسة العمليات بالتغريات السريعة يف القوانني والتشريعات
بيئة األعمال .

2

ان اعادة هندسة العمليات يف الوحدات االنتاجية و اخلدمية ضرورية
جللب زبائن جدد و خلق أسواق جديدة.

٢

تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف الوحدات االنتاجية و اخلدمية
يؤدي إىل التزام املوظفني مبواعيد العمل وأماكن العمل.
احملور الثاني  :تطوير االداء املالي

٠

ان تقليل التكلفة من متغريات تقويم األداء املالي للوحدات االنتاجية و
اخلدمية.

٧

تّعد عوامل النجاح احلامسة منها الكلفة من متغريات بيئة األعمال اليت تؤثر
يف تقويم األداء املالي.

3

ان مستوى التعلم واملهارة املوارد البشرية يف الوحدات االنتاجية و
اخلدمية يؤثرعلى تطوير األداء املالي.

4

إن فتح الدورات للموظفني و اعطاء الدور للمختصني يف احملاسبة اإلدارية
تساهم بشكل كبري يف تطوير تقويم األداء املالي.
احملور الثالث :دور اعادة هندسة العمليات يف تطوير االداء املالي
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٠

تساهم اعادة هندسة العمليات يف تطوير أساليب تقويم األداء املالي
بشكل واسع.

٧

يساهم تطبيق إعادة هندسة العمليات يف الوحدات االنتاجية و اخلدمية
إمتام املعامالت بأقل كلفة ممكنة وأسرع وقت ممكن.

3

يساهم تطبيق اعادة هندسة العمليات يف تطوير االداء التنافسي بني
الوحدات االقتصادية املتماثلة.

4

تساعد تطبيق أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية إىل معرفة الوقت
املطلوب الجناز املعامالت وتقليل اإلجراءات الروتينية وبالتالي حتقيق رضا
الزبون.

7

ميكن حتقيق النجاح يف الوحدات االنتاجية و اخلدمية من خالل تطبيق
اعادة هندسة العمليات.
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ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب ٚايطمسًٚ ١اْعهاغُٗا عً ٢أغعاض األغِٗ ايعاز١ٜ
زضاغ ١تطبٝك ١ٝيف غٛم ايعطام يألٚضام املاي*١ٝ
ّ ّ.صالح سػٔ أمحس
نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ

الملخص
ٜٗسف ٖصا ايبشح اىل زضاغ ١ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ خالٍ االنتتاب ٚاصساض أغِٗ عاز ١ٜدسٜسٚ ، ٠نصيو َٔ خالٍ
ضمسً ١االضباح (تٛظٜع االغِٗ) ٚ ،زضاغ ١اغتذاب ١أغعاض االغِٗ يف غٛم االٚضام املاي ١ٝبايكطاضات املتعًك ١بتًو ايعٜازاتٚ .متجًت
َؿهً ١ايبشح يف َس ٣تأثري ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ يف أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜيف غٛم ايعطام يالٚضام املاي ١ٝ؟
مت اختباض ثالخ فطضٝات ضٝ٥ػ ١يًبشح :ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ ١االٚىل َفازٖا " ٜٛدس تأثري ش ٚزاليَ ١عٓ ١ٜٛيعٜاز ٠ضأؽ املاٍ
عٔ ططٜل االنتتاب يف أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜيًؿطنات املبشٛث ، " ١أَا ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجاْ ١ٝفُفازٖا " ٜٛدس تأثري ش ٚزالي١
َعٓ ١ٜٛيعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١يف أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜيًؿطنات املبشٛث ، " ١بُٓٝا ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجايجَ ١فازٖا " تأثري
ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١أنرب َٔ تأثري ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜيًؿطنات املبشٛث" .١
ٚالختباض فطضٝات ايسضاغ ١مت ذبً ٌٝايبٝاْات باغتدساّ ايربْاَر االسصاٚ SPSS ٞ٥اغتدساّ اختباض T(T-Test) .
ٜٚتُجٌ صبتُع ايبشح بايؿطنات املسضد ١يف غٛم ايعطام يالٚضام املايٚ ١ٝاييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب ٚايطمسً، ١
أَا ع ١ٓٝايبشح فاؾتًُت عً ٢أغِٗ  12ؾطنَ ١سضد ١يف غٛم ايعطام يالٚضام املاي َٔ ١ٝايؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ
عٔ ططٜل االنتتاب ٚايطمسً ١خالٍ ايفرت ٠املُتس َٔ ٠تؿط ٜٔايجاْٚ 2013 ٞيػا ١ٜسعٜطإ َ ٖٞٚ ، 2015كػُ ١اىل قػُني ،
6ؾطنات َٓٗا قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب بُٓٝا  6ؾطنات َٓٗا قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً. ١

* قسّ ٖصا ايبشح يف املؤمتط ايعًُ ٞايسٚي ٞايطابع زباَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطْٝ/١ٜػإ 2102
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زٛدٚ  ايبشح أظٗطت١ٓٝر اختباض أغعاض االغِٗ يًؿطنات ع٥ َٔ االغتٓتادات أُٖٗا إٔ ْتا١عُٛخًص ايبشح اىل صبٚ
، ١ٝضام املايٚم ايعطام يالٛ يف غ١املسضدٚ  ايبشح١ٓٝ يًؿطنات ع١ٜل االنتتاب يف أغعاض األغِٗ ايعازٜ ضأؽ املاٍ عٔ طط٠ازٜتأثري يع
 ضأؽ٠ازٜز تأثري يعٛدٚ  ايبشح١ٓٝر اختباض أغعاض االغِٗ يًؿطنات ع٥ نُا أظٗطت ْتا، ىلٚ اال١ػٝ٥ ايط١ٝافل َع ايفطضٛتٜ ٖصاٚ
 نُا أظٗطت، ١ْٝ ايجا١ػٝ٥ ايط١ٝافل َع ايفطضٛتٜ ٖصاٚ ،  ايبشح١ٓٝ يًؿطنات ع١ٜ يف أغعاض األغِٗ ايعاز١ًل ايطمسٜاملاٍ عٔ طط
ِٗل االنتتاب يف أغعاض األغٜ ضأؽ املاٍ عٔ طط٠ازٜؼ أنرب َٔ تأثري ظٝ ي١ًل ايطمسٜ ضأؽ املاٍ عٔ طط٠ازٜر االختباض إٔ تأثري ظ٥ْتا
٠ الزاضٞٓبػٜ ات َٓٗاٝصٛ َٔ ايت١عُٛ نُا قسّ ايباسح صب. ١ ايجايج١ػٝ٥ ايط١ٝافل َع ايفطضٛتٜ ٖصا الٚ ، ١ثٛ يًؿطنات املبش١ٜايعاز
ِٕٗ االنتتاب باغٛ ن، ضأؽ املاٍ َٔ خالٍ االنتتاب٠ازٜ ظ٢ًٌ عٍُٜٛ قسض املػتطاع عسّ االعتُاز املفطط يف ايتٚايؿطنات إٔ ذبا

.  املايهني٠ٚ ثط٢ًٓعهؼ غًباً عٝ ف١ يًؿطنٞضع املايٛ عٔ اي١٦ٝ أخباض غ١ٕ مبجابٚ املػتجُطٙعسٜ ٠سٜدس
Abstract
The aim of research is to study Capital increase Through the issuance of new common stock
(IPO) , And through the stock dividend And the study impact of Capital increase on the stock prices In
the stock market . Problem of the research represented in extent impact of Capital increase on the stock
prices in the Iraq stock Exchange ?
to achieve this objective has been tested three main hypotheses, the first hypothesis that " There
are significant impact of Capital increase Through the issuance of new common stock on the stock prices
for the surveyed companies " . The second hypothesis is that " There are significant impact of Capital
increase Through the stock dividend on the stock prices for the surveyed companies " . Third hypothesis
that that " The impact of the capital increase through the stock dividend greater than the impact of the
capital increase through the issuance of new stock on the stock prices for the surveyed companies " .
To test the hypotheses of the research Data were analyzed using statistical program (SPSS) and
using (T-Test) , The research sample included 13 companies Listed in the Iraq Stock Exchange , During
the period from November 2013 until June 2015 , 6 companies increased their capital through issuance of
new common stock (IPO) , While 6 companies increased their capital through stock dividend , The
research has reached into number of conclusions, The most important that the Test results showed
presence the impact of Capital increase Through the issuance of new common stock on the stock prices
for the surveyed companies , This corresponds with the first main hypothesis .
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Also the Test results showed presence the impact of Capital increase Through the stock dividend
on the stock prices for the surveyed companies, This corresponds with the second main hypothesis . Also
the Test results showed the impact of the capital increase through the stock dividend not greater than the
impact of the capital increase through the issuance of new stock on the stock prices for the surveyed
companies , This not corresponds with the Third main hypothesis .The Researcher was presented a set of
recommendations, the most important that companies management must try not to over-reliance In
funding to increase capital through the issuance of new stock (IPO) Because Investors are regarded as bad
news about the financial situation of the company is reflected negatively on the wealth of the owners .

١َاملكس
،  املػتُطُٛٓايٚ اييت َٔ ؾأْٗا إٔ ذبكل ايٓذاحٚ ١ْادشٚ ٠سٍٜ يف اغتجُاضات دسٛ اىل ايسخ٢ َا تػع٠إ ايؿطنات عاز
ٖٞ َٔ بني أِٖ تًو املصازضٚ ، ٍ يف تًو االغتجُاضاتٛ يًسخ١َاٍ ايالظَٛ اال٢ًٍ عٛ االغتجُاضات ذبتاز اىل َصازض يًشصٖٙصٚ
 اىلٞاييت تفطٚ مٛ يف ايػ٠سٜل االنتتاب باصساض أغِٗ دسٜ ضأؽ املاٍ عٔ طط٠ازُٜٖا ظٚ كنيٜتِ عٔ ططٜ ٠ازٜايعٚ ،ٍ ضأؽ املا٠ازٜظ
عات األغِٗ بؿهٌ ذنكلٜظٛ متجٌ تٙ االضباح ٖص١ًضمسٚ ،١ًل ايطمسٜ ضأؽ املاٍ عٔ طط٠ازٜظٚ ، ١ٍ َػاُٖني دسز اىل ايؿطنٛزخ
 غري،  َٔ املػاُٖني٠سٜٕ َػاُٖات دسٚع زٛ ضأؽ املاٍ املسف٠ازٜٓتر عٓٗا ظٜ حٝ س،ريٕٝ تػٚ ز١ٝ املًه٤ٕ َٔ خالهلا ابكاُٖٛاملػا
ضامٚم االٛ يف غ١ٜ أغعاض األغِٗ ايعاز٢ً غتٓعهؼ ع١ يًؿطن٠ عسز األغِٗ املصسض٠ازٜ اىل ظٞاييت تفطٚ ٍ ضأؽ املا٠ازٜإ ظ
َٔ ١ بايػ١ُٖٝ ضاؽ املاٍ أ٠ازٜع ظٛضَٛ ٍٓاٜ َٔ ٖٓاٚ ، ِٗ ضأؽ املاٍ يف أغعاض األغ٠ازٜ تأثري ظ١تطًب زضاغٜ ْ٘بصيو فاٚ ، ١ٝاملاي
، ١ َػتكبٌ ايؿطنٙٔ دباٜ املػتجُط٠ ْعط٢ًعٚ ١ِ ايؿطنٝٝ تك٢ًاييت تٓعهؼ عٚ ١ٝ أِٖ ايكطاضات املاي٣قبٌ ايؿطنات اش تعس اسس
ى االغعاضًٛ غ٢ً تأثريٖا ع١ٝفٝنٚ ِٗ أغعاض األغ٢ً ضأؽ املاٍ ع٠ازٜ اْعهاغات ظ١تِ زضاغٜ ت٘ اشُٖٝػتُس ٖصا ايبشح أٜ َٔ ٖٓاٚ
.١ٝضام املايٚم االٛيف غ
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ايفصٌ االَٗٓ - ٍٚذ ١ٝايبشح
أٚالًَ -ؿهً ١ايبشح
إ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ ٚاييت تفط ٞاىل ظٜاز ٠عسز األغِٗ املصسض ٠يًؿطن ١غتٓعهؼ عً ٢أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜيف غٛم
االٚضام املايٚ ، ١ٝبصيو فاْ٘ ٜتطًب زضاغ ١تأثري ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ يف أغعاض األغِٗ ٖٓ َٔٚ .ا ميهٔ صٝاغَ ١ؿهً ١ايبشح َٔ خالٍ
ايػؤاٍ ايطٝ٥ؼ االتٞ

:

َس ٣تأثري ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ يف أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜيف غٛم ايعطام يالٚضام املاي ١ٝ؟
ٚيف ضٖ ٤ٛصا ايػؤاٍ تتفطع االغ ١ً٦االت:١ٝ
ٌٖ إ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب هلا تأثري يف أغعاض األغِٗ ؟ٌٖ إ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١هلا تأثري يف أغعاض األغِٗ ؟ٌٖ إ تأثري ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١أنرب َٔ تأثري ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف أغعاض األغِٗ ؟ثاْٝاً -أُٖ ١ٝايبشح
ذبتاز ايؿطنات اىل َصازض يًشص ٍٛعً ٢االَٛاٍ ايالظَ ١يتَُٛ ٌٜٛدٛزاتٗا ٚ ،ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ تًيب يًؿطنَ ١ا تطَٞ
اي ٘ٝيف ٖصا اشبصٛصٖٓ َٔٚ ،ا ٜٓاٍ َٛضٛع ظٜاز ٠ضاؽ املاٍ أُٖ ١ٝبايػ َٔ ١قبٌ ايؿطنات اش تعس اسس ٣أِٖ ايكطاضات املايٚ ١ٝاييت
تٓعهؼ عً ٢تك ِٝٝايؿطنٚ ١عًْ ٢عط ٠املػتجُط ٜٔدباَ ٙػتكبٌ ايؿطنٖٚ ، ١صا ٜعين إٔ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ هلا اْعهاغات عً ٢أغعاض
األغِٗ يف األغٛام املاي ١ٝيف ايٛقت ايصٜ ٟعس ف ٘ٝتعع ِٝايك ١ُٝايػٛق ١ٝيًػِٗ ٖٖ ٛسف االزاض ٠املايٖٓ َٔٚ ، ١ٝا ٜػتُس ٖصا
ايبشح أُٖٝت٘ اش ٜتِ زضاغ ١اْعهاغات ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عً ٢أغعاض األغِٗ ٚنٝف ١ٝتأثريٖا عً ٢غًٛى االغعاض يف غٛم االٚضام
املاي. ١ٝ
ثايجاً -أٖساف ايبشح
ٜػعٖ ٢صا ايبشح اىل ايٛقٛف عً ٢االطاض املفاٖ ُٞٝيعٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ خالٍ االنتتاب ٚاصساض أغِٗ عاز ١ٜدسٜس، ٠
ٚنصيو ايٛقٛف عً ٢املفاٖ ِٝاملتعًك ١بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ خالٍ ضمسً ١االضباح  ،فطالً عٔ زضاغ ١اغتذاب ١أغعاض االغِٗ يف غٛم
االٚضام املاي ١ٝبايكطاضات املتعًك ١بتًو ايعٜازات  ،نُا ٜػع ٢ايبشح اىل ذبسٜس َعسٍ ايتػٝري يف اغعاض االغِٗ بعس ايعٜاز ٠بٗسف
املكاضْ ١بني تأثري ٟاالنتتاب ٚايطمسً ١يف أغعاض األغِٗ ملعطفَ ١ا اشا ناْت ايطمسً ١هلا تأثري أنرب َٔ االنتتاب يف أغعاض االغِٗ .
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ضابعاً -فطضٝات ايبشح
يف ض ٤ٛاملتػريات ايتشً ١ًٝٝاييت ٜتطُٓٗا ايبشح ميهٔ صٝاغ ١ثالخ فطضٝات ضٝ٥ػٚ ١نُا ٜأت: ٞ
ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ ١االٚىل
" ٜٛدس تأثري ش ٚزاليَ ١عٓ ١ٜٛيعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜيًؿطنات املبشٛث" .١
ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجاْ١ٝ
" ٜٛدس تأثري ش ٚزاليَ ١عٓ ١ٜٛيعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١يف أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜيًؿطنات املبشٛث" .١
ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجايج١
" تأثري ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١أنرب َٔ تأثري ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف أغعاض األغِٗ ايعاز١ٜ
يًؿطنات املبشٛث" .١
خاَػاً -سسٚز ايبشح
ٜتُجٌ صبتُع ايبشح بايؿطنات املسضد ١يف غٛم ايعطام يالٚضام املايٚ ١ٝاييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل
االنتتاب ٚايطمسً ، ١أَا ع ١ٓٝايبشح فاؾتًُت عً ٢أغِٗ  12ؾطنَ ١سضد ١يف غٛم ايعطام يالٚضام املاي َٔ ١ٝايؿطنات اييت
قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب ٚايطمسً ١خالٍ ايفرت ٠املُتس َٔ ٠تؿط ٜٔايجاْٚ 2013 ٞيػا ١ٜسعٜطإ ٖٞٚ ، 2015
َكػُ ١اىل قػُني  6 ،ؾطنات َٓٗا قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب  ،بُٓٝا  6ؾطنات َٓٗا قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ
ططٜل ايطمس ً ، ١أَا ايؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب ٚايطمسً ١يف إٓ ٚاسس فتِ اغتبعازٖا ألْٗا ال تػُح
باسبص ٍٛعًْ ٢تا٥ر زقٝكَٚ ١عطف ١تأثري نٌ َُٓٗا يف اغعاض االغِٗ بؿهٌ زقٝل ٚ .ازبسٜ )1( ٍٚعطض ايؿطنات ع ١ٓٝايبشح َع
بعض ايبٝاْات املٛدع ٠عٓٗا.
غازغاًَ :تػريات ايبشح
ٜعتُس ايبشح َتػري ٜٔأسسُٖا َتػري َػتكٌ ٚاالخط ميجٌ املتػري ايتابع ،أَا املتػري املػتكٌ فتُجٌّ بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ
ططٜل االنتتاب ٚايطمسً ، ١أَا املتػري ايتابع فُٝجٌ أغعاض االغِٗ ايعاز ، ١ٜفايبشح اسبايٜ ٞسضؽ َس ٣تأثري املتػري املػتكٌ يف املتػري
ايتابع .
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غابعاًَ :صازض ايبٝاْات
اعتُس ايبشح يف مجع ايبٝاْات املػتدسَ ١يف ازباْب ايتطبٝك ٞعً ٢ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛايصازض ٠عٔ غٛم ايعطام يالٚضام
املايٚ ١ٝاييت مت االغتفازَٗٓ ٠ا يف ذبسٜس ايؿطنات اييت قاَت بعٜازات يف ضؤٚؽ اَٛاهلا ،نُا اعتُس عً ٢ايتكاضٜط اي ١َٝٛٝايصازض ٠عٔ
ايػٛم ٚاييت َٔ خالهلا اغتطاع ايباسح اغتدطاز اغعاض االغِٗ يًؿطنات ع ١ٓٝايبشح.
ثآَاً :أغًٛب ايتشًٌٝ
اعتُس ايباسح عً ٢اغًٛب ايتشً ٌٝاالسصا ٞ٥الختباض فطضٝات ايبشح ،اش مت اغتدساّ بطْاَر  SPSSيف ذبًٌٝ
ايبٝاْاتٚ ،نإ االغًٛب االسصا ٞ٥املٓاغب الختباض ايفطضٝات اختباض ) T (T-Testاش إ اختباض ايفطضٝات تعتُس عً ٢املكاضْ١
بني أغعاض االغِٗ ايعاز ١ٜقبٌ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ َع أغعاض االغِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ ملعطفَ ١ا اشا نإ ٖٓاى اختالف َعٓ ٟٛشٚ
زالي ١اسصا ١ٝ٥بُٗٓٝا ٖٚصا بسٚضٜ ٙعين َعطفَ ١ا اشا نإ ٖٓاى تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ يف أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜيًؿطنات املبشٛث،١
ٚنصيو ادطا ٤املكاضْ ١بني َعسٍ ايتػٝري يف أغعاض االغِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب ٚبني َعسٍ ايتػٝري يف أغعاض
االغِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسًٖٚ ، ١ص ٙاملكاضْ ١تتِ َٔ خالٍ اختباضT .
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ازبس)1( ٍٚ

ايؿطنات ع ١ٓٝايبشح

الشركات التي قامت بزيادة
رأس المال عن طريق

رأس المال قبل
رمز الشركة

القطاع

االكتتاب

الزيادة

(مميون

رأس

المال

الزيادة

بعد
(مميون

نسبة الزيادة

تأريخ قرار الزيادة

دينار عراقي)

دينار عراقي)

المصرف االهمي

BNOI

المصارف

000111

001111

64.474%

مصرف اشور

BASH

المصارف

001111

001111

19.048%

BIIB

المصارف

010111

001111

23.762%

0102

المعمورة العقارية

SMRI

الخدمات

00101

01000

10%

تموز 0102

الخميج لمتامين

NGIR

التأمين

0111

0111

150%

كانون

مدينة العاب الكرخ

SKTA

الخدمات

011

0111

100%

رأس المال قبل

رأس

المصرف

العراقي

االسالمي

الشركات التي قامت بزيادة
رأس المال عن طريق

رمز الشركة

القطاع

الرسممة

الزيادة

(مميون

المال

الزيادة

تشرين

الثاني

0102
كانون

االول

0102
كانون

الثاني

االول

0102
كانون

الثاني

0100

بعد
(مميون

نسبة الزيادة

تأريخ الزيادة

دينار عراقي)

دينار عراقي)

العراقية لتسويق المحوم

AIPM

الزراعة

2000

2011

9.091%

فنادق عشتار

HISH

الفنادق

0011

0001

01%

مصرف الموصل

BMFI

المصارف

010111

000011

25%

شباط 0102

بغداد العراق لمنقل العام

SBPT

الخدمات

011

0111

100%

تشرين
0102

اسيا سيل لالتصاالت

TASC

االتصاال
ت

021100

201111

14.810%

حزيران 0100

العراقية النتاج البذور

AISP

الزراعة

0003111

2011111

46.255%

نيسان 0100

كانون

االول

0102
كانون

الثاني

0102
الثاني
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ايفصٌ ايجاْ - ٞازباْب ايٓعطٟ
أٚالً -ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب
إ ايؿطنات عٓس ايبس ٤بأعُاهلا عازَ ٠ا تعتُس عً ٢اصساض األغِٗ ايعاز ١ٜيًتُ ٌٜٛبػبب املداطط ايعاي ١ٝاملطتبط ١ببس٤
املؿاضٜع االغتجُاض ،١ٜفايؿطنات تػتطٝع بسا ١ٜاسبص ٍٛعً ٢ضأؽ املاٍ َٔ خالٍ بٝع األغِٗ (اصساض األغِٗ) نُا إٔ بعض
ايؿطنات تك ّٛيف ٚقت السل باصساض أغِٗ اضاف ١ٝبػطض ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ  (Gitman, 2003:309-314).فايؿطنات عُٓا
تكطض ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ خالٍ اصساض أغِٗ دسٜس ٠ميهٓٗا ططح االغِٗ يالنتتاب ايعاّ أ ٚيالنتتاب اشباص  ،فإشا مت ططسٗا
يالنتتاب ايعاّ فإ شيو ٜتطًب تػذ ٌٝاالصساض يس ٣زبٓ ١االٚضام املايٚ ١ٝايبٛضص ، ١اَا اشا نإ عسز املؿرت ٜٔايصٜ ٜٔتِ بٝع
االصساض هلِ أقٌ َٔ َ 35ػتجُط فُٝهٔ عٓس٥ص إ ٜه ٕٛاالصساض باالنتتاب اشباص ٚايصٜ ٟتِ ز ٕٚاسباد ١اىل ايتػذ ٌٝيس ٣زبٓ١
االٚضام املايٚ ١ٝايبٛضصٚ ، ١دنسض بايصنط إٔ االنتتاب ايعاّ ٜٓكػِ اىل ْٛعني  :ايعطض ايٓكس ٟايعاّ ٚعطض اسبكٛم (Ross,
). et.al,2001:423
إ عطض اسبكٛم ٜعين إٔ ايؿطن ١تعط ٞاسبل يًُػاُٖني اسبايٝني يف ؾطا ٤األغِٗ ازبسٜسٚ ٠بٓػب ١سص ١نٌ َِٓٗ يف
أغِٗ ايؿطن ، ١أَا يف ساٍ تٓاظٍ املػاُٖني اسبايٝني عٔ ٖصا اسبل فعٓس٥ص ٜتِ ططح االصساض ازبسٜس اىل ازبُٗٛض ططساً عاَاً ٚ ،عٓس
بٝع االصساض َٔ خالٍ عطض اسبكٛم فإ ادطا٤ات االصساض ته ٕٛأبػط  (Atrill,2009:278).نُا أْ٘ ٜعس عاٌَ دصب
يًُػاُٖني اسبايٝني نٜ ْ٘ٛػُح هلِ باسبفاظ عًْ ٢ػبًَ ١هٝتِٗ ٚبايتاي ٞغٝططتِٗ عً ٢ازاض ٠ايؿطنٚ ١قطاضاتٗا ،فطالً عٔ أْ٘ عاز٠
ٜعس أقٌ نًفَ ١كاضَْ ١ع اصساض االغِٗ ازبسٜس َٔ ٠خالٍ ططسٗا يًذُٗٛض  (Fabozzi&Peterson, 2003:542).غري إٔ
ٖصا اسبل َطتبط بفرتَ ٠عٜٓ ١ٓٝتٗ ٞباْتٗا ٤ايفرت ، ٠اش اؾاض ) ) Sherman, 2005:192إٔ املػاُٖني اسبايٝني هلِ إٔ مياضغٛا ٖصا
اسبل خالٍ َس 15 ٠مخػ ١عؿط َٜٛاً ابتسا َٔ ٤تأضٜذ تٛد ٘ٝايسع ،٠ٛعًُاً إٔ ايسعٜٓ ٠ٛبػ ٞإٔ تتطُٔ غعط االنتتاب ٚؾطٚط
االصساض ٚبٓٛزٖا .
أَا ايعطض ايٓكس ٟايعاّ فٝعين ططح األغِٗ اىل ازبُٗٛض يٝؿٌُ نٌ املػتجُطٚ ، ٜٔعازَ ٠ا ٜتِ ايططح َٔ خالٍ
املصاضف االغتجُاض ١ٜاملتدصص ١يف ٖصا املطُاض ٚاييت متجٌ زٚض ايٛغٝط املاي ٞايصٜ ٟك ّٛببٝع االغِٗ يًذُٗٛض فطالً عٔ تكسّ
ايعسٜس َٔ اشبسَات املاي ١ٝاالخط ٣يًؿطن ١املصسض ٠يالغِٗ  َٔٚ ،اشبسَات املكسَ ١صٝاغ ١ايططٜك ١املٓاغب ١املػتدسَ ١يف اصساض
االغِٗ باالضاف ١اىل تػعري االصساضات ازبسٜس َٔ ٠االغِٗ (Ross, et.al,2002:537).
إٔ ططح األغِٗ اىل ازبُٗٛض ٜؤز  ٟاىل ايتكً َٔ ٌٝسصص املػاُٖني اسبايٝني يف ضأؽ َاٍ ايؿطنٚ ، ١إ االصساضات
املتتاي ١ٝميهٔ إٔ تؤز ٟيف ايٓٗا ١ٜاىل فكسإ ايػٝطط ٠عً ٢ايؿطنٚ ١عً ٢ازاضتٗا ٚقطاضاتٗا  ) Sherman, 2005:203).نُا إٔ
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ايؿطن ١اييت تتاح أَاَٗا فطصاً اغتجُاض ١ٜدٝس ٠فاْٗا غٛف ال تطغب ببٝع االغِٗ ايعاز ١ٜازبسٜسٚ ٠شيو يعسّ َؿاضن ١املػاُٖني
ازبسز يف ايتسفكات ايٓكس ١ٜاييت غتشصٌ عًٗٝا ْتٝذ ١الغتجُاضاتٗا شات ايك ١ُٝاسباي ١ٝاملٛدب ، ١فُٔ املعطٚف إ االزاض ٠تعٌُ يصاحل
املػاُٖني املٛدٛزٚ ،ٜٔبعهؼ ايؿطنات اييت تٛاد٘ َٓافػ ١ؾسٜسٚ ٠إ تٛقعات َسضاٗ٥ا غًب ١ٝبؿإٔ َػتكبٌ ايؿطن ١فإ َسضاٖ٤ا
ٜفطً ٕٛبٝع االغِٗ ٚشيو زبعٌ املػتجُط ٜٔازبسز ٜؿاضن ِْٗٛخػاضتِٗ ،فاملػتجُطٜٓ ٕٚعط ٕٚاىل ايؿطن ١اييت تصسض االغِٗ باْٗا
اؾاض ٠اىل إ تٛقعات ايؿطن ١عٔ َػتكبًٗا غًبٚ ،١ٝهلصا فإ اغعاض االغِٗ تبسأ باالخنفاضٚ ،االعالٕ عٔ عطض االغِٗ يًبٝع َٔ
قبٌ ؾطنْ ١ادشٚ ١اييت متًو بساَ ٌ٥تعسز ٠يًتُٜ ٌٜٛبسٚ ٚنأْٗا اؾاض ٠اىل إ تٛقعات املسضا ٤عٔ َػتكبٌ ايؿطن ٖٞ ١تٛقعات
غًب( ١ٝأخباضغ( )١٦ٝايعاَط.) 253:2010،ٟ
ثاْٝاً -ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً١
تؿري ايطمسً ١اىل عًُ ١ٝتٛظٜع االغِٗ ٚاييت تعين ذبَ ٌٜٛبًؼ َٔ املاٍ َٔ ضصٝس األضباح اتحمتذع ٠يًؿطنٚ ١اضافت٘ اىل
سػاب ضأؽ املاٍ املسفٛع ٖٚ ،صا ٜعين زفع أغِٗ اضاف ١ٝاىل املػاُٖني اسبايٝني عً ٢اغاؽ ْػب ١سص ١نٌ َػاِٖ
 ٖٛٚ(Walther&Skousen,2009:71-72).بصيو ال ميجٌ أنجط َٔ اعاز ٠ضمسً Recapitalization ١يًؿطنٚ ١إ
املػاُٖني ذناٚي ٕٛابكا ٤املًه ١ٝز ٕٚتػٝري(ايعاَط .)439:2010،ٟنُا إ امجاي ٞسكٛم املًه ١ٝيًؿطنٜ ١عٌ نُا ٖ ٛز ٕٚتػٝري
ٚامنا ٜٓشصط اثط ايتػٝري فكط عًَ ٢هْٛات سكٛم املًهَ( ١ٝطاٚعٚ .)521 :2010،تٛظٜعات االغِٗ ٜعرب عٓٗا بايٓػب ١امل ١ٜٛ٦فاشا
ناْت ْػب ١ايتٛظٜع  %20فٗصا ٜعين إٔ املػاِٖ اسباي ٞذنصٌ عً ٢غِٗ اضايف يهٌ مخػ ١اغِٗ ميًهٗا ،أ ٟظٜاز َٔ %20 ٠االغِٗ
اييت ميًهٗاٚ ،بصيو فإ نٌ َػاِٖ ميتًو عسز انرب َٔ االغِٗ ٚنصيو ايعسز ايهً ٞيالغِٗ املصسض ٠يًؿطن ١تعزاز بٓفؼ ايٓػب١
ٚ ،يهٔ ْتٝذ ١يصيو فإ نٌ غِٗ تصبح قُٝت٘ أقٌ حبٛايْ ٞفؼ ايٓػب (Ross, et.al,2001:411). ١إ َٔ اغباب قٝاّ ايؿطن١
بتٛظٜع االضباح عً ٢ؾهٌ أغِٗ (تٛظٜع االغِٗ) َا ٜأت: ٞ
 -1ايطغب ١يف ربفٝض غعط ايػِٗ بػطض دصب نجري َٔ املػتجُط ٜٔايص ٜٔال ٜػتطٝع ٕٛؾطا ٤ايػِٗ اال عٓس اخنفاض
غعط ٙاىل َػتٜٛات َٓاغبٜٚ ،١طدع اخنفاض غعط ايػِٗ اىل إ َجٌ ٖص ٙايتٛظٜعات تؤز ٟاىل ظٜاز ٠عسز اغِٗ ايؿطن ١مما ٜؤز ٟاىل
اخنفاض ْصٝب نٌ غِٗ َٔ اص ٍٛايؿطنَ( ١طاٚع .)519 :2010،غري إ ايؿطن ١عٓسَا ذبتاز اىل ْكس َٔ ادٌ مت ٌٜٛايُٓٛ
فٗٝا فاْٗا تػتدسّ تٛظٜع االغِٗ ٚعُٓا ٜعطف املػاُٖ ٕٛبإ ايؿطن ١تك ّٛباعاز ٠اغتجُاض تسفكاتٗا ايٓكس َٔ ١ٜادٌ ظٜاز ٠اضباسٗا
املػتكبً ١ٝفإ ايك ١ُٝايػٛق ١ٝيًؿطن ١ئ تتػري عً ٢االقٌٚ ،يهٔ اشا مت تٛظٜع االغِٗ ٚاغتدسّ ايٓكس يسفع ايتعاَات ٚز ٕٜٛقسمي١
عً ٢ايؿطن ١فإ شيو قس ٜؤز ٟاىل اخنفاض يف ايك ١ُٝايػٛق ١ٝيًؿطن(١سساز)318 :2010،
-2اَه اْ ١ٝظٜاز ٠ايعا٥س ايٓكس ٟايص ٟذنصٌ عً ٘ٝاملػتجُطَ ٕٚػتكبالً ٚشيو الٕ عسز االغِٗ اييت ميتًهٗا نٌ َػتجُط
غٛف ٜعزاز ٚملا ناْت ايؿطن ١تك ّٛبتٛظٜع ايعا٥س ايٓكس ٟيهٌ غِٗ َٔ االغِٗ اييت ميتًهٗا املػتجُط فإ ظٜاز ٠عسز االغِٗ
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يًُػتجُط غٛف تؤز ٟاىل ظٜازَ ٠كساض ايعا٥س ايٓكس ٟايص ٟميهٔ إ ذنصٌ عًَ ٘ٝػتكبالً (َطاٚعٚ . )519 :2010،يف ساي١
اضتفاع اضباح ايؿطنٚ ١تٛظٜعاتٗا ايٓكس ١ٜعٓس اصساض االغِٗ اجملاْ( ١ٝتٛظٜع االغِٗ) فاْ٘ َٔ املُهٔ يػعط غِٗ ايؿطن ١يف ايػٛم إ
ٜطتفع (سساز.)317 :2010 ،

ايفصٌ ايجايح  -ازباْب ايعًُٞ
املبشح اال - ٍٚذبً ٌٝأغعاض األغِٗ يًؿطنات ع ١ٓٝايبشح
ْتٓا ٍٚفُٝا ٜأت ٞذبً ٌٝأغعاض األغِٗ بايٓػب ١يًؿطنات ع ١ٓٝايبشح ٚاملسضد ١يف غٛم ايعطام يالٚضام املايٜٚ ، ١ٝتِ
ذبً ٌٝنٌ ؾطن ١عً ٢اغاؽ عؿط فرتات قبٌ االعالٕ عٔ ظٜاز ٠ضاؽ املاٍ ٚعؿط فرتات بعس ايعٜازٚ ، ٠ايفرتات ته ٕٛعً ٢اغاؽ
 َٜٞٛفهٌ فرت ٠متجٌ دًػ ١تسا ٍٚعً ٢اغِٗ ايؿطنٚ ١إ أغعاض االغِٗ ٖٓا متجٌ غعط االغالم الغِٗ ايؿطنٚ ١اييت مت اغتدطادٗا
َٔ ٚاقع ايتكاضٜط اي ١َٝٛٝايصازض ٠عٔ غٛم ايعطام يالٚضام املايٚ ، ١ٝفُٝا ٜأتْ ٞتا٥ر ذبً ٌٝاغعاض اغِٗ ايؿطنات ع ١ٓٝايبشح .
-1ذبً ٌٝأغعاض األغِٗ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب
ٜتبني َٔ ازبس ) 2( ٍٚإٔ َتٛغط أغعاض األغِٗ قس اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ
عٔ ططٜل االنتتاب ،اش إ َتٛغط أغعاض األغِٗ قس اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ ( )4.500قبٌ ايعٜاز ٠اىل ( )3.174بعس
ايعٜازٚ ٠بٓػب ،% 29.5 ١نُا إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قس اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عًَ ٢ػت ٣ٛنٌ ؾطنٜٚ ، ١ػتجٖٓ َٔ ٢صا
االخنفاض املصطف االًَٖٚ ٞصطف اؾٛض ،اش إ َتٛغط غعط ايػِٗ يًُصطف االًٖ ٞقس اضتفع بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ ()0.804
زٜٓاضاً قبٌ ايعٜاز ٠اىل ( )0.832زٜٓاضاً بعس ايعٜازٚ ٠بٓػب ،%3.5 ١نُا إ َتٛغط غعط ايػِٗ ملصطف اؾٛض قس اضتفع بعس ظٜاز٠
ضأؽ املاٍ َٔ ( )0.740زٜٓاضاً قبٌ ايعٜاز ٠اىل ( )0.789زٜٓاضاً بعس ايعٜازٚ ٠بٓػب ، %6.6 ١نُا ْالسغ إٔ أنجط االغِٗ اخنفاضاً
يف ايػعط َس ١ٜٓايعاب ايهطر اش اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ ( )18.912زٜٓاضاً قبٌ ايعٜاز ٠اىل ( )11.763زٜٓاضاً بعس ايعٜاز٠
ٚبٓػبٚ .% 37.8 ١مبكاضَْ ١تٛغط أغعاض االغِٗ يًؿطنات ايػت عًَ ٢ػت ٣ٛايفرتات قبٌ ٚبعس ايعٜاز ،٠جنس إٔ َتٛغط أغعاض
األغِٗ قس اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ يف مجٝع ايفرتات ،غري إٔ أنرب اخنفاض يف أغعاض االغِٗ سسثت عٓس َكاضْ ١ايفرت ٠ايػابع١
قبٌ ايعٜازٚ ٠ايفرت ٠ايػابع ١بعس ايعٜازٚ ٠بٓػب ،% 38.5 ١أَا أقٌ اخنفاض يف أغعاض االغِٗ سسثت عٓس َكاضْ ١ايفرت ٠االٚىل قبٌ ٚبعس
ايعٜازٚ ٠بٓػب. %12.9 ١
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ازبس )2( ٍٚأغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜقبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب

اغعاض االغِٗ ايعاز ١ٜقبٌ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب
ايفرت٠

االٚىل

ايجاْ١ٝ

ايجايج١

ايطابع١

اشباَػ١

ايػازغ١

ايػابع١

ايجآَ١

ايتاغع١

ايعاؾط٠

اغِ ايؿطن١

غعط ايػِٗ

غعط ايػِٗ

غعط ايػِٗ

غعط ايػِٗ

غعط ايػِٗ

غعط ايػِٗ

غعط ايػِٗ

غعط ايػِٗ

غعط ايػِٗ

غعط ايػِٗ

املصطف االًٖٞ

0.810

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.810

0.810

0.810

0.804

َصطف اؾٛض

0.740

0.730

0.730

0.730

0.740

0.740

0.750

0.750

0.750

0.740

0.740

املصطف ايعطاق ٞاالغالَٞ

1.290

1.290

1.290

1.290

1.300

1.300

1.330

1.300

1.300

1.290

1.298

املعُٛض ٠ايعكاض١ٜ

5.000

4.500

4.750

4.750

4.700

4.500

4.300

4.250

4.350

4.780

4.588

اشبًٝر يًتاَني

0.640

0.600

0.590

0.630

0.680

0.680

0.680

0.690

0.680

0.690

0.656

َس ١ٜٓايعاب ايهطر

15.910

17.400

19.140

17.250

18.970

20.860

22.600

20.340

19.250

17.400

18.912

املتٛغط

4.065

4.220

4.550

4.242

4.532

4.813

5.077

4.690

4.523

4.285

4.500

املتٛغط

اغعاض االغِٗ ايعاز ١ٜبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ االنتتاب
املصطف االًٖٞ

0.850

0.830

0.850

0.840

0.830

0.830

0.830

0.820

0.820

0.820

0.832

َصطف اؾٛض

0.750

0.820

0.800

0.790

0.770

0.770

0.790

0.800

0.810

0.790

0.789

املصطف ايعطاق ٞاالغالَٞ

1.190

1.180

1.170

1.140

1.130

1.130

1.130

1.100

1.150

1.120

1.144

املعُٛض ٠ايعكاض١ٜ

4.350

4.000

4.100

3.950

3.560

3.730

3.680

3.750

4.100

4.000

3.922

اشبًٝر يًتاَني

0.650

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.650

0.600

0.540

0.500

0.594

َس ١ٜٓايعاب ايهطر

13.450

13.000

12.310

11.530

11.700

11.650

11.650

11.250

10.610

10.480

11.763

3.540

3.405

3.305

3.142

3.098

3.118

3.122

3.053

3.005

2.952

3.174

12.9%

19.3%

27.4%

25.9%

31.6%

-35.2%

38.5%

-34.9%

33.6%

31.1%

-29.5%

املتٛغط
َعسٍ ايتػٝري يف اغعاض

االغِٗ بعس ايعٜاز٠
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دس )٣( ٍٚذبً ٌٝأغعاض األغِٗ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً١

اسعار االسهم العادية قبل زيادة رأس المال عن طريق الرسملة
الفترة

االولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

العاشرة

اسم الشركة

سعر السهم

سعر السهم

سعر
السهم

سعر السهم

سعر
السهم

سعر السهم

سعر السهم

سعر السهم

سعر
السهم

سعر السهم

العراقية لتسويق اللحوم

8.700

8.450

8.450

8.450

8.520

8.600

8.600

8.550

8.100

8.400

8.482

فنادق عشتار

37.900

38.000

38.500

38.750

39.000

39.000

37.250

37.100

39.000

37.000

38.150

مصرف الموصل

0.990

1.010

1.020

0.990

0.980

0.990

1.000

0.990

1.010

0.990

0.997

بغداد العراق للنقل العام

45.000

46.500

46.500

51.150

56.000

51.000

50.000

47.000

44.000

46.000

48.315

اسيا سيل لالتصاالت

10.000

9.860

10.000

10.000

10.000

10.000

10.500

10.400

10.640

10.300

10.170

العراقية النتاج البذور

8.400

8.490

8.150

8.000

8.000

8.200

8.170

8.480

8.480

8.300

8.267

المتوسط

18.498

18.718

18.770

19.557

20.417

19.632

19.253

18.753

18.538

18.498

19.064

المتوسط

اسعار االسهم العادية بعد زيادة رأس المال عن طريق الرسملة
العراقية لتسويق اللحوم

8.290

8.290

7.470

7.450

7.100

7.000

6.900

6.850

6.700

6.600

7.265

فنادق عشتار

28.000

29.000

31.000

30.500

30.050

31.750

32.500

34.500

34.500

33.000

31.480

مصرف الموصل

0.750

0.680

0.650

0.690

0.680

0.670

0.690

0.680

0.690

0.700

0.688

بغداد العراق للنقل العام

27.750

27.000

27.500

27.000

27.250

27.500

28.000

26.800

27.000

26.950

27.275

اسيا سيل لالتصاالت

9.000

8.500

8.250

8.300

8.150

8.020

8.000

7.880

7.500

7.000

8.060

العراقية النتاج البذور

6.110

5.980

5.700

5.570

5.650

5.560

5.540

5.480

5.510

5.700

5.680

المتوسط

13.317

13.242

13.428

13.252

13.147

13.417

13.605

13.698

13.650

13.325

13.408

معدل التغيير في أسعار
األسهم بعد الزيادة

-28%

28.5%

-32.2%

35.6%

-31.7%

26.4%

-28%

-29.3%

-29.3%

-27%

29.7%
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ٜتبني َٔ ازبس ) 3( ٍٚإٔ َتٛغط أغعاض األغِٗ قس اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ
عٔ ططٜل ايطمسً ،١اش إ َتٛغط أغعاض األغِٗ قس اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ ( )19.064قبٌ ايعٜاز ٠اىل ( )13.408بعس
ايعٜازٚ ٠بٓػب ، % 29.7 ١نُا إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قس اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عًَ ٢ػت ٣ٛنٌ ؾطنْٚ ، ١السغ إٔ أنجط
االغِٗ اخنفاضاً يف ايػعط ؾطن ١بػساز ايعطام يًٓكٌ ايعاّ اش اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ ( )48.315زٜٓاضاً قبٌ ايعٜاز ٠اىل
( )27.275زٜٓاضاً بعس ايعٜازٚ ٠بٓػب ،)%43.5( ١أَا أقٌ االغِٗ اخنفاضاً يف ايػعط نإ غِٗ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتػٜٛل ايًش، ّٛ
اش اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ ( )8.482زٜٓاضاً قبٌ ايعٜاز ٠اىل ( )7.265زٜٓاضاً بعس ايعٜازٚ ٠بٓػبٚ ،)%14.3( ١مبكاضْ١
َتٛغط أغعاض االغِٗ يًؿطنات ايػت عًَ ٢ػت ٣ٛايفرتات قبٌ ٚبعس ايعٜاز ،٠جنس إٔ َتٛغط أغعاض األغِٗ قس اخنفض بعس ظٜاز٠
ضأؽ املاٍ يف مجٝع ايفرتاتٚ ،إٔ أنرب اخنفاض يف أغعاض االغِٗ سسثت عٓ س َكاضْ ١ايفرت ٠اشباَػ ١قبٌ ايعٜازٚ ٠ايفرت ٠اشباَػ ١بعس
ايعٜازٚ ٠بٓػب ، %35.6 ١أَا أقٌ اخنفاض يف أغعاض االغِٗ سسثت عٓس َكاضْ ١ايفرت ٠ايتاغع ١قبٌ ٚبعس ايعٜازٚ ٠بٓػب. %26.4 ١
ٜتبني َٔ ازبسٚيني ( َٔٚ )3 ، 2خالٍ املكاضْ ١بني ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب ٚبني ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل
ايطمسً ١إٔ ايٓتا٥ر ناْت َتكاضب ١بني اسبايتني  ،فف ٞساي ١ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب جنس إٔ َعسٍ ايتػٝري يف أغعاض األغِٗ
بعس ايعٜاز ٠بًؼ  ، %29.5-أ ٟإٔ َتٛغط أغعاض األغِٗ قس اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بٓػبٚ ، %29.5 ١يف ساي ١ظٜاز ٠ضأؽ
املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١جنس إٔ َعسٍ ايتػٝري يف أغعاض األغِٗ بعس ايعٜاز ٠بًؼ  ، %29.7-أ ٟإٔ َتٛغط أغعاض األغِٗ قس اخنفض
بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بٓػب.% 29.7 ١
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املبشح ايجاْْ : ٞتا٥ر اختباض أغعاض األغِٗ يًؿطنات ع ١ٓٝايبشح
فُٝا ٜأتْ ٞتا٥ر اختباض أغعاض األغِٗ يًفرت ٠قبٌ ٚبعس ظٜازات ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب ٚايطمسً ١يًؿطنات ع١ٓٝ
ايبشح ٚاملسضد ١يف غٛم ايعطام يالٚضام املاي. ١ٝ
أٚالًْ -تا٥ر اختباض أغعاض األغِٗ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب
ْ -1تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًُصطف االًٖٞ
ٜٛضح ازبسْ )4( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًُصطف االًٖٜٚ ، ٞتبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ
( ، )0.804أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( ، ) 0.005فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ ()0.832
ٚباحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ . )0.011عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )6.332-عٓس َػتَ ٣ٛعٓ)0.000( ٟٛ
ٚشيو املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،)0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني َتٛغط
غعط ايػِٗ يًُصطف االًٖ ٞقبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ.
ْتا٥ر اختباض أغعاض األغِٗ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب
َتٛغط غعط

االحنطاف

َتٛغط غعط

االحنطاف

ايؿطن١

ايػِٗ قبٌ

املعٝاض ٟقبٌ

ايػِٗ بعس

املعٝاض ٟبعس

()P-value

ْتٝذ ١االختباض

t-test

َػت ٣ٛايسالي١

املصطف

0.804

0.005

0.832

0.011

-6.332

0.000

ٚدٛز اختالف

َصطف اؾٛض

0.740

0.008

0.789

0.020

-6.788

0.000

ٚدٛز اختالف

االًٖٞ

ايعٜاز٠

ايعٜاز٠

ايعٜاز٠

ايعٜاز٠

املصطف
ايعطاقٞ

َعٟٓٛ
َعٟٓٛ

ٚدٛز اختالف
0.000

َعٟٓٛ

املعُٛض٠

4.588

0.245

3.922

0.239

8.960

0.000

ٚدٛز اختالف

اشبًٝر يًتاَني

0.656

0.038

0.594

0.045

2.935

0.017

ٚدٛز اختالف

َس ١ٜٓايعاب

18.912

1.998

11.763

0.942

9.028

0.000

صبُٛع

4.500

6.691

3.174

4.057

3.648

0.001

1.298

0.012

1.144

0.028

13.905

االغالَٞ
ايعكاض١ٜ

ايهطر
ايؿطنات

َعٟٓٛ
َعٟٓٛ

ٚدٛز اختالف
َعٟٓٛ
ٚدٛز اختالف
َعٟٓٛ
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ْ-2تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ ملصطف اؾٛض
ٜٛضح ازبسْ )4( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ ملصطف اؾٛض ٜٚ ،تبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ
( ، )0.740أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( ، ) 0.008فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ ()0.789
ٚباحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ . )0.020عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )6.788-عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.000( ٟٛشيو
املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،) 0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني َتٛغط غعط
ايػِٗ ملصطف اؾٛض قبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ.
ْ -3تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًُصطف ايعطاق ٞاالغالَٞ
ٜٛضح ازبسْ )4( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًُصطف ايعطاق ٞاالغالَٜٚ ، ٞتبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز ٠ضأؽ
املاٍ بًؼ ( ، )1.298أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( ، )0.012فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ
(ٚ )1.144باحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ . )0.028عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )13.905عٓس َػتَ ٣ٛعٟٓٛ
(ٚ )0.000شيو املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،)0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني
َتٛغط غعط ايػِٗ يًُصطف ايعطاق ٞاالغالَ ٞقبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ.
ْ-4تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١املعُٛض ٠ايعكاض١ٜ
ٜٛضح ازبسْ ) 4( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١املعُٛض ٠ايعكاضٜٚ ، ١ٜتبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز ٠ضأؽ
املاٍ بًؼ ( ، )4.588أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( ، )0.245فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ
(ٚ )3.922باحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ . )0.239عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )8.960عٓس َػتَ ٣ٛعٟٓٛ
(ٚ )0.000شيو املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،)0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني
َتٛغط غعط ايػِٗ يؿطن ١املعُٛض ٠ايعكاض ١ٜقبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ .
ْ -5تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١اشبًٝر يًتأَني
ٜٛضح ازبسْ ) 4( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١اشبًٝر يًتأَني ٜٚ ،تبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ
بًؼ ( ، )0.656أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( ، )0.038فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ ()0.594
ٚباحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ . )0.045عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )2.935عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.017( ٟٛشيو
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املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،)0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني َتٛغط غعط
ايػِٗ يؿطن ١اشبًٝر يًتأَني قبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ .
ْ-6تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطنَ ١س ١ٜٓايعاب ايهطر
ٜٛضح ازبسْ ) 4( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطنَ ١س ١ٜٓايعاب ايهطر ٜٚ ،تبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز ٠ضأؽ
املاٍ بًؼ ( ، )18.912أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( ، )1.998فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ
(ٚ )11.763باحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ . )0.942عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )9.028عٓس َػتَ ٣ٛعٟٓٛ
(ٚ )0.000شيو املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،)0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني
َتٛغط غعط ايػِٗ يؿطنَ ١س ١ٜٓايعاب ايهطر قبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ .
نُا ٜٛضح ازبسْ ) 4( ٍٚتا٥ر اختباض أغعاض األغِٗ عًَ ٢ػت ٣ٛايؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل
االنتتاب ،اش جنس إٔ َتٛغط أغعاض األغِٗ قبٌ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ ( ، )4.500أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( ، )6.691فُٝا
جنس إٔ َتٛغط أغعاض األغِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ (ٚ )3.174باحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ . )4.057عٓس اختباض  T-testجنس إٔ
ق t ١ُٝبًػت ( )3.648عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.001( ٟٛشيو املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،)0.05مما ٜؿري شيو
اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني َتٛغط أغعاض األغِٗ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب
قبٌ ٚبعس ايعٜاز. ٠
مبا إٔ ٖٓاى ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني َتٛغط أغعاض األغِٗ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ
ططٜل االنتتاب قبٌ ٚبعس ايعٜازٚ ، ٠إٔ ٖٓاى اخنفاض يف َتٛغط أغعاض األغِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ  ،فٗص ٙاؾاض ٠اىل إٔ ظٜاز ٠ضأؽ
املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب هلا تأثري يف أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜفتٓدفض أغعاض االغِٗ بعس ايعٜازٖٚ ، ٠صا ٜتٛافل َع ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ١
االٚىل .
ثاْٝاًْ -تا٥ر اختباض أغعاض األغِٗ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً١
ْ-1تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتػٜٛل ايًشّٛ
ٜٛضح ازبسْ ) 5( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتػٜٛل ايًشٜٚ ، ّٛتبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز٠
ضأؽ املاٍ بًؼ ( ، )8.482أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( )0.162فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ
(ٚ )7.265باحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ )0.609عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )6.780عٓس َػتَ ٣ٛعٓ)0.000( ٟٛ
595

هجلت جاهعت التٌویت البشریت  /الوجلد 3.العدد 2.حسیراى  :2102ص ص 313-081
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ٚشيو املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،)0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني َتٛغط
غعط ايػِٗ يًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتػٜٛل ايًش ّٛقبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ .
ْتا٥ر اختباض أغعاض األغِٗ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً١
َتٛغط غعط االحنطاف
ايؿطن١

ايػِٗ

َتٛغط غعط االحنطاف

قبٌ املعٝاض ٟقبٌ ايػِٗ

ايعٜاز٠

ايعٜاز٠

ايعٜاز٠

()P-value

بعس املعٝاض ٟبعس t-test
ايعٜاز٠

َػت٣ٛ
ايسالي١

ْتٝذ ١االختباض

ايعطاق ١ٝيتػٜٛل

8.482

0.162

7.265

0.609

6.780

0.000

فٓازم عؿتاض

38.150

0.814

31.480

2.189

8.406

0.000

ٚدٛز

َصطف املٛصٌ

0.997

0.012

0.688

0.025

29.780

0.000

ٚدٛز

ايعطام

48.315

3.658

27.275

0.395

18.377

0.000

ٚدٛز

غٌٝ

10.170

0.266

8.060

0.543

8.975

0.000

ٚدٛز

ايعطاق ١ٝالْتاز

8.267

0.191

5.680

0.208

34.172

0.000

ٚدٛز

صبُٛع

19.064

17.787

13.408

11.730

5.891

0.000

ٚدٛز

ايًشّٛ

بػساز

يًٓكٌ ايعاّ
اغٝا

يالتصاالت
ايبصٚض

ايؿطنات

ٚدٛز

اختالف

َعٟٓٛ
َعٟٓٛ
َعٟٓٛ

اختالف
اختالف
اختالف

َعٟٓٛ
َعٟٓٛ
َعٟٓٛ
َعٟٓٛ

اختالف
اختالف
اختالف

ْ-2تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١فٓازم عؿتاض
ٜٛضح ازبسْ )5( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يفٓازم عؿتاض ٜٚ ،تبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ
( ،)38.150أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( )0.814فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ ()31.480
ٚباحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ ، )2.189عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )8.406عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.000( ٟٛشيو
املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،) 0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني َتٛغط غعط
ايػِٗ يفٓازم عؿتاض قبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ .
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ْ-3تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ ملصطف املٛصٌ
ٜٛضح ازبسْ )5( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ ملصطف املٛصٌ ٜٚ ،تبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ
( ،)0.997أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( )0.012فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ ()0.688
ٚباحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ ، )0.025عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )29.780عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.000( ٟٛشيو
املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،) 0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني َتٛغط غعط
ايػِٗ ملصطف املٛصٌ قبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ .
ْ-4تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١بػساز ايعطام يًٓكٌ ايعاّ
ٜٛضح ازبسْ )5( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١بػساز ايعطام يًٓكٌ ايعاّ ٜٚ ،تبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز٠
ضأؽ املاٍ بًؼ ( ،)48.315أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( )3.658فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ
(ٚ )27.275باحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ ، )0.395عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )18.377عٓس َػتَ ٣ٛعٟٓٛ
(ٚ )0.000شيو املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ، )0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا١ٝ٥
بني َتٛغط غعط ايػِٗ يؿطن ١بػساز ايعطام يًٓكٌ ايعاّ قبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ.
ْ-5تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١اغٝا غ ٌٝيالتصاالت
ٜٛضح ازبسْ ) 5( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١اغٝا غٜٚ ، ٌٝتبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ
( ،)10.170أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( ) 0.266فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ ()8.060
ٚباحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ ، )0.543عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )8.975عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.000( ٟٛشيو
املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ، ) 0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني َتٛغط غعط
ايػِٗ يؿطن ١اغٝا غ ٌٝقبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ.
ْ-6تا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًؿطن ١ايعطاق ١ٝالْتاز ايبصٚض
ٜٛضح ازبسْ ) 5( ٍٚتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًؿطن ١ايعطاق ١ٝالْتاز ايبصٚضٜٚ ،تبني إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ قبٌ ظٜاز٠
ضأؽ املاٍ بًؼ ( ،)8.267أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ ( )0.191فُٝا جنس إٔ َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ
(ٚ )5.680باحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ ، )0.208عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )34.172عٓس َػتَ ٣ٛعٟٓٛ
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(ٚ )0.000شيو املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ، )0.05مما ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا١ٝ٥
بني َتٛغط غعط ايػِٗ يًؿطن ١ايعطاق ١ٝالْتاز ايبصٚض قبٌ ٚبعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ .
نُا ٜٛضح ازبسْ ) 5( ٍٚتا٥ر اختباض أغعاض األغِٗ عًَ ٢ػت ٣ٛايؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل
ايطمسً ، ١اش جنس إٔ َتٛغط أغعاض األغِٗ قبٌ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ ( ، )19.064أَا االحنطاف املعٝاض ٟفكس بًؼ (، )17.787
فُٝا جنس إٔ َتٛغط أغعاض األغِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بًؼ (ٚ )13.408باحنطاف َعٝاض ٟبًؼ (ٚ . )11.730عٓس اختباضT-
testجنس إٔ ق t ١ُٝبًػت ( )5.891عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.000( ٟٛشيو املػت ٣ٛأقٌ َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،)0.05مما
ٜؿري شيو اىل ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚز الي ١اسصا ١ٝ٥بني َتٛغط أغعاض األغِٗ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل
ايطمسً ١قبٌ ٚبعس ايعٜاز. ٠
مبا إٔ ٖٓاى ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥بني َتٛغط أغعاض األغِٗ يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ
عٔ ططٜل ايطمسً ١قبٌ ٚبعس ايعٜازٚ ، ٠إٔ ٖٓاى اخنفاض يف َتٛغط أغعاض األغِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ  ،فٗص ٙاؾاض ٠اىل إٔ ظٜاز٠
ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١هلا تأثري يف أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜفتٓدفض أغعاض االغِٗ بعس ايعٜازٖٚ ، ٠صا ٜتٛافل َع ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ١
ايجاْ. ١ٝ
ثايجاًْ -تا٥ر اختباض َعسالت ايتػٝري يف أغعاض األغِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ يًؿطنات ع ١ٓٝايبشح
ٜٛضح ازبسْ ) 6( ٍٚتا٥ر اختباض َعسالت ايتػٝري يف أغعاض األغِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ يًؿطنات ع ١ٓٝايبشح  ،اش جنس
إٔ َعسٍ ايتػٝري يف أغعاض األغِٗ بعس ايعٜاز ٠يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب بًؼ ( ،)%29.5-أ ٟإٔ
َتٛغط أغعاض األغِٗ قس اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بٓػبٚ ،))%29.5 ١االحنطاف املعٝاض ٟبًؼ ( ، )0.078فُٝا جنس إٔ َعسٍ
ايتػٝري يف أغعاض األغِٗ بعس ايعٜاز ٠يًؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١بًؼ ( ،)%29.7-أ ٟإٔ َتٛغط أغعاض
األغِٗ قس اخنفض بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ بٓػبٚ ،))%29.7 ١االحنطاف املعٝاض ٟبًؼ (ٚ . )0.028عٓس اختباض  T-testجنس إٔ ق١ُٝ
tبًػت ( )0.211-عٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )0.835( ٟٛشيو املػت ٣ٛأنرب َٔ َػتَ ٣ٛعٓ ١ٜٛاالختباض ( ،)0.05مما ٜؿري شيو اىل
عسّ ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥يف َعسٍ ايتػٝري يف أغعاض األغِٗ بعس ايعٜاز ٠بني ايؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ
املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب ٚايؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً. ١
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ْتا٥ر اختباض َعسالت ايتػٝري يف أغعاض األغِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ يًؿطنات ع ١ٓٝايبشح
نوع زيادة رأس المال

معدل التغيير في أسعار

األسهم بعد الزيادة

االنحراف المعياري

الشركات التي قامت بزيادة

-29.5%

0.078

الشركات التي قامت بزيادة

-29.7%

0.028

رأس المال عن طريق االكتتاب
رأس المال عن طريق الرسممة
p-value=0.835

t-test = -0.211

مبا إٔ ْتا٥ر االختباض أظٗطت عسّ ٚدٛز اختالف َعٓ ٟٛش ٚزالي ١اسصا ١ٝ٥يف َعسٍ ايتػٝري يف أغعاض األغِٗ بعس ايعٜاز ٠بني
ايؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ باالنتتاب ٚايؿطنات اييت قاَت بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ بايطمسً ، ١فٗص ٙاؾاض ٠اىل إٔ تأثري ظٜاز٠
ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١يٝؼ أنرب َٔ تأثري ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف أغعاض االغِٗ ايعازٖٚ ، ١ٜصا ال ٜتٛافل َع
ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجايج.١
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ايفصٌ ايطابع  -االغتٓتادات ٚايتٛصٝات
أٚالً -االغتٓتادات
خًص ايبشح اىل صبُٛع َٔ ١االغتٓتادات ايتطبٝكٚ ١ٝاييت ميهٔ عطضٗا نُا ٜأت:ٞ
 -1أظٗطت ْتا٥ر اختباض أغعاض االغِٗ يًؿطنات ع ١ٓٝايبشح ٚدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف أغعاض
األغِٗ ايعاز ١ٜيًؿطنات ع ١ٓٝايبشح ٚاملسضد ١يف غٛم ايعطام يالٚضام املايٖٚ ، ١ٝصا ٜتٛافل َع ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ ١االٚىل ،
ٚأؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط أغعاض األغِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبٝاً فتٓدفض أغعاض االغِٗ بعس
ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب .
 -2أظٗطت ْتا٥ر اختباض أغعاض االغِٗ يًؿطنات ع ١ٓٝايبشح ٚدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١يف أغعاض األغِٗ
ايعاز ١ٜيًؿطنات ع ١ٓٝايبشح ٖٚ ،صا ٜتٛافل َع ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجاْٚ ، ١ٝأؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط أغعاض
األغِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبًٝا فتٓدفض أغعاض االغِٗ بعس ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً. ١
 -3أظٗطت ْتا٥ر االختباض إٔ تأثري ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١يٝؼ أنرب َٔ تأثري ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب
يف أغعاض األغِٗ ايعاز ١ٜيًؿطنات املبشٛثٖٚ ، ١صا ال ٜتٛافل َع ايفطض ١ٝايطٝ٥ػ ١ايجايجٚ ، ١دا٤ت ٖص ٙايٓتٝذ ١يف ايٛقت
ايص ٟنإ َٔ املفطٚض إٔ ته ٕٛايطمسً ١أنجط تأثرياً حبٝح ٜه ٕٛاخنفاض أغعاض االغِٗ بعس ايطمسً ١أنرب َٔ اخنفاض أغعاض
االغِٗ بعس االنتتاب ٖٚ ،ص ٙزالي ١عً ٢إٔ ٖٓاى ْعط ٠غًب َٔ ١ٝقبٌ املػتجُط ٜٔيف ايػٛم دبا ٙايؿطنات اييت تك ّٛبعٜاز٠
ضأؽ املاٍ َٔ خالٍ االنتتاب ٚ ،إٔ االنتتاب باغِٗ دسٜسٜ ٠عسٖا املػتجُط ٕٚمبجاب ١أخباض غ ١٦ٝعٔ ايٛضع املايٞ
يًؿطن.١
 -4أظٗطت ْتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًُصطف االًٖٚ ٞدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف غعط ايػِٗ ،
ٚأؾاضت ايٓتا٥ر اىل اضتفاع َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ ادنابٝاً .
 -5أظٗطت ْتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ ملصطف اؾٛض ٚدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف غعط ايػِٗ ٚ ،أؾاضت
ايٓتا٥ر اىل اضتفاع َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ ادنابٝاً .
 -6أظٗطت ْتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًُصطف ايعطاق ٞاالغالَٚ ٞدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف غعط
ايػِٗ ٚ ،أؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبٝاً .
 -7أظٗطت ْتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١املعُٛض ٠ايعكاضٚ ١ٜدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف غعط ايػِٗ
ٚ ،أؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبٝاً .
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 -8أظٗطت ْتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١اشبًٝر يًتأَني ٚدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف غعط ايػِٗ ،
ٚأؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبٝاً.
 -9أظ ٗطت ْتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطنَ ١س ١ٜٓايعاب ايهطر ٚدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل االنتتاب يف غعط
ايػِٗ ٚ ،أؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبٝاً .
-10

أظٗطت ْتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتػٜٛل ايًشٚ ّٛدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً١

يف غعط ايػِٗ ٚ ،أؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبٝاً .
-11

أظٗطت ْتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١فٓازم عؿتاض ٚدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١يف غعط

ايػِٗ ٚ ،أؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبٝاً .
-12

أظٗطت ْتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ ملصطف املٛصٌ ٚدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١يف غعط ايػِٗ ،

ٚأؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبٝاً .
-13

أظٗطت ْتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١بػساز ايعطام يًٓكٌ ايعاّ ٚدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً١

يف غعط ايػِٗ ٚ ،أؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبٝاً .
-14

أظٗطت ْتا ٥ر اختباض غعط ايػِٗ يؿطن ١اغٝا غ ٌٝيالتصاالت ٚدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١يف

غعط ايػِٗ ٚ ،أؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبٝاً .
-15

أظٗطت ْتا٥ر اختباض غعط ايػِٗ يًؿطن ١ايعطاق ١ٝالْتاز ايبصٚض ٚدٛز تأثري يعٜاز ٠ضأؽ املاٍ عٔ ططٜل ايطمسً ١يف

غعط ايػِٗ ٚ ،أؾاضت ايٓتا٥ر اىل اخنفاض َتٛغط غعط ايػِٗ بعس ايعٜاز ٠مما ٜؿري اىل إٔ ايتأثري نإ غًبٝاً .
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ثاْٝاً -ايتٛصٝات
يف ض ٤ٛاالغتٓتادات اييت مت ايتٛصٌ ايٗٝا دا٤ت ايتٛصٝات اييت ٜكسَٗا ايبشح عًٚ ٢فل االت: ٞ
ٜٓ -1بػ ٞالزاض ٠ايؿطنات إٔ ذبا ٍٚقسض املػتطاع عسّ االعتُاز املفطط يف ايتُ ٌٜٛعً ٢ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ خالٍ االنتتاب،
ن ٕٛاالنتتاب باغِٗ دسٜسٜ ٠عسٖا املػتجُط ٕٚمبجاب ١أخباض غ ١٦ٝعٔ ايٛضع املاي ٞيًؿطن ١فٓٝعهؼ غًباً عً ٢ثط٠ٚ
املايهني.
ٜٓ -2بػ ٞالزاض ٠ايؿطنات االيتعاّ بٛضٛح اشبطط املػتكبً ١ٝخبصٛص ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ يتتُهٔ َٔ االغتفاز َٔ ٠ضأؽ املاٍ
ايعا٥س ٚبايتاي ٞاضتفاع ايعا٥س عً ٢ايػِٗ.
ٜٓ -3بػ ٞيًُػتجُط ٜٔيف غٛم االٚضام املاي ١ٝاألخص باملؤؾطات املاي ١ٝاملػتدًص َٔ ١قطا ٠٤ايكٛا ِ٥املاي ١ٝيًؿطن ١اييت تكّٛ
بعٜاز ٠ضأؽ املاٍ غٛا َٔ ٤خالٍ االنتتاب أٚايطمسً ١يٝتػٓ ٢ي٘ سػٔ اختٝاض ايػِٗ املطاز االغتجُاض ف. ٘ٝ
ٜٓ -4بػ ٞيًُػتجُط ٜٔدبٓب االغتجُاض يف أغِٗ ايؿطنات اييت تك ّٛبعٜاز ٠ضأؽ املاٍ ٚاييت ته ٕٛقُٗٝا ايسفرت ١ٜأقٌ َٔ ايك١ُٝ
االمس. ١ٝ
 -5إ غٝاب عٓصط فطً ١ضأؽ املاٍ ْتٝذ ١بٝع أغِٗ ايعٜاز ٠بايك ١ُٝاالمس ١ٝمتجٌ اسس ٣ايػًبٝات اييت دبعٌ َٔ ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ
هلا اْعهاغات غًب ١ٝعً ٢أغعاض االغِٗ  ،يصيو فُٔ االُٖ ١ٝمبهإ إٔ ٜتِ اعاز ٠ايٓعط يف شيو.
 -6باالَهإ ادطا ٤املعٜس َٔ االحباخ ٚايسضاغات س ٍٛاْعهاغات ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ َٔ خالٍ االنتتاب ٚايطمسً ١يف أغٛام
َاي ١ٝاخط.٣
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املصازض
ايٓؿطاتٚ طٜ ايتكاض:ًالٚأ
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األظَ ١املاي ١ٝيف نٛضزغتإ
ٚأْعهاغاتٗا عً ٢االغتجُاض ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ* ١ٝ
ّٜٛ.ّ.غف عبٝس مح٘ اَني

ّ.ّ.ؾٛضف قازض عًٞ

نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتكاز /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ

املًدل

ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل بٝإ األظَ ١املاي ١ٝيف إقً ِٝنطزغتإ ٚاْعهاغاتٗا عً ٢قطاع٘ ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝدٗ،١
فهالً عٔ اغتككا ٤أغباب تٛاتط سسٚخ األظَ ١املايَٚ ١ٝػبباتٗاٚ ،عطض اآليٝات ٚاإلدطا٤ات ايٛقا ١ٝ٥يالظَ ١املاي ١ٝبايرتنٝع عً٢
اظَ ١ايكطاع ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ ،١ٝاعتُست ايبشح املٓٗر ايٛقف ٞايتشً ًٞٝيتشسٜس اْعهاغات األظَ ١املاي ١ٝعً ٢ايٓؿاط
ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْٚ ،١ٝتٛقًت ايبشح اىل زتُٛع َٔ ١االغتٓتادات أُٖٗا إ االغتجُاض ايعكاض ٟيف اإلقً ِٝنإ َتهطضاَ
َٔ االظَ ١املاي ، ١ٝإش مت االْػشاب َٔ َؿاضٜع اغتجُاض ١ٜبكًَٝ ) 10 ( ١ُٝاضات زٚالضٚ .يف نَ ٤ٛكرتسات ايبشح مت تكس ِٜمجً١
َٔ ايتٛقٝات َٓٗا نطٚض ٠إدطا ٤إقالسات دصض َٔ ١ٜايٓعاّ املاي ٞيف إقً ِٝنطزغتإ ايعطام ٚإعازٖٓ ٠سغ ١األْؿط ١املعتُس ٠يف
َؤغػات٘ املتٓٛع ١مبا ٜهُٔ َٛانب ١ايب ١٦ٝاحملٝط ١بٗا ٚاالغتذاب ١ايػطٜع ١أل ٟخًٌ عتسخ ْتٝذ ١تعطض ايبالز الظََ ١ايَ ١ٝطتكب.١
ايهًُات املفتاس :١ٝاألظَ ١املاي ،١ٝايكطاع ايعكاض ،ٟايٓؿاط ايعكاض ،ٟستافع ١ايػًُٝاْ ،١ٝإقً ِٝنٛضزغتإ.
Abstract
This research aims to explain the financial crisis in the Kurdistan region and its implications on the
real estate sector in Sulaymaniyah governorate on the one hand, as well as investigating the causes of the
frequency of the financial crisis and its causes, and the presentation of mechanisms and preventive
measures for the financial crisis, focusing on the crisis of the real estate sector in Sulaymaniyah
Governorate, to determine the implications of the financial crisis on the real estate activity in the province
of Sulaymaniyah, and reached research to a set of conclusions that the most important real estate
investment in the region was affected by the financial crisis, as the withdrawal of investment projects
worth (10) Billions Dollar.

* قسّ ٖصا ايبشح يف املؤمتط ايعًُ ٞايسٚي ٞايطابع دتاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطْٝ/١ٜػإ 2102
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In light of the research proposals were presented a number of recommendations, including the need
for radical reforms of the financial system in the Kurdistan region of Iraq and the re-engineering of
approved activities in various institutions to ensure that keeping up with the surrounding environment
and rapid response to any defect occurs as a result of the country's anticipated exposure to financial crisis.
Key words: financial crisis, the real estate sector, real estate activity, the province of Sulaymaniyah,
Kurdistan Region

املكسَ١

إ االقتكاز ايعاملَٓ ٞص بساٜات ايكطٕ املان ٞاىل ٖصا ايٜ ّٛٝعاْ ٞنجري َٔ األظَات املايٚ ،١ٝيف ظٌ تًو األظَات ٚايتػريات

نًٗا بطظت ٚاظزازت اذتاد ١اىل األغٛام ٚاملؤغػات املاي ١ٝملا هلا َٔ تأثري يف ايٓؿاطات االقتكاز ١ٜبأْٛاعٗا املدتًف ١بؿهٌٍ عاّ
ٚعً ٢ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض ف ٘ٝعً ٢ضتٚ ،ٍٛأؾطت ايػٓٛات االخري ٠بطٚظ االظَ ١يف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام اييت ميهٔ ٚقفٗا

يف عًِ االقتكاز اىل اذتاي ١ايػ ١٦ٝيًذٛاْب املايٚ ١ٝاالقتكاز ١ٜيًبًس.

إ األظَات املايْٚ ١ٝعطا يآلثاض اذتازٚ ٠ارتطري ٠اييت ميهٔ إٔ ترتتب عٓٗا اييت قس تٗسز االغتكطاض االقتكازٚ ٟاالدتُاعٞ

ٚايػٝاغ ٞيًس ٍٚاملعٓ ١ٝناْت غبباً ألظزٜاز عسز املؤغػات املاي ١ٝاملفًػ ١اش بسأت بعض ايكٓاعات يف االقتكاز اذتكٝك ٞبطًب

املػاعس ٠أَٛ ٚادٗ ١االْٗٝاضٚ ،تعٛز األظَ ١املاي ١ٝيف نٛضزغتإ اىل نعف اذتهَٛات يف اإلقً ِٝيف إزاضَٛ ٠اضزٖا عً ٢ضت ٍٛنف٤ٛ

ٚفاعٌ ،فهالً عٔ االعتُاز ايهً ٞعً ٢قطاع ايٓفط ٚاُٖاٍ ايكطاعات االخط ٣نصيو تٗسٜسات تٓع ِٝزاعـٚ ،أظَ ١ايالد٦ني

ايػٛضٜني ٚأظَ ١ا يٓاظسني ايعطاقٝني ٚارتالفات َع سه ١َٛبػساز س ٍٛعا٥سات ايٓفط اإلقً ِٝنٛضزغتإ عُكت َٔ تاثري ٖصٙ

االظَ.١

َٔ ٖصا املٓطًل تهُٔ ايبشح َٓٗذ ١ٝايبشح ،فهالً عٔ ثالخ َباسح ضٝ٥ػ ،١إش ٜتٓا ٍٚاملبشح األَ ٍٚفٗ ّٛاألظَ ١املاي١ٝ

ٚاغبابٗا ٚأْٛاعٗاٚ ،تهُٔ املبشح ايجاَْ ٞفٗ ّٛاالغتجُاض ايعكاضٚ ٟأُٖٝت٘ ٚسػاغٝت٘ ،أَا املبشح ايجايح فتٓا ٍٚتأثري األظَ ١املاي١ٝ

يف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام يف ايكطاع ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ.١ٝ

َٓٗذ ١ٝايبشح

َ .1ؿهً ١ايبشح

ٜؿري ٚاقع اذتاٍ إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام باْ٘ اَاّ حتسٍ نبريْ ،تٝذ ١االظَ ١املايَٚ ١ٝا متدض عٓٗا َٔ تساعٝات طايت

ايكطاعات االقتكاز ١ٜمجٝعٗا يف اإلقً َٔٚ ِٝنُٓٗا ايكطاع ايعكاض ،ٟبٓا ً٤عًَ ٢ا تكسّ ميهٔ ططح ايػؤاٍ اآلت ٞيًتعبري عٔ َؿهً١

ايبشح "َا تأثري االظَ ١املاي ١ٝعً ٢االغتجُاض يف ايكطاع ايعكاض""ٟ
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 .2أُٖ ١ٝايبشح
ٜػتُس ايبشح اُٖٝت٘ َٔ طبٝع ١املٛنٛع ايص ٟغًط ايه ٤ٛعًَ ٘ٝتُجالً بايتػريات اييت ٜؿٗسٖا االقتكاز يف إقًِٝ

نٛضزغتإ ،فهالً عٔ االٖتُاّ املتعاٜس يإلقً ِٝمبٛنٛع ١األظَ ١املايَٚ ١ٝا ٜٓتر عٓٗا َٔ آثاض غًب ١ٝالغُٝا يف ايكطاع ايعكاضٟ

ٚاالغتجُاض فٚ ،٘ٝعطض ٚتكس ِٜاملكرتسات الستٛاٚ ٤تكً ٌٝارتػا٥ط املاي ١ٝيف ايكطاع ايعكاض.ٟ
 .3أٖساف ايبشح

ٜتُجٌ اهلسف ايطٝ٥ؼ يًبشح يف تؿدٝل االغباب اييت ازت اىل سسٚخ االظَ ١املايٚ ١ٝاثاضٖا املرتتب ١عً ٢ايكطاع ايعكاضٟ

ٚاالغتجُاض فٚ ٘ٝآيٝات َعادتتٗا ،فهال عٔ االٖساف ايفطع ١ٝاآلت:١ٝ
أ-

نٛضزغتإ.
ب-

حتً ٌٝاآلثاض املرتتب َٔ ١االظَ ١املاي ١ٝعً ٢ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض ف ٘ٝيف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝيف إقًِٝ

تكس ِٜاملكرتسات اييت تػِٗ يف ايتكً َٔ ٌٝايٓتا٥ر ايػًب ١ٝهلا.

 .4فطن ١ٝايبشح:
ٜٓطًل ايبشح َٔ فطن َ ١ٝفازٖا إٔ االظَ ١املاي ١ٝهلا تأثريات غًبَ ١ٝباؾط ٠يف االغتجُاض يف ايكطاع ايعكاض ٟيف إقًِٝ

نٛضزغتإ ايعطام.

َٗٓ .5ر ايبشح:

اعتُست ايبشح املٓٗر ايٛقف ٞايتشً ًٞٝيتشسٜس اْعهاغات األظَ ١املايٚ ١ٝآثاضٖا يف ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض ف ٘ٝيف

ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝيف إقً ِٝنطزغتإ.
 .6سسٚز ايبشح:

تهُٓت اذتسٚز املهاْ ١ٝيًبشح ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝيف إقً ِٝنطزغتإ ،يف سني حتسزت اذتسٚز ايعَاْ ١ٝاملس– 2008( ٠

.)2015
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املبشح األٍٚ
أٚالًَ :فٗ ّٛاألظَ ١املاي١ٝ

األظَ ١املايَ :١ٝفَٗٗٛاٚ ،أغبابٗاٚ ،اْعهاغاتٗا

تٓشسض ايهًُ ١ايفطْػ َٔ Crise ١ٝايهًُ ١ايآلتٚ Crisis ١ٝٓٝاييت بسٚضٖا تٓشسض َٔ ايهًُ ١ايْٛٝاْٚ ،Krisis ١ٝقس

ظٗطت األظَ ١املاي ١ٝألَ ٍٚط ٠عٓس ايهاتب ز ٣الؽ ناظ Conte de Las Casesيف عاّ (1823بٝيب  ،)3 ،2015 ،بٛقفٗا
انططاباً يف أغٛام املاٍ أ( ٟغٛم ايٓكس) ٚايصٜ ٟه ٕٛف ٘ٝغ ٤ٛاالختٝاض ٚاملداطط ٠غ ١٦ٝيسضد ١إٔ غٛم املاٍ ٜه ٕٛغري قازض عً٢

تٛد ٘ٝاألَٛاٍ بهفا ٠٤اىل ٖؤال ٤ايصٜ ٜٔه ٕٛيس ِٜٗأفهٌ ايفطم االغتجُاض( ١ٜايعٜازات ٚارتطابؿ ،)406 ،2013 ،١إٕ ايعامل

ٚاد٘ نجريا َٔ األظَات املايَ ١ٝجٌ ايهػاز ايعع ِٝعاّ  َٔٚ ،1929ثَِّ األثٓني األغٛز عاّ ٚ ،1987تًتٗا أظَ ١أنتٛبط ،1989

ٚقٛالً إىل أظَات األغٛام ايٓاؾ ١٦يف ايتػعٓٝات ٚأظَ ١دٓٛب ؾطم أغٝا اييت مل تػًِ َٓٗا ٖص ٙايبًسإ اييت حتكل َػتٜٛات عاي١ٝ

َٔ ا يُٓ ،ٛفتهطاض األظَات املاي ١ٝظاٖطَ ً٠جري ً٠يًكًل ٚاالٖتُاّٚ ،تٗسٜساً سكٝكٝاً عً ٢االغتكطاض االقتكازٚ ٟايػٝاغٚ ٞالغُٝا ايسٍٚ
ايٓاَ( ١ٝبٝيب  ،املكسض ايػابل)2 ،

نُا ميهٔ تعطٜف االظَ ١املاي ١ٝعً ٢اْٗا تسٖٛض ا ٚاطتفاض يف طًب املػتجُط عً ٢االق ٍٛاملاي ١ٝاييت تؤز ٟزٚضاً َُٗاً يف

االقتكاز ايكٜ ٚ ،َٞٛكًٌ َٔ ايٓؿاط االقتكاز ٟايهً ٞعً ٢ضتَ ٍٛباؾط عٔ ططٜل تأثري ِٙيف قطاضات املػتًٗهني ٚاالفطاز ٚايؿطنات

ٚعً ٢ضت ٍٛغري َباؾط عرب تأثريات٘ يف اغعاض باق ٞاالق ٍٛاالخطٚ ٣املٛاظْات املاي ١ٝيًٛغطا ٤املايَ ٕٛٝجٌ ايبٓٛى (عً، 2010 ، ٞ

.)3

ثاْٝا :أغباب األظَات املاي١ٝ

إ أغباب ٖص ٙاألظَات ختتًف َٔ أقتكاز زٚي ١ألخطٚ ٣فل ظطٚفٗا ،فف ٞزضاغ ١زٚيَ ١ٝعُك ١مشًت  102أظََ ١اي١ٝ

يعؿط ٜٔبًس خالٍ ايعؿط ٜٔعاّ املان( ٞأغتدسّ َؤؾط َعزٚز ٜته َٔ ٕٛزضد ١أطتفاض ق ١ُٝايعًُْٚ ،١ػب ١ارتػاض ٠يف

اال ستٝاطات) ،تٛقًت ٖص ٙايسضاغ ١اىل ْتٝذَ ١فازٖا إٔ أنجط بًسإ ايع ١ٓٝاملسضٚغ ١عطن ١يألظَات املاي ٖٞ ١ٝايبًسإ اييت ؾٗست
حتطضاَ يف أغٛاقٗا املايٚ ،١ٝاألظَات املكطف ١ٝاييت أزت بسٚضٖا اىل أظَ ١عُالت (بٝيب ،املكسض ايػابلٖٓٚ ،)9 ،اى زتُٛعَٔ ١

األغباب املؿرتن ١اييت ميهٔ اظتاظٖا باآلت:ٞ

ٜ -1ك ّٛايٓعاّ املاي ٞايعاملْٚ ٞعاّ األغٛام املاي ١ٝعًْ ٢عاّ املؿتكات املاي ١ٝاييت ال ٜرتتب عًٗٝا أَ ٟبازالت فعً ١ٝيًػًع

ٚارتسَات بٛقفٗا َكاَطات َٚطآٖات تك ّٛعً ٢اذتغ ٚايكسضٚ ،إٕ َععُٗا ٜك ّٛعً ٢ا٥تُاْات َٔ ايبٓٛى عً ٢ؾهٌ قطٚض ،مما
أز ٣اىل تهدِ ايكطٚض ٚٚقٛهلا إىل َػتٜٛات عاي ١ٝدسًا مما أز ٣إىل سسٚخ األظَ ١املاي.١ٝ

 -2غ ٤ٛغًٛنٝات َؤغػات ايٛغاط ١املاي ١ٝاييت تك ّٛباإلقطاض بأغعاض فا٥س ٠عاي ١ٝدساً يٛدٛز املداططٚ ٠اييت ٜتشٌُ

تبعٝتٗا املكرتض مما ٜؤز ٟيف ايٓٗا ١ٜإىل سسٚخ األظَ ١املاي( ١ٝعبساملعبٛز.)25 ،2009 ،

-3نعف قسض ٠ايبٓٛى عً ٢مت ٌٜٛايؿطنات ٚاألفطاز أز ٣اىل اطتفاض االْفام االغتجُاضٚ ٟاالغتٗالن ٞمما ٖسز عسٚخ

االظَ( ١ايطٚاس)2 ،2009 ،ٞ
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 -4اظَات تعٗط ْتٝذ ١غ ٤ٛتكطفات ايسٚيَ ١جٌ االخطا ٤االزاضٚ ١ٜايفٓ ١ٝا ٚايتػريات ايػٝاغ ١ٝاملفاد( ١٦غٗ،2002 ،ٛ
إٔ َععِ االظَات يف املانٜ ٞعٛز غببٗا إىل اْتٗاز غٝاغات َايْٚ ١ٝكس ١ٜتٛغع ١ٝاييت بسٚضٖا تؤز ٟإىل ظٜاز ٠نبري ٠يف

ايطًب ،فهالً عٔ غعط قطف أعً َٔ ٢ايك ١ُٝاذتكٝكٚ ،١ٝاطتفاض يف االستٝاط ٞايٓكس ٟإىل زضد َٔ ١ارتطط تؤز ٟاىل سسٚخ األظَ١

(نٛضتٌٚ ) 15 ،2005 ،يهٔ ٚعً ٢ايطغِ َٔ ٖصا ايتعسز اال إ ٖٓاى مسات أ ٚخكا٥ل عاََ ١تفل عًٗٝا بني ايباسجني فُٝا ٜطتبط
باالظَ ١املايْٛ ١ٝدعٖا فُٝا ٜأت( :ٞغٗ ،ٛاملكسض ايػابل)253 ،

 .1املفادأ ،٠فٗ ٞحتسخ بؿهٌ غري َتٛقع  ٖٞٚسسخ غطٜع ٚغاَض.

 .2دػاَ ١ايتٗسٜسٚ ،ايص ٟقس ٜؤز ٟاىل خػا٥ط َاز ١ٜأ ٚبؿطٖ ١ٜا ١ً٥تٗسز االغتكطاض.
َ .3طبه ،١تٗسز االغؼ أ ٚايطنا٥ع ايطٝ٥ػ ١ٝاييت ٜك ّٛعًٗٝا ايٓعاّٚ ،تٛدس ساالت ايكًل ٚايتٛتطٚ ،عسّ ايٝكني يف

ايبسا ٌ٥املتاس.١

 .4نٝل ايٛقت املتاح ملٛادٗ ١االظَ ،١فاالسساخ تتكاعس بؿهٌ َتػاضع.
 .5تعسز االططاف ٚايك ٣ٛاملؤثط ٠يف سسٚخ االظَٚ ،١تعاضض َكاذتٗا.
ثايجاَ :أْٛاع األظَات املاي١ٝ

.1أظَ ١ايعًُٜ :١ؤز ٟسسٚخ األظَ ١املاي ١ٝيف أ ٟبًس إىل اطتفاض ق ١ُٝايعًُ ١فٚ ٘ٝإىل ٖبٛط ساز يف قُٝتٗا ،اش ميٝع احملًًٕٛ

بني أظَات ايعًُ ١شات "ايطابع ايكسٚ "ِٜأظَات "ايطابع اذتسٜح" فاألٚىل تبًؼ شضٚتٗا بعس فرت َٔ ٠االفطاط يف األْفامٚ ،االضتفاع
اذتكٝك ٞيف ق ١ُٝايعًُ ١اييت تؤز ٟاىل انعاف اذتػاب ادتاضٖٚ ،ٟصا ٜه ٕٛغايباً يف غٝام َٔ ايهٛابط املتعاٜس ٠عً ٢ضأؽ املاٍ مبا

ٜؤز ٟيف ايٓٗا ١ٜاىل ختفٝض ق ١ُٝايعًُ ،١أَا يف اذتاي ١ايجاْ ١ٝفإ ايكًل ايصٜ ٟعاْ ٞاملػتجُط ٖٛ َ٘ٓ ٜٔعسّ ايٝكني بؿإٔ اإلدطا٤ات

اذتهٚ ،١َٝٛاالقرتاض ايهبري (عذع املٝعاْ )١ٝميهٔ إٔ ٜؤثط يف َٓار األغٛام املاي ١ٝاألنجط حتطضاً ٚتهاَالً ٚايهػط غطٜعاً عً ٢غعط
قطف َٔٚ ،ثَِّ حتسخ األظَ( ١ايعك)7 ، 2013 ،ٕٛ

 .2األظَ ١املكطف :١ٝتعٗط األظَات املكطف ١ٝعٓسَا ٜٛاد٘ بٓو َا ظٜاز ٠نبريَٚ ٠فاد ١٦يف طًب غشب ايٛزا٥ع َٔٚ ،ثَِّ

حتسخ "أظَ ١غٛٝي "١يس ٣ايبٓوٚ ،اشا اَتست اىل بٓٛى أخط ٣حتسخ يف تًو اذتاي" ١أظََ ١كطفٚ "١ٝعٓسَا تتٛفط ايٛزا٥ع يس ٣ايبٓٛى

ٚتطفض َٓح ايكطٚض خٛفاَ َٔ عسّ قسضتٗا عً ٢ايٛفا ٤بطًبات ايػشب حتسخ أظَ ١اقطاض أَ ٚا ٜػُ ٢بـ " أظَ ١ا٥تُإ" (نٛضتٌ،

)3 ،2005

 .3أظَ ١ايس : ٕٜٛحتسخ أظَ ١ايس ٕٜٛعٓسَا ٜتٛقف املكرتض عٔ ايػساز أ ٚعٓسَا ٜعتكس املكرتن ٕٛإٔ ايتٛقف عٔ ايػساز

ممهٔ اذتسٚخ َٔٚ ،ثِ ٜتٛقف ٕٛعٔ تكس ِٜقطٚض دسٜسٚ ،٠عتاٚي ٕٛتكف ١ٝايكطٚض ايكاٚ ،١ُ٥قس تطتبط أظَ ١ايس ٕٜٛبس ٜٔجتاضٟ
(خام) أ ٚبس ٜٔغٝاز( ٟعاّ)ٚ ،تؤز ٟاملداطط املتٛقع ١بإٔ ٜتٛقف ايكطاع ايعاّ عٔ غساز ايتعاَات٘ ،اىل تطادع ساز يف تسفكات ضأؽ

املاٍ ارتامٚ ،اىل أظَ ١يف ايكطف األدٓيب (ايعك ،ٕٛاملكسض ايػابل )9 ،
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 .4أظَ ١األغٛام املايٖٓ :١ٝاى زتُٛع َٔ ١االغباب متجٌ املٓار ايص ٟتٓٗاض ف ٘ٝاألغٛام َٔٚ ،أبطظٖا تطانِ ايس ٕٜٛايعاَ١

ٚايس ٕٜٛاملؿهٛى يف حتكًٗٝاٚ ،االغطاع يف َعسالت ايُٓ ٛيف اقتكازٜات ايس ٍٚبؿهٌ ال تػتٛعب٘ طاقاتٗا االقتكازٚ ،١ٜنصيو

اغتدساّ ايكطٚض قكري ٠األدٌ يتَُ ٌٜٛؿطٚعات شات فرتات تفطٜؼ ط ١ًٜٛاالدٌٖٚ ،صا اىل داْب تفؿ ٞايفػاز يف ادتٗاظ
املكطيفٚٚ ،ق ٍٛايطًب اىل أزَْ ٢ػتٜٛات٘ مبا غتًل ساي َٔ ١ايطنٛز ،نُا إٔ املهاضبات ختًل َا ٜػُ ٢باقتكاز ايفكاعات (قالح

ايس.)10 ،2010 ،ٜٔ

املبشح ايجاْٞ
االغتجُاض ايعكاضَ :ٟفَٗٗٛا،أُٖٝتٗا ٚسػاغٝتٗا

أٚالًَ :فٗ ّٛاالغتجُاض ايعكاضٟ

االغتجُاض ايعكاض ٖٛ ٟأ ١ٜممتًهات ( أضض أ ٚبٓا – ١ٜا ٚدع َٔ ٤بٓا – ١ٜأ ٚنًُٗٝا) ستتفغ ب٘ َٔ قبٌ املايو أ ٚاملػتأدط

ألنتػاب اٜطازات اظتاض ١ٜأ ٚايعٜاز ٠يف قُٝت٘ ايطأمساي ١ٝأ ٚنًُٗٝاٚ ،تتُجٌ بكٝاّ املػتجُط باغتجُاض اَٛاي٘ يف ؾطا ٤عكاضاتٚ ،إ
َهْٛات االغتجُاض ايعكاض ٟتؿٌُ االْفام َٔ ادٌ اذتك ٍٛعً ( ٢االضان ٞارتاّ  ،االضان ٞاملتطٛضَ" ٠عتُس َٔ ٠االدٗع٠
اذته ٚ ١َٝٛشتططَٓ ٚ ١فص ٠بٗا ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝارتسَات ايعاَ ٚ "١قطع االضان ٞاملعس ٠يًبٝع ،املباْ ٞظُٝع اْٛاعٗا ( غهين  ،جتاض، ٟ

تطف ، ٞٗٝتعًَ ، ُٞٝطافل  ٚخسَات ) ( ٥اغٛغ.)101 ،2011 ،ٞ
ثاْٝاً :أُٖ ١ٝاالغتجُاض ايعكاضٟ

ٜعترب االغتجُاض يف ايكطاع ايعكاض ٟأسس أِٖ زتاالت االغتجُاض اذتكٝك ٞيف َععِ ز ٍٚايعاملٚ ،املؤؾطات االقتكاز ١ٜيف نجري

َٔ ايس َٔ ٍٚسذِ االغتجُاضات ايعكاضٚ ١ٜتتأثط بٝاْاتٗا غًبا ٚاظتابا عطن ١ايبٓاٚ ٤االْؿا٤ات ٚسذِ املػانٔ اييت تبٓٚ ٢سذِ

ايطْٖٛات ايعكاضٚ ،١ٜميهٔ إٔ ْٛدع أُٖ ١ٝايٓؿاط ايعكاض ٟيف ايٓكاط اآلت( :١ٝايعُري)62-61 ،2011 ،٠

 .1إٔ ايٓؿاط ايعكاضٜ ٟػِٗ بٓػبَ ١طتفع ١يف زخٌ ايس ٍٚستًٝاً أ ٚقَٝٛاًٚ ،ادتسٜ )1( ٍٚبني َسَ ٣ػاُٖ ١ايكطاع

ايعكاض ٟيف ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞجملُٛع َٔ ١ايس ٍٚايعطب ١ٝيًُس.)2012- 2007( ٠

دسَ )1( ٍٚعسالت ايُٓ ٛبايٓػب ١امل ١ٜٛ٦يًٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞيًٓؿاط ايعكاض ٟجملُٛع َٔ ١ايسٍٚ

يًُس )2012 – 2007( ٠باألغعاض ادتاض١ٜ
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ٜعٗط ادتسَ ) 1( ٍٚسَ ٣ػاُٖ ١ايٓؿاط ايعكاض ٟيف ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞيبعض ايس ٍٚايعطب ،١ٝإش يف عاّ ٜ 2007السغ

إ زٚي ١قطط َعسٍ منٖٛا بًؼ ٚ %49.7االَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٚ ،%36.4 ٠يف عاّ  2009اطتفض َعسٍ من ٛناف ١ايسٚ ٍٚشيو
تأثطاً باألظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝإٕ زٚالً َجٌ االَاضات ٚايبشطٚ ٜٔايهٜٛت نإ َعسٍ منٖٛا ْاقكاٚ ،يف عاّ ٜ 2010السغ إ زٚي١

ايهٜٛت ؾٗست تكسَاً ٚانشاً َكاضْ ١بعاّ  ،2009إش تػري َعسٍ منٖٛا َٔ ( )- %8.3إىل (ٚ )%76.7يف عاّ ٜ 2012السغ إ

َععِ ايس ٍٚقس ؾٗست تكسَاً يف َػاُٖ ١ايكطاع ايعكاض ٟيف ايٓاتر احملً ٞاالمجاي.ٞ

 .2يكس حت ٍٛايعكاض َٔ ٚغ ١ًٝيًػهٔ إىل جتاض ٠ميتٗٔ بٗا زتُٛع َٔ ١ايتذاض ا ٚاملػتجُط ،ٜٔبٌ تؤغؼ ايؿطنات

ايهرب ٣يًُتادط ٠بٗا.

 .3إ ايعكاض ٜعط ٞآَا جتاضٜا ألقشاب٘ ،حتكٝكا يًُكٛي ١املؿٗٛض( ٠ايعكاض ميطض ٚال ميٛت).
 .4إ يًعكاض ق ٠ٛا٥تُاْ ١ٝإش ٜعترب أٚثل َا ٜكسَ٘ طايب ايتُ ٌٜٛتٛثٝكا يًُبايؼ اييت عتكٌ عًٗٝا.
ثايجاَ :األظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝأْعهاغاتٗا عً ٢أغتجُاض ايعكاضٟ

األغتجُاض ايعكاضًَ ٖٞ ٟه ١ٝأضض أ ٚبٓا ١ٜأ ٚاالثٓإ َعاً أ ٚدعَُٗٓ ٤ا تعٛز يًُايو أ ٚاملػتأدط مبٛدب عكس اظتاض متًٜٞٛ

يًشك ٍٛعً ٢االظتاض أ ٚاْتعاض اضتفاع قُٝتٗا أ ٚاألثٓني َعاً بسالً َٔ أغتدساَٗا يف االْتاز أ ٚتٛضٜس ايبها٥ع ٚارتسَات أ ٚيألغطاض

اإلزاض ١ٜأ ٚيًبٝع نُٔ ايٓؿاط املعتاز يًُٓؿأ ٠عٝح َع تٛغع ايبٓٛى ٚاملؤغػات املاي ١ٝيف ْػب ايتُ ٌٜٛايعكاض ٟز ٕٚنُاْات
ناف ١ٝشيو أثط غًباً يف قسضتٗا املاي ١ٝضغِ ستاٚالتٗا االقرتاض َٔ دٗ ١أخط ( ٣فطٜس ،املكسض ايػابل)9 ،

ٜعترب االغتجُاض يف ايكطاع ايعكاض َٔ ٟاالزٚات االغتجُاض ١ٜاالِٖ خالٍ سكب ١ظَٓ ١ٝط ٖٛٚ ١ًٜٛشتعٕ ايك ١ُٝملععِ

املػتجُط ٜٔغٛا ٤ناْٛا أفطازاً ا ٚؾطنات نصيو ٜعترب ايهُإ اال ٍٚملععِ املػتجُط ٜٔعٓسَا عتكً ٕٛعً ٢قطٚض َٔ ايبٓٛى نُا
إ إطتفاض ق ١ُٝايعكاض بٓػب ١نبريٚ ٠اطتفاض غٛٝيٖ ١صا ايكطاع ي٘ تأثرياً غًبٝاً ٚعً ٢ضتٚ ٍٛانح يف سطنَ ١ععِ ايكطاعات  ٚيف

ضعَ ١ٝععِ ايؿطنات املسضد ١يف غٛم االٚضام املايٚ ،١ٝايالفت يالْتبا ٙإ ارتػا٥ط ادتػٚ ١ُٝايرتادع ايهبري يف ضع ١ٝايؿطنات

ايعكاض ١ٜاملسضد ١يف غٛم االٚضام املايٜ ١ٝؤز ٟاىل تطادع اغعاضٖا ايػٛق ١ٝبٓػب ١نبريٚ ٠يف ٖص ٙاذتايٜ ١رتزز املػتجُط ٜٔيف ؾطا٤
ايٛسسات ايعكاض ١ٜا ٚايػهٓ ١ٝا ٚاالضان ٞمما خًل فذ ٠ٛبني ايطًب ٚايعطض ٚتطادع يف االغعاض ٖٚصا ايتدٛف ٜؤز ٟاٜها اىل

تطزز ايبٓٛى ٚتٛقف بعهٗا عٔ تكس ِٜايكطٚض ٚايتػٗٝالت اىل املػتجُط ٜٔيف قطاع ايعكاض مما ٜؤثط غًبا يف ٖصا ايكطاع (ايسباؽ،

)1 ، 2009

610

م.م.شورش قادر علي  /م.م.یوسف عبید حمه امیه

األزمة المالیة في كوردستان ……

املبشح ايجايح
االظَ ١املاي ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ ٚأثطٖا عً ٢ايكطاع ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ١ٝ

أٚالً :االظَ ١املاي ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ

بعس االظزٖاض االقتكاز ٟايص ٟؾٗس ٙإقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ٚايص ٟزاّ عؿط غٓٛات ،ميط اإلقً ِٝاآلٕ بأظَ ١اقتكاز١ٜ

نبري ٠اثطت يف ايٓٛاس ٞايػٝاغٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاالقتكاز ١ٜنافٚ ،١اغباب ٖص ٙاالظَ ١نجريَ ٚ ٠تٓٛعَٗٓ ١ا نعف االزا َٔ ٤قبٌ

اذتهَٛات ايػابك ٚ ١عسّ ٚدٛز ازاض ٠نفٚ ٠٤ٛفاعًٚ ١االعتُاز عً ٢قطاع ايٓفط ٚاُٖاٍ ايكطاعات األخط ،٣فهالً عٔ تٗسٜسات
تٓع ِٝايسٚي ١االغالَ( ١ٝزاعـ)ٚ ،أظَ ١ايالد٦ني ايػٛضٜني ٚأظَ ١ايٓاظسني ايعطاقٝنيٚ ،االظَ ١ايػٝاغٚ ١ٝارتالف بني ايك ٣ٛايػٝاغ١ٝ

ايهٛضز َٔ ١ٜدٗ ٚ ١ارتالفات َع اذته ١َٛاملطنع ١ٜس ٍٛعا٥سات ايٓفط ٚاْٗٝاض اغعاض ايٓفط َٓص عاّ  َٔ 2014دٗ ٍ١أخطَٔٚ ،٣

ثَِّ اظزازت سس ٠االظَ ١بعس قطاض اذته ١َٛايعطاق ١ٝاٜكاف ضٚاتب املٛظفني ٚعسّ زفع  َٔ %17عا٥سات ايٓفط يإلقً ِٝنطز ٠فعٌ
َكابً ١يكٝاّ اإلقً ِٝبتؿٝٝس خط اْابٝب ٜكٌ اىل ز ٍٚادتٛاض ٚشيو غعٝا يألغتكالٍ االقتكاز( ٟايعُطإ .) 2 ، 2016 ،

ْتٝذ ١يصيو بًػت َس ١ْٜٝٛاإلقً ِٝانجط َٔ (ًَٝ )22اض زٚالض َع عسّ قسض ٠اإلقً ِٝزفع ضٚاتب املٛظفني عً ٢ضتَٓ ٛتعِ

ألنجط َٔ غٓتني ( )2015-2016مما زفع اإلقً ِٝاىل تٓفٝص بطْاَر تكؿف َٔ ٞنُٓٗا ْعاّ االزخاضات االدباض ١ٜبٓػب شتتًف١
ترتاٚاح بني (  ،) %75 - %15أثطت ٖص ٙاالظَ ١يف ناف ١ايكطاعات االقتكاز ١ٜيف اإلقً ِٝيٝبًؼ عسز املؿاضٜع املتٛقف)3800 ( ١

َؿطٚع تهِ َؿاضٜع يف شتتًف ايكطاعاتٜٚ ،عس قطاع االغتجُاض َٔ انجط ايكطاعات تهطضاً ( فتاح .) 1 ، 2016 ،

أَا بعس االظَ ١املاي ١ٝؾٗس بعس االظَ ١املاي ١ٝاش إٔ أنجط َٔ أيف َػتجُط يف اإلقً ِٝأعًٓٛا افالغِٗٚ ،مت االْػشاب َٔ

َؿاضٜع اغتجُاض ١ٜبكًَٝ )10( ١ُٝاضات زٚالض (احتاز االغتجُاض.)2015 ،

أَا بايٓػب ١حملافع ١ايػًُٝاْ ١ٝفإ تطادع َعسٍ االغتجُاض بسضد ١نبري ٠از ٣اىل اعالٕ ( )350ؾطن ١افالغٗا يف زتاالت

ايتذاضٚ ٠االغتجُاض ْتٝذ ١االظَ ١املاي ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ( .احتاز االغتجُاض.)2016 ،
ثاْٝاًٚ :اقع ايكطاع ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ١ٝ

فُٝا غبل مت عطض تأثري االظَ ١املاي ١ٝعً ٢االغتجُاض يف ايكطاع ايعكاض ٟيف اإلقً ِٝبؿهٌ عاّ ٚستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝبؿهٌ

خامٚ ،فُٝا ْ ًٜٞػتعطض تأثري ٖص ٙاالظَ ١عً ٢سطن ١ايكطاع ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْٚ ،١ٝنُا َٖ ٛبني يف ادتس ٍٚضقِ (.)2
ادتس ) 2 ( ٍٚعسز َعاَالت ايبٝع يف سافع ١ايػًُٝاْ ١ٝخالٍ املس) 2015 – 2008 ( ٠
معامالث انبَع
انسىت
معذل انىمو %
02216
2116
01
06032
2110
42.5
26065
2101
- 02.4
22262
2100
- 06.3
06643
2102
- 40.3
01031
2103
32.0
04066
2104
04016
2105
- 5.6
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ٜتبني َٔ ادتس ٍٚبٝع  ٚؾطا ٤ايعكاضات يف ستافع ١ايػًُٝاْْ ،١ٝالسغ إ َعاَالت ايبٝع ظازت بؿهٌ َػتُط َٔ عاّ

ٚ 2008يػا ١ٜعاّ  ،2010أَا َٔ عاّ ٚ 2011يػا ١ٜعاّ  2013اطتفض ٖص ٙايٓػبٚ ١بؿهٌ تسضظتٚ ٞاييت ميهٔ إ ْػُٗٝا بـ

(ايفكاع ١ايعكاض ،)١ٜفعٓسَا ْط ٣اغعاض ايعكاض يف تعاٜس فإ ايتفهري ايعًُ ٞاملٓٗذ ٞعتتِ عًٓٝا إ ْٓعط اىل داْيب ايعطض ٚايطًب ،اَا

دا ْب ايعطض فٓٓعط ف ٘ٝاىل عسز املعطٚض َٔ املباْ ٌٖ ٞسسخ ف ٘ٝمجٛز ا ٚتطادع َٚا غبب شيو" ٖٛ ٌٖٚ ،بػبب قً ١ايػٛٝي١
ألٕ نًف ١األقرتاض ظازت ا ٚألٕ ٖٓاى قٛٝز عً ٢ايبٓا ٤أ ٚغكٛف عً ٢األظتاضات أ ٚظٜاز ٠يف تهايٝف ايبٓاٚ ٤غريٖا َٔ األغباب

اييت قس تفػط اضتفاع اغعاض اإلظتاضات ٚاملباْ ٞبٛد٘ عاّٚ ،عً ٢داْب ايطًب ظتب إ ْتأٌَ اشا ناْت ٖٓاى ظٜاز ٠يف َساخ ٌٝايٓاؽ

دعًتِٗ ٜطغب ٕٛيف َعٜس َٔ املػانٔ" ٖٓ ٌٖٚاى ظٜاز ٠يف ايػهإ بػبب ايُٓ ٛايطبٝع ٞا ٚبػبب اهلذط "٠اشا ٚدسْا إ ٚاسساً أٚ

انجط َٔ ٖص ٙايعٛاٌَ اييت تؤثط يف داْيب ايعطض ٚايطًب ْه ٕٛقس ؾدكٓا ايػبب ايطٝ٥ػ ٞيًعٜاز ٠املػتُط ٠يف غٛم ايعكاضات،

ٖص ٙايعٛاٌَ ال ميهٔ إ صتسٖا يتهَ ٕٛربضا يعٜاز ٠ايطًب عً ٢ايعكاضات يف ستافع ١ايػًُٝاْ.١ٝ

اَا إشا نإ ٖٓاى اضتفاعاً نبرياً يف اغعاض ايعكاضات الميهٔ تربٜط ٙبتػري ًَُٛؽ يف ايعٛاٌَ اييت شنطْاٖا غابكا فإ ٖصا

األضتفاع ٜه ٕٛيف ايػايب اضتفاعا غريعكالْٜٚ ٞػُ ٢عاز ٠بايفكاع ١األقتكاز ١ٜاييت تٓتر عاز ٠عٔ ؾعٛض املؿرت ٜٔا ٚاملطآٖني يف

اغٛام ايعكاضات بإ األغعاض غتعٌ تطتفع َٔٚ ،ثَِّ غٝهٖٓ ٕٛاى ؾدكا آخط ٜؿرت ٟايبهاع ١بػعط اعً َٔ ٢ايػعط اذتايٚ ٞبصيو

عتكل ٖصا املطأٖ ضعا.

أَا بايٓػب ١يعاّ  2014فكس اظزاز َعاَالت ايبٝع يف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝاىل ( )14988مبعسٍ منًٜٗٝ ،)%37.1( ٛا اطتفاض

يف عاّ  2015مبعسٍ من. ) - %5.5( ٛ

ْالسغ َٔ ادتس ٍٚاعالٚ ٙدٛز تصبصب يف ايكطاع ايعكاض ،ٟفف ٞايػٓٛات ( ْ ) 2010 – 2008السغ اضتفاع ايطًب

عًٖ ٢صا ايكطاع ٚ ،يف ايػٓٛات (  ) 2013 – 2011اجت٘ ؾطا ٤ايعكاضات اىل االطتفاضٚ ،يف ايػٓٛات ( ) 2015-2014

ٚعً ٢ايطغِ َٔ بسا ١ٜسسٚخ االظَ ١يف اإلقً ِٝاظزازت َعاَالت ايبٝع ٜٚعٛز ايػبب يف شيو اىل ْعٚح عسز نبري َٔ ايعطاقٝني اىل
إقً ِٝنٛضزغتإ بػبب سطب زاعـ مما ظاز ايطًب عً ٢ايعكاضات ،فهال عٔ مساح ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝيألداْب بؿطا ٤ايعكاضات

ٚاييت مل تهٔ َػُٛسا َٔ قبٌ مما از ٣بسٚض ٙاىل ظٜاز ٠االقباٍ عً ٢ؾطا ٤ايعكاضات يف ٖص ٙاحملافع.١

ادتس )3( ٍٚعسز َعاَالت تكشٝح ادتٓؼ يف سافع ١ايػًُٝاْ ١ٝخالٍ املس) 2015 – 2008 ( ٠
معدل النمو %

السنة

تصحيح الجنس

8002

6644

8004

7733

- 8642

8030

2603

4047

8033

6482

- 242

8038

2303

742

8037

6376

- 3244

8036

8282

- 7342

8032

7406

8346
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ٜبني ادتس ) 3 ( ٍٚإ ٖٓاى تصبصباً يف َعاَالت تكشٝح ادتٓؼ يٓٝتر َػاضاً غري ٚانح ملجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ املعاَالت يتذس

إ انجط َعاَالت تكشٝح ادتٓؼ نإ يف عاّ  2010مبعسٍ منٚ ) %60.3 ( ٛاقًٗا يف عاّ  2014مبعسٍ من ) %31.5 ( ٛايصٟ
ٜعترب بسا ١ٜاالظَٚ ١بسا ١ٜاذتطب نس زاعـ مما زفع املٛاطٓني اىل االستفاظ مبسخطاتِٗ خاق ١يف ايبسا ١ٜمل تهٔ اجتاٖ ٙصا اذتطب

ٚانشا.

ٚمبا ٜطتبط مبعاَالت ايتًُٝو  ٚاالفطاظ ٚعً ٢ايطغِ َٔ اضتباط ٖص ٙاملعاَالت عه ١َٛاإلقًٚ ِٝاييت تك ّٛبٗص ٙاملٗاّ يهٓٗا

تؤثط عً ٢سطن ١غٛم ايعكاضات عً ٢ضت ٍٛعاّ بػبب إ اذتهٚ ١َٛعٔ ططٜل عًُٝيت ايتًُٝو ٚاالفطاظ تك ّٛبتًُٝو االضانٞ

يًُٛاطٓنيٚ ،املٛاطٔ اَا ٜك ّٛببٓا ٤زاض عًٗٝا فٓٝتعـ غٛم االزٚات االْؿا ١ٝ٥أٜ ٚك ّٛببٝعٗا فٓٝتعـ غٛم ايعكاضات ٚنُا َٖ ٛبني

َٔ ادتس.)4( ٍٚ

انجذول ( )4عذد معامالث انتمهَك وانفرز فٌ محافظت انسهَماوَت خالل انمذة ()7002 – 7002
افراز
تملیك
السنة
معدل النمو %
معدل النمو
2246
3610
2116
016.6
5663
%20.2
4613
2110
- 0.3
5614
-%01.3
4022
2101
2061
%
06.6
3422
2100
- 42.0
016.4
6020
%56
5405
2102
- 05.3
5224
-%22
0536
2103
- 04.2
4426
%65.0
2552
2104
62.2
6416
%64.4
4216
2105
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ٜٛنح ادتس )4( ٍٚإ ٖٓاى عالق ١بني عًُٝيت االفطاظ ٚايتًُٝوْ ،السغ اْ٘ يف نٌ االعٛاّ َاعسا عاّ َ 2014عاَالت

ايتًُٝو ٚايفطظ ٜعزاز ٚتٓدفض َع بعهٗاٜٚ ،بني ادتس )4( ٍٚإ أنرب عسزاً َٔ ايتًُٝو ٚايفطظ نإ عاّ ٚ 2012أقًٗا عسزاً يف

عاّ ٚ 2013اقٌ عًُٝات ايفطظ عاّ .2008

أَا بايٓػب ١يًُعاَالت االخطٚ ٣املطتبط ١بايكطاع ايعكاض ٟنطًب قٛض ٠قٝس يًًُو أَ ٚعاَالت تجبٝت اذتسٚز فإْٗا يف

اذتكٝكَ ١طتبط ١باملعاَالت االخطٚ ٣اييت مت االؾاض ٠ايٗٝا َػبكا ادتسٜ ) 5 ( ٍٚبني ايعالق ١بني املعاَالت ايبٝع ٚاملعاَالت االخط٣

فف ٞعاّ  2009اظزازت املعاَالت االخط ) 3753 ( َٔ ٣اىل ( َ ) 3874كاضْ ١بعاّ ٚ 2008مبعسٍ من ) %3.2 ( ٛنصيو

بايٓػب ١ملعاَالت ايبٝع اظزازت َٔ (  ) 17206اىل (  ،) 18932نصيو اذتاٍ بايٓػب ١يالعٛاّ االخطٜ ٣السغ ٚدٛز ٖص ٙايعالق١

بني ٖاتني املعاًَتني َاعسا عاّ  ، 2015عً ٢ايطغِ َٔ اطتفاض َعاَالت ايبٝع مبعسٍ بػٝط ٜعزاز املعاَالت االخط ٣مبعسٍ
(. ) %48.4
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جذول ( ) 2
عذد انمعامالث االخرى فٌ حافظت انسهَماوَت خالل انمذة ( )7002 – 7002
معامالث أخرى
معامالث انبَع
انسىت
معذل انىمو %
3253
02216
2116
3.2
3624
06032
2110
466.6
22226
26065
2101
- 24
5604
22262
2100
-6
5541
06643
2102
- 60
0205
01031
2103
5.6
0606
04066
2104
46.4
2606
04016
2105
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ٜٚالسغ إ املعاَالت االخطَ ٣طتبط بعًُ ١ٝايبٝع فُع اظزٜاز َعاَالت ايبٝع ٚاطتفانٗا تعزاز املعاَالت االخط٣

ٚتٓدفض ،فهالً عٔ إ افهٌ عاّ نإ  2010إش اظزازت َعاَالت ايبٝع ٚاملعاَالت االخط ٣بٓػب ١نبري ٠يهٔ يف  2011بسأ

ايٓؿاط ايعكاض ٟيف االطتفاض قبٌ بسأ االظَ ١املاي ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ ألغباب قس ته ٕٛفكاع ١عكاضٚ ١ٜميهٔ االؾاض ٠اىل َٛنٛع

ايفػاز أ ٚتػري اجتا ٙاالَٛاٍ اىل َؿاضٜع اخط ٣غري عكاضَٚ ،١ٜع ظٗٛض االظَ ١املاي ١ٝيف ْ 2014السغ إ َػاض ايٓؿاط ايعكاض ٟغري

ٚانح فف ٞعاّ ٜعزاز ايٓؿاط ايعكاض ٟيألغباب اييت مت شنطٖا غابكا ٚيف ْ 2015السغ بسا ١ٜتػري ٖصا املػاض إش تٓدفض َعاَالت
ايبٝع ٚتعزاز املعاَالت االخطٜٚ ، ٣ؤز ٟاغتُطاض االظَ ١املاي ١ٝاىل املعٜس َٔ ايتصبصب يف ايكطاع ايعكاض.ٟ
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االغتٓتادات ٚاملكرتسات

َٔ خالٍ ايعطض ٚايتشً ٌٝتٛقًت ايبشح اىل االغتٓتادات اآلت:١ٝ

 -1تأثط ايس ٍٚعَُٛاً باألظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝاْػشابٗا عً ٢ايعطام  َٔٚثَِّ عً ٢إقً ِٝنطزغتإ ٚستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝعً ٢ضت ٍٛخام،
ٜٚرتاٚح ايتأثري بني ايؿسٚ ٠ايهعف نٌٌ ٚفل خايت٘ ٚزضد ١اْسَاد٘ باالقتكاز ايعامل ،ٞفهالً عٔ تأثط ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض

ف ٘ٝؾٗس تطادعاً ٚاطتفاناً يف ايُٓ.ٛ

 -2غببت االظَ ١املاي ١ٝاطتفاناً يف االغتجُاضات ايعكاض ١ٜيف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝإقً ِٝنطزغتإ ايعطام.
 -3أثطت األظَ ١املايٚ ١ٝعرب األغٛام املاي ١ٝيف اْتكاٍ ضؤٚؽ األَٛاٍ ٚاطتفانٗا يف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝإقً ِٝنطزغتإ ايعطام.
ٖٓ -4اى تٛقعات باغتُطاض االظَ ١املايَٚ ١ٝاهلا َٔ َاآلآلت عً ٢ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض ف ٘ٝيف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝإقًِٝ
نطزغتإ ايعطام.

 -5أظٗطت االسكاٝ٥ات ارتاق ١ببٝع ايعكاضات ٚؾطاٗ٥ا يف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝإقً ِٝنطزغتإ ايعطام إ ٖٓاى ظٜاز ٠يف ٖصٙ
ايتعاَالت عً ٢ضتًَ ٍٛشٛظ بني عاَٚ )2010 - 2008( ٞاطتفاناً عً ٢ضت ٍٛتسضظت ٞبعس عاّ ٚ 2010قٛالً إىل عاّ ،2014
إش بسأ ٖصا ايكطاع ٚاالغتجُاض ف ٘ٝبايتعايف ْتٝذ ١ايٓعٚح ،فهالً عٔ ايػُاح يألداْب ايؿطاٚ ٤ايتًُو يف ستافع ١ايػًُٝاْ.١ٝ

 -6اؾطت ْتا٥ر حتً ٌٝايبٝاْات اييت ختل تكشٝح ادتٓؼ تصبصباً اطتفاناً ٚاضتفاعاً ٚقٛالً إىل عاّ  2014ايصٜ ٟعس بسا ١ٜاالظَ١
املايٚ ١ٝاذتطب نس زاعـ َٔٚ ،ثَِّ بسأت ٖص ٙايعًُ ١ٝبايُٓٚ ٛي ٛعً ٢ضتَٓ ٍٛدفض.

 -7أنست ْتا٥ر حتً ٌٝبٝاْات عًُٝيت اإلفطاظ ٚايتًُٝو بني عاَ )2014 - 2008( ٞتصبصباً أخص ً٠باالضتفاع ٚاالطتفاض مما أز٣
إىل ايتأثري يف تٓؿٝط ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض ف ٘ٝيف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝإقً ِٝنطزغتإ ايعطام ٚقٛالً إىل عاّ  2015إش

اؾطت ايبٝاْات إٔ ٖاتني ايعًُٝتني اظزٖطتا عً ٢ضت ٍ ٛدٝس قٝاغاً بعاّ .2014

 -8االختالف ايػٝاغ ٞبني سه ١َٛاإلقًٚ ِٝاملطنع َٔ دٗٚ ١بني ادتٗات ايػٝاغ ١ٝزاخٌ اإلقً ِٝنإ غببا يف تفاقِ االظَ ١املاي١ٝ
يف إقً ِٝنٛضزغتإ .

 َٔ -9االغباب ايطٝ٥ػ ١ٝاييت ازت اىل ظٗٛض ٖص ٙاالظَ ١نعف ازا ٤اذتهَٛات ايػابك ١يف اإلقً ٚ ِٝعسّ ٚدٛز ازاض ٠دٝس٠
ٚاالعتُاز بسضد ١نبري ٠عً ٢قطاع ايٓفط ٚيهٔ سطب زاعـ  ٚأظَ ١ايالد٦ني ايػٛضٜني عُكت ٖص ٙاالظَ. ١

 -11إ االغتجُاض ايعكاض ٟيف اإلقً ِٝنإ انجط تهطضا َٔ االظَ ١املاي ١ٝاش إٔ بعض َٔ املػتجُط ٜٔيف اإلقً ِٝاعًٓٛا افالغِٗ ٚ،مت

االْػشاب َٔ َؿاضٜع اغتجُاض ١ٜبكًَٝ ) 10 ( ١ُٝاضات زٚالض ٖٚ ،صا بسٚضٜ ٙكٛزْا اىل قب ٍٛفطن ١ٝايبشح ٚايص ٟنإ
َفازٖا إ االظَ ١املاي ١ٝيف اإلقً ِٝهلا تاثريا َباؾطا عً ٢االغتجُاض ايعكاض. ٟ
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 -11عً ٢ايطغِ َٔ تأثط االغتجُاض ايعكاض ٟباالظَ ١املاي ١ٝاال إ سطن ١بٝع ٚؾطا ٤ايعكاضات مل تتأثط نجريا ٚشيو بػبب ْعٚح عسز

نبري َٔ املٛاطٓني َٔ ادتٓٛب ٚايٛغط إىل إقً ِٝنطزغتإ ايعطام مما از ٣اىل بكا ٤سطن ١ايبٝع ٚايؿطا ٤يًكطاع ايعكاض ٟعً٢

ساي٘ يف ستافع ١ايػًُٝاْ. ١ٝ
املكرتسات

يف نَ ٤ٛا غبل َٔ االغتٓتادات ْكرتح َا :ًٜٞ

 .1اذتٌ ايػٝاغٚ ٞتٗس ١٥االٚناع االقتكازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝبني اإلقًٚ ِٝاذته ١َٛاملطنع َٔ ١ٜدٗٚ ،١بني االسعاب زاخٌ اإلقًَٔ ِٝ
دٗ ٍ١اخط ،٣نف ٌٝبإ غتط ٛاإلقً ِٝخطٛات٘ االٚىل ملٛادٗ ١االظَ ١املاي.١ٝ
 .2االغتُطاض يف نذ ايػٛٝي ١يف ايكطاعات االقتكاز ١ٜاملٓتذ ١نافٚ( ١خاق ١ايكطاع ايعكاضٚ )ٟعً ٢ضتٜ ٍٛهُٔ عسّ تسٖٛض
ايكاعس ٠اإلْتاد ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام.

 .3نطٚض ٠إدطا ٤إقالسات دصض ١ٜعً ٢ايٓعاّ املاي ٞيف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ٚإعازٖٓ ٠سغ ١األْؿط ١املعتُس ٠يف َؤغػات٘
املتٓٛع ١مبا ٜهُٔ َٛانب ١ايب ١٦ٝاحملٝط ١بٗا ٚاالغتذاب ١ايػطٜع ١أل ٟخًٌ عتسخ ْتٝذ ١تعطض ايبالز الظََ ١ايَ ١ٝطتكب.١

 .4نطٚض ٠تك ١ٜٛاألْعُ ١املكطف ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإٚ ،ايتشهِ يف اال٥تُإ املكطيف ٚتٛد ٘ٗٝاىل االغتجُاضات اذتكٝك ١ٝاييت
ٜكاسبٗا أْتاز ٚتبازٍ فعًٝنيٚ ،تؿذٝع ايكطاع ارتام عً ٢حتكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتكاز ١ٜيف اإلقً.ِٝ

 .5ايعٌُ ٚايتٓػٝل َع احتاز َػتجُط ٟنٛضزغتإ عً ٢اظتاز آي ١ٝيًبس َٔ ٤دسٜس عً ٢املؿاضٜع ايعكاض ١ٜاملتٛقف ،١عٔ ططٜل اعطا٤
قطٚض َٝػط ٠يًُػتجُط ٜٔايص ٜٔتهطضٚا بػبب ٖص ٙاالظَ.١
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املكازض

 -1امحس بٔ محس ايطٚاس ،)2009( ،ٞاالظَ ١املاي ١ٝايعامل ،١ٝعٛخ ٚايتكاضٜط ايربملاْ ،١ٝايعسز  ،16عُإ ،األضزٕ.
 -2امحس بٔ عبسايععٜع ايعُريْٛ ،)2011( ،٠اظٍ ايعكاض ،زاض املُٝإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايطٜاض ،ايػعٛز.١ٜ
 -3زايٝا اب ٛايػٝط عبس املعبٛز ،)2009( ،األظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝأثطٖا عً ٢ايعامل ايعطب ،ٞبطْاَر تسضٜب ١عً ٢ازاضَ ٠ؿطٚع،
ايكًٛب.١ٝ

 -4فطٜس نٛضتٌ ،)2005( ،األظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝأثطٖا عٌ االقتكازٜات ايعطب ،١ٝداَع ١غهٝهس - ٠دعا٥ط َ ،كاٍ َٓؿٛض عً٢
املٛقع االيهرت.ْٞٚ

http://www.kantakji.com/media/6894/595.pdf

 -5عاَط ايعُطإ ،)2016( ،االظَ ١االقتكاز ١ٜيف نٛضزغتإ ايعطام اىل اَ ،"ٜٔطنع ايطٚابط يًبشٛخ ٚايسضاغات االغرتاتٝذ،١ٝ
.http://rawabetcenter.com/archives/22899

 -6عبسايػاْ ٞبٔ عً ،)2010( ،ٞأظَ ١ايطِٖ ايعكاضٚ ٟأثطٖا يف االظَ ١املاي ١ٝايعامل ،١ٝعح َادػتري غري َٓؿٛض ،داَع ١زايٞ
بطاٖ.ِٝ

 -7عً ٢ايعٜازات ٚ ،فاضؽ ارتطابؿ ،)2013( ،١أثط األظَ ١املاي ١ٝعً ٢األغٛام املاي ١ٝايعامل ،١ٝزتً ١ادتاَع ١االغالَ ١ٝيًسضاغات
االقتكازٚ ١ٜاالزاض ،١ٜاجملًس  ، 21ايعسز اال.ٍٚ
 -8عً ٢فالح املٓاقطٚ ٚ ،قف ٞعبسايهط ِٜايهػاغب ،)2009( ،١األظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝسكٝكتٗا..أغبابٗا..تساعٝاتٗاٚ..غبٌ ايعالز،
داَع ١ايعضقا ،٤نً ١ٝاالقتكاز ٚايعً ّٛاإلزاض.١ٜ

 -9طاييب قالح ايس ،)2010( ،ٜٔحتً ٌٝاألظَات األقتكاز ١ٜايعامل ، ١ٝضغايَ ١ادػتري غري َٓؿٛض ، ٠داَع ١أبٛبهط بًكاٜس،
تًُػإ ،ادتعا٥ط.

-10

نط ِٜقاحل َكطف٥ ٢اغٛغ ،)2011( ،ٞتك ِٜٛازا ٤ؾطنات االغتجُاض ايعكاض ١ٜباعتُاز َسخٌ اقشاب املكاحل  ،عح

-11

ْاز ١ٜايعك ،)2013( ،ٕٛايعٛمل ١االقتكازٚ ١ٜاألظَات املاي :١ٝايٛقاٚ ١ٜايعالز ،اططٚس ١زنتٛضا ٙغري َٓؿٛض ،داَع ١اذتاز

-12

ْعٖإ ستُس غٗ ،)2010( ،ٛاالظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝايطآٖ ١املفٗ ،ّٛاألغباب ،ايتساعٝات ،زتً ١االزاضٚ ٠االقتكاز –ايعسز

-13

ْعٖإ ستُس غٗ ،)2010( ،ٛأغٛام األٚضام املاي ١ٝيف ظٌ تساعٝات األظَ ١االقتكاز ١ٜايعامل ١ٝايطآٖ ،١زتً ١داَع ١زَؿل

َادػتري غري َٓؿٛض  ،داَع ١ايػًُٝاْ ،١ٝايعطام.

رتهط باتٓ ،١ادتعا٥ط.

.83

يًعً ّٛاالقتكازٚ ١ٜايكاْ ،١ْٝٛاجملًس  ،26ايعسز ايجاْ.ٞ
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-14

ٚيٝس بٝيب ،)2015( ،آيٝات دصب االغتجُاض املباؾط يف ظٌ األظَ ١املاي ١ٝاذتاي ،١ٝداَع ١ستُس خٝهط –بػهط ،نً ١ٝايعًّٛ

-15

املطنع االسكا ٞ٥يس ٍٚزتًؼ ايتعا ٕٚيس ٍٚارتًٝر ايعطب. /http://www.gccstat.org/ar ١ٝ

االقتكازٚ ١ٜايتذاض ،١ٜادتعا٥ط.

-16

اسكاٝ٥ات احتاز االغتجُاض يف إقًِٝ

نٛضزغتإ َ ، 2016 ، 2015 ،أخٛش َٔ ٠املٛقع

http://www.nrttv.com/ar/Detail.aspx?Jimare=9549
-17

املٛقع ايطمس ٞذته ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ .2016 ،

-18

َكابًَ ١ع (ظانطٚؽ فتاح)َ ،)2016( ،سٜط عاّ ختطٝط َؿاضٜع االغتجُاض ١ٜيف ٚظاض ٠ايتدطٝط عه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ،

-19

ظٜاز ايسباؽ ،)2009( ،االظَ ١املاي ١ٝتككف قًب ايكطاع ايعكاض ٟاالضزَْ ،ٞأخٛش َٔ ٠املٛقع

َأخٛشَٛ َٔ ٠قع زٚاضٚظ االٚىلhttp://www.dwarozh.net/AR/details.aspx?jimare=1307 ،
.http://stocksexperts.net/showthread.php?t=9784
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أثط ايتكٓٝات اؿسٜج ١يًُشاغب ١اإلزاض ١ٜيف تك ِٜٛاألزا ٤املاي ٞيًؿطنات ايعطاق١ٝ
زضاغ ١تطبٝك ١ٝيف ايؿطن ١ايعاَ ١يكٓاع ١ايبطاضٜات  /بػساز  -ايٛظٜط* ١ٜ
ّ .ّ.غعاز عسْإ ْعُإ
ٚظاض ٠ايذلبَ / ١ٝسٜط ١ٜتطب ١ٝايطقاف ١األٚىل
املًدل
ٖسف ايبشح اؿاي ٞإىل زضاغٚ ١ؼً ٌٝتكٓٝات احملاغب ١اإلزاض َٔ ١ٜسٝح املفٗٚ ّٛاألْٛاع ٚ ،نصيو ايتعطٜف باألزا ٤املايٞ
يًؿطناتٚ ،إبطاظ أُٖ ١ٝتكٓٝات احملاغب ١اإلزاض ١ٜاؿسٜج ١نٓعاّ يًُعًَٛات ىسّ إزاض ٠ايؿطن ١املبشٛث ١يف ؼسٜس تٛدٗٗا َٔ خالٍ
ايػع ٞإلٌْتاز ٚتكسَٓ ِٜتر تػاِٖ ف ٘ٝناف ١أْؿط ١غًػً ١ايك ١ُٝيف ايؿطنٚ ١إٜكاي٘ باؾٛز ٠املطغٛب ١يس ٣ايعبٚ ٕٛبايػعط ايصٟ
ٜكبً٘ ٜٚهَ ٕٛػتعساً يسفع٘ َكاضْ ١بايعطٚض املدتًف ١اييت ٜكسَٗا املٓافػ ٕٛاؿاي ٕٛٝيف ايػٛم احملًٚ ،١ٝقس متشٛضت إؾهاي ١ٝايبشح
س ٍٛتأثرل تكٓٝات احملاغب ١اإلزاض ١ٜعًَ ٢ؤؾطات ؼػني األزا ٤املايٚ ،ٞقس تهُٔ ايبشح يف داْب٘ ايٓعط ٟأِٖ تكٓٝات احملاغب١
اإلزاض ١ٜاؿسٜجٚ ،١ططا٥ل قٝاؽ األزا ٤املاي ٞيًؿطناتٚ ،قس اخترلت ايؿطن ١ايعاَ ١يكٓاع ١ايبطاضٜات  ٖٞٚإسس ٣تؿهٝالت ٚظاض٠
ايكٓاع ١نع ١ٓٝيًبشحٚ ،مت مجع ايبٝاْات َٔ ايؿطن ١ع ١ٓٝايبشح يألعٛاّ َٔ ( َٔ )2016 – 2012قػُ ٞايتدطٝط ٚاإلْتاز ،
ٚمت ؼًًٗٝا عًٚ ٢فل االػاٖات اؿسٜج ١يًُشاغب ١اإلزاضٚ ١ٜقس تٛقٌ ايبشح جملُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر نإ أبطظٖا أظٗطت ْتا٥ر ؼًٌٝ
املؤؾطات يًؿطن ١ع ١ٓٝايبشح انفاض نبرل يف َػتٜٛات االْتاز ايفعً ٞعٔ َػتٜٛات ايطاقات املدطط ١ايػٓ ١ٜٛخالٍ املسَٔ ٠
 2012يػاْٗ ١ٜاَ ، 2016 ١ٜع ػاٚظ ْػب املعٝب ايفعً ٞعً ٢ايٓػب املػُٛح بٗا يف َطاسٌ ايعًُ ١ٝاالْتاد ١ٝناف ١يًبطاض١ٜ
ايػاٖٚ ، ١ً٥صا قس از ٣اىل اضتفاع ايتهايٝف ايفعً ١ٝايهً ١ٝيالْتاز ٚباالخل َٓٗا تهايٝف اؾٛز ٠املٓدفهَ( ١تُجً ١يف تهايٝف
ايفؿٌ ايساخًٚ ٞايفؿٌ اـاضد.)ٞ

* قسّ ٖصا ايبشح يف املؤمتط ايعًُ ٞايسٚي ٞايطابع ؾاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطْٝ/١ٜػإ 2102
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Abstract
The goal of current research to study and analyze management accounting tools in terms of concept
and species, as well as the definition of the financial performance of economic units, and to highlight the
importance of modern management accounting tools as a system of information serves the company
researched management in determining the direction by seeking to produce and deliver a product that
contribute to it all value chain activities in the company conveyed to quality desired the customer at a
price that accept and be prepared to pay compared to the various presentations offered by competitors
existing in the local market, has focused problematic research on the impact of managerial accounting
tools to improve the financial performance indicators, which included research in his theoretical most
modern management accounting tools, the modalities of the financial performance of economic units of
measure, the General Company for the manufacture of batteries chosen as one of the formations and the
Ministry of industry as a sample to the research, the research sample for the years (2012 - 2016) of the
sections of planning and production data were collected from the company, were analyzed according to
modern trends of management accounting has been reached Find a set of results, most notably the results
of the analysis of indicators of the company research sample a significant reduction in the actual
production levels for the annual energies planned levels during the period from 2012 until the end of
2016, while bypassing the actual defective on the allowable ratio in the stages of the production process all
of the battery liquid ratios, this has led to a rise in the total actual costs of production, especially of them
low-quality costs (represented by the failure of internal and external failure costs).

١َاملكس
اتٜبساٚ ٞٔ َٔ ايكطٕ املانٜٔ األخرلٜ اييت ؾٗسٖا ايعامل َٓص ايعكسٟاالقتكازٚ ٞدٛيٛٓض ايتهٛ يف ايتط١ً٥ اهلا٠إٕ ايكفع
 إش ؾٗست١َٓٗا عًِ احملاغبٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝكّٝ ايتطبًٛايعٚ ١ّ ايكطفًٌٛ يف ايع٥ض ٖاَٛا ضافكٗا َٔ تطٚ ٜٔايعؿطٚ اسسٛايكطٕ اي
 مل١ٜ اإلزاض١إٔ احملاغبٚ .اتٜٝٗايبسٚ ب تعس َٔ املػًُاتٜقت قطٛف ناْت ي٥ظاٚٚ ّاْسثاض َٗاٚ  هلا٠سٜظ زلات دسٚ بط٠تًو ايفذل
٢ً ع٠ قاقط١ احملاغب١فٝظٚ ض مل تعسٛ بٗصا ايتط،١ملٛ ايع١٦ٝ يف ب١جٜضات اؿسٛايتطٚ  ايتػرلات١انبَٛ  يف٣ّ األخطًٛ عٔ ايع٣تهٔ مبٓأ
ٛٗٗا مٝدٛتٚ ، ايؿطنات٠ إلزاض٠ أقبشت أزاٚ ؛ بٌ تعست شيوٞإ املطنع املايٝبٚ  ايٓؿاط١ذَٝات يًشهِ عٔ ْتًِٛ املعٜتكس
٤ُٗا أثٓاٝٝتكٚ تتِ ضقابتٗاٚ صٖاٝبسأ بتٓفٜ ١ٝطٝاغات تذلدِ إىل بطاَر ؽطٝغٚ طٖا َكسَا يف ؾهٌ خططٜتِ تكطٜ ل أٖسافٗا اييتٝؼك
٠ادات اإلزاضٝ استَٞات اييت تػطًٛفرل املعّٛ بتٛ اييت تك١جٜ اؿس١ٜ اإلزاض١ض باحملاغبٛعطف ٖصا اؾاْب َٔ ايتطٚ ،ٙبعسٚ صٝايتٓف
١ات احملاغبٝٓالت اييت ؾٗستٗا تكٌٛ أِٖ ايتشًٝ ؼٞ يكس ٖسف ايبشح اؿاي.١قٓع ايكطاضات املٓاغبٚ ١ايطقابٚ طَٝػاعستٗا يف ايتدطٚ
٢ٓتػٜ ٢شيو ستٚ االنتؿاف املبهط يٓكاط ايهعفٚ ١ٝايفعايٚ ٠٤ل ايهفاٝ يف ؼكٞ املاي٤ِ األزاٝٝبني تكٚ ٓٗاٝ ب١ايعالقٚ ١جٜ اؿس١ٜاإلزاض
ل األٖسافٝ يطاملا غعت إىل ؼك١ٝ ايبشح بإٔ ايؿطنات ايعطاق١ٝضت إؾهايٛ يكس متش.١ٝقت املٓاغب بايؿطنات ايعطاقَٛعاؾتٗا يف اي
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املاي ١ٝنتشكٝل ايطبح ٚايتٛاظٕ ٚبكاٖ٤ا ٚاغتُطاضٖا فَٗ ٛطٖ ٕٛبهفاٚ ٠٤فعاي ١ٝأزاٗ٥ا املايٖ ،ٞصا األخرل ايص ٟاظزاز االٖتُاّ ب٘ خالٍ
ايعكس ٜٔاألخرل َٔ ٜٔأدٌ ايتػًب عً ٢ايطٖاْات اييت تٛاد٘ ايؿطن ،١ألٕ ايٓتا٥ر اييت تعٗط يف ايهؿٛف املاي ١ٝيًؿطن ١مل تعس قازض٠
عً ٢تكس ِٜقٛضَ ٠تهاًَ  ١يتك ِٝٝايٓؿاط ز ٕٚتععٜعٖا باملفٗ ّٛايٛاغع يألزا ٤املاي ،ٞفبات نطٚضٜا عً ٢ايؿطن ١اييت تػع ٢اىل ايبكا٤
ٚايُٓ ٛايتشهِ أنجط يف األغايٝب االزاض ١ٜاؿسٜج ١يتشػني أزاٖ٤ا املايٚ .ٞيتشكٝل ٖسف ايبشح ٚاالداب ١عً ٢اإلؾهاي ١ٝاملططٚس ١مت
اعتُاز أغًٛب املٓٗر ايٛقف ٞايتشًٚ ًٞٝتطبٝل ايتكٓٝات يًُشاغب ١اإلزاض ١ٜاؿسٜج ١اييت مت ايتعطض ايٗٝاٚ ،ؼسٜس َس ٣اَهاْ ١ٝتٛفط
ايبٝاْات األٚي ١ٝيتطبٝكٗاٚ ،املػاُٖ ١يف تفع ٌٝزٚض ٖص ٙايتكٓٝات يتشػني األزا ٤املاي ٞيًؿطن ١قٌ ايساضغ ١ايتطبٝك َٔٚ ،١ٝثِ
اغتدالم ايٓتا٥ر ٚاالقذلاسات ٚتعُُٗٝا.

املبشح األٍٚ
َٓٗذ ١ٝايبشح
أٚالَ :ؿهً ١ايبشح
يكس ضافل ايتطٛض ايػطٜع يًتهٓٛيٛدٝا ٚاالتكاالت ٚغرلٖا تطٛض يًُفاٖ ِٝاحملاغبٚ ١ٝايصْ ٟتر عٓ٘ أٜها تكٓٝات سسٜج١
فهالً عٔ ايتكٓٝات ايتكًٝسٚ ،١ٜشيو بػَ ١ٝػاٜط ٠شيو ايتطٛض َٚػاعس ٠اإلزاضٚ ٠أقشاب ايكطاض عً ٢ايكٝاّ مبٗاَِٗ َٔ ؽطٝط
ٚضقابٚ ،١مبا إٔ ايؿطنات ٖسفٗا االغتػالٍ األَجٌ يًُٛاضز يتشػني أزاٗ٥ا االقتكاز ٟبؿهٌ عاّ ٚاألزا ٤املاي ٞبؿهٌ خام َٔ
خالٍ ٚنع اـطط ٚايطقاب ١عً ٢ايتٓفٝص ٚنؿف االمطافات َٚعاؾتٗا .يصيو ميهٔ ؼسٜس َؿهً ١ايبشح َٔ خالٍ ايتػاؤالت
اآلت:١ٝ
َا ٖ ٞتكٓٝات احملاغب ١اإلزاضٚ ١ٜفُٝا تتُجٌ ايعالق ١بني تكٓٝاتٗا ايتكًٝسٚ ١ٜاؿسٜج١؟
َا ٖ ٞأِٖ ططا٥ل ؼػني األزا ٤املاي ٞيف ايؿطنات؟
نٝف تؤثط تكٓٝات احملاغب ١اإلزاض ١ٜعًَ ٢ؤؾطات ؼػني األزا ٤املايٞ؟
ٌٖ متتًو ايؿطن ١ع ١ٓٝايبشح يف ن ٤ٛايتطبٝكات احملاغب ١ٝاؿاي ١ٝيف ايؿطن َٔ ١األغايٝب ٚايتكٓٝات ايفٓٚ ١ٝاإلزاض١ٜ
ٚاحملاغب ١ٝاملعاقط ٠إلزاض ٠ايتهًفٚ ١فكاً يًُكاٜٝؼ املايٚ ١ٝغرل املاي ١ٝاملتعًك ١بتهايٝف اإلْتاز ٚاملبٝعات ٚايطع ١ٝ؟
ثاْٝاٖ :سف ايبشح
ٜػع ٢ايبشح إىل ؼكٝل األٖساف اآلت:١ٝ
زضاغٚ ١ؼً ٌٝتكٓٝات احملاغب ١اإلزاض َٔ ١ٜسٝح املفٗٚ ّٛاألْٛاع.
ايتعطٜف باألزا ٤املاي ٞيًؿطنات .
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أثط تكٓٝات احملاغب ١اإلزاض ١ٜعً ٢ؼػني األزا ٤املاي ٞيف ايؿطنات.
إبطاظ أُٖ ١ٝتكٓٝات احملاغب ١اإلزاض ١ٜاؿسٜج ١نٓعاّ يًُعًَٛات ىسّ إزاض ٠ايؿطن ١املبشٛث ١يف ؼسٜس تٛدٗٗا اإلغذلاتٝذَٔ ٞ
خالٍ ايػع ٞإلٌْتاز ٚتكسَٓ ِٜتر تػاِٖ ف ٘ٝناف ١أْؿط ١غًػً ١ايك ١ُٝيف ايؿطنٚ ١إٜكاي٘ باؾٛز ٠املطغٛب ١يس ٣ايعبٚ ٕٛبايػعط
ايصٜ ٟكبً٘ ٜٚهَ ٕٛػتعساً يسفع٘ َكاضْ ١بايعطٚض املدتًف ١اييت ٜكسَٗا املٓافػ ٕٛاؿاي ٕٛٝيف ايػٛم احملً.١ٝ
ثايجا :أُٖ ١ٝايبشح
تأت ٞأُٖ ١ٝايبشح َٔ أُٖ ١ٝتكٓٝات احملاغب ١اإلزاض ١ٜسٝح أْٗا تٛفط ايبٝاْات اييت تػاعس اإلزاض ٠يف ايتدطٝط ٚايطقاب١
ٚايتك ،ِٝٝنُا أْٗا تػاعس يف تطؾٝس ايكطاضات املبٓ ١ٝعً ٢املعًَٛات ايسقٝكٚ ،١أٜها فإٔ أُٖ ١ٝايبشح تأت َٔ ٞنٜ ْ٘ٛتٓا ٍٚاألزا٤
املاي ٞايصٜ ٟعٍس َٔ املٛانٝع اييت تًك ٢اٖتُاَاً نبرلاً يف ظٌ ايتشٛالت االقتكازٚ ١ٜاألظَات املاي ١ٝاملتهطض ٠يف ايعامل ٚ ،اييت أقبشت
إزاضات ايؿطنات تبشح عٔ نٝف ١ٝإهاز أغايٝب ٚتكٓٝات يتذٓب تًو األظَات.
ضابعا :فطن ١ٝايبشح
َٔ خالٍ تػاؤالت َؿهً ١ايبشح ميهٔ قٝاغ ١فطن ١ٝايبشح عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
ٖٓاى عالق ١تهاًَ ١ٝبني تكٓٝات احملاغب ١اإلزاض ١ٜايتكًٝسٚ ١ٜاؿسٜج َٔ ١أدٌ ؼكٝل أٖساف ايؿطن.١
تعس َؤؾطات ؼػني األزا ٤املاي َٔ ٞأِٖ ايططم املعتُس ٠يف اؿهِ عً ٢األزا ٤املاي ٞيف ايؿطن.١
إٕ اغتعُاٍ تكٓٝات احملاغب ١اإلزاض َٔ ١ٜؾأْ٘ إٔ وػٔ َؤؾطات األزا ٤املاي ٞيف ايؿطنات.

املبشح ايجاْٞ
تكٓٝات احملاغب ١اإلزاض ١ٜاؿسٜج١
مل تعس تكٓٝات احملاغب ١ايتكًٝس ١ٜيف ن ٤ٛاملػتذسات ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝايتطٛضات ايػطٜع ١يف ايعامل تف ٞبايػطض َٔ ْاس ١ٝايسق١
ٚاي يت متجٌ أِٖ خكا٥ل املعًَٛات احملاغبٚ ،١ٝهلصا فكس زعت اؿاد ١إىل ايبشح عٔ تكٓٝات إزاض ١ٜسسٜج ١تػاعس يف تٛفرل املعًَٛات
ايسقٝكٚ ١املال ١ُ٥يطبٝعٚ ١خكا٥ل ب ١٦ٝاألعُاٍ ايطآٖ ٖٞٚ ،١عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
أٚالْ :عاّ ايتهايٝف عً ٢أغاؽ األْؿط١
يف عاّ  1987قسّ نٌ َٔ ْ Cooper & Kaplanعاَاً دسٜساً يتٛظٜع ايتهايٝف غرل املباؾط ٠زلٝاْ ٙعاّ ايتهايٝف
املبين عً ٢األْؿط . Activity Based Costing System١فؿاع ٖصا ايٓعاّ يس ٣ايعسٜس َٔ ايؿطنات ست ٢اقبح غا٥ساً يف
َععِ بًسإ ايعامل .
ٚيعٌ أِٖ ايسٚافع ٚضا ٤تطبٝل ْعاّ ( ( ٖٞ ) ABCسػٔ: )32 :2011 ،
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يكس ؾٗس ايعامل تػرلات َُٗ ١يف فاٍ ايكٓاعٚ ١االْتاز ٚ ،خطت تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ١ٝبؿهٌ غطٜع إش االمتت ٖٞ ١يػ١
ايعكط ٚ ،اغتدسَت ايتهٓٛيٛدٝا ايكٓاع ١ٝاملتكسَ ١اييت تتكف باملط ١ْٚاالْتادٚ ، ١ٝاسسثت تػرلات ًَشٛظ ١يف ٖٝهٌ ايتهايٝف
ٚتبني إ تهًف ١املٛاز انفهت بؿهٌ بػٝط بػبب االغتدساّ ايتكين يًُٛاز ،إال إٔ ايعٌُ انفض بؿهٌ ٚانح بػبب ظٜاز٠
االغتدساّ يآلي.١
ٚقس انفهت ايتهًف ١اـاق ١باألدٛض املباؾط ٠بؿهٌ نبرل ٚتطادعت يتذلاٚح بني  %10 - %5يف نجرل َٔ ايكٓاعات ،
ٚشيو يف َكابٌ اظزٜاز ايتهايٝف غرل املباؾط ) Overhead Costs( ٠بٓػب ١تذلاٚح بني ْ ، %50 - %40تٝذ ١أمتت ١ايعًُ١ٝ
االْتاد ١ٝفاضتبطت ايعٜاز ٠بايتهايٝف غرل املباؾط ٠باظزٜاز ايتهٓٛيٛدٝا ( تهايٝف قٝاْ ١اآلالت ٚغرلٖا َٔ ايتذٗٝعات ايطأزلاي. ) ١ٝ
إٕ ٖص ٙايتػرلات أٚنشت املآخص عً ٢ايٓعاّ ايتكًٝس ٟخاق ١يف َعاؾ ١األْؿط ١املػاْسٚ ٠بايتاي ٞعذعٖا عٔ إَساز االزاض٠
ببٝاْات زقٝكٚ ١غً ١ُٝؽسَٗا يف قطاضاتٗا املتعسز. ٠
إٕ عٛمل ١األغٛام ٚؼطٜط ايتذاض ٠ايعامل ١ٝناْا ايباعح األندل يًعسٜس َٔ ايؿطنات يف ايعامل عً ٢تطٜٛط أْعُتٗا ايساخً( ١ٝ
خكٛقا ايتهايٝفَٗٓ ١ٝا ) مبا ٜهُٔ هلا َٓافػ ١دٝس ٠يف دٛزَٓ ٠تذاتٗا ٚيف أغعاضٖا عًَ ٢ػت ٣ٛايػٛقني احملًٚ ٞايعامل . ٞفتٛدٗت
االزاض ٠إىل نطٚض ٠ؽفٝض ايتهًفٚ ١تعسز ١ٜاالْتاز بؿهٌ َػتُط َٚتطٛض ٚايبشح عٔ أغٛام دسٜس ٠يتكطٜف بها٥عٗا (ددلا،ٌٝ٥
. )41 :2009
ٚست ٢تتُهٔ ايؿطنات َٔ ؼكٝل َتطًبات االغتُطاض ٚايبكاٚ ٤ايتطٛض نإ َٔ باب أٚىل إهاز سٌ َطض ملؿهً ١تٛظٜع
ايتهايٝف غرل املباؾط ٠بني األقػاّ ٚاملٓتذات  ،فعٗط ْعاّ األْؿط ) ABC ( ١نشٌ فعاٍ ٚغطعإ َا ٚدس قبٛالً عاَاً َٔ قبٌ
ايؿطنات باختالف أعُاهلا ٚأْؿطتٗا.
َ -1فْٗ ّٛعاّ ايتهايٝف عً ٢اغاؽ األْؿط: ١
ٜػتٓس ْعاّ ايتهايٝف عً ٢اغاؽ االْؿط ) ABC ( ١عً ٢ؼً ٌٝايٛظا٥ف االغاغ َٔ ١ٝقبٌ ايؿطن ١إىل أْؿطٜٚ ، ١عتُس
لاح ٖص ٙايعًُ ١ٝعًَ ٢س ٣زق ١تكٓٝفٗا يتشسٜس ايهطٚضَٗٓ ٟا ٚاملِٗ َٚس ٣اَهاْ ١ٝايتدً ٞعٔ األْؿط ١غرل ايهطٚضٚ ١ٜاييت ال
تهٝف ق ١ُٝيًُدطدات ٜٚ ،ؤز ٟإلاظ أٖ َٔ ٟص ٙاألْؿط ١إىل اغتٓفاز املٛاضز االقتكاز ١ٜايٓازض ٠يف ايؿطن ( ١ايٛقت ٚاملٛاز
ٚايعٌُ ٚاآلالت ) ٚبايتايْ ٞؿ ٤ٛتهايٝف تػُ ٢تهايٝف األْؿطٚ . ١تٓفٝص أٖ َٔ ٟص ٙاألْؿطٜ ١ه َٔ ٕٛخالٍ طًب
( )Demandعًٗٝا َٔ قبٌ َٓتر أ ٚخسَ ١أ ٚظبَ ٕٛعني ٚاييت ٜطًل عًٗٝا أٖساف ايتهًف َٔٚ . ) Cost Objects ( ١ثِ وٌُ
ٖسف ايتهًفٖ ١صا ظُٝع ايتهايٝف اييت اغتفاز َٓٗا  ،أ ٟإٔ املٓتر وكٌ عًْ ٢كٝب٘ َٔ تهايٝف األْؿط ١مبكساض َا اغتًٗه٘ َٓٗا .
(عط)34 :2008 ،ٟٛ
َٔ ٖٓا تتبني يٓا ايعالق ١األغاغ ١ٝاييت ؼهِ عٌُ ٖصا ايٓعاّ  ،فٓذس َٔ داْب سسٚخ تهايٝف ٚ ،شيو َٔ خالٍ اغتٗالى
َٛاضز ايؿطن َٔٚ ، ١داْب آخط ْالسغ طًباً عًَُٗ ٢ات َع( ١ٓٝأْؿطٜ ) ١ؤز ٟتكسميٗا أ ٚتٓفٝصٖا إىل ظٜاز ٠ايتهايٝف .
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 -2خطٛات تكُْ ِٝعاّ ايتهايٝف املبين عً ٢األْؿط: ١
إ ْعاّ (  ) ABCأغًٛب فاعٌ يف ؽكٝل ايتهايٝف غرل املباؾط َٔٚ ، ٠أدٌ تكُْ ِٝعاّ ايتهايٝف سػب األْؿط( ١
 ، ) ABCالبس َٔ اتباع فُٛع َٔ ١االدطا٤ات ٚاـطٛات ايالظَ ١يعٌُ ٖصا ايٓعاّ ٚبؿهٌ َتػًػٌ نُا (Brekke, ًٜٞ
): 2007: 78
أ -ؼسٜس فُعات تهًف ١ايٓؿاط
إش ٜتِ يف ٖص ٙاـط ٠ٛؼسٜس األْؿط ١ايطٝ٥ػٚ ، ١ٝؽكٝل ايتهايٝف غرل املباؾط ٠يهٌ ْؿاط باالعتُاز عًَ ٢كساضاملٛاضز
املػتدسَ ، ١سٝح إٔ تهايٝف نٌ ْؿاط ضٝ٥ػ ٞمتجٌ فُع تهًف ١ايٓؿاط ( . ) Cost Pool
ٚعً ٘ٝفإٕ اـط ٠ٛاألٚىل تتهُٔ ثالخ َطاسٌ أغاغ: ٖٞ ١ٝ
ؼسٜس األْؿط ١ايطٝ٥ػ ١ٝيف ايؿطن: ١
فاألْؿطٚ ٖٞ : ١سسات عٌُ (  ) Units of workأَٗ ٚاّ (  ) Tasksشات أٖساف قسزَ ، ٠جٌ ْؿاط ؾطا ٤املٛاز
األٚيٚ ، ١ٝايص ٟقس وسز نٓؿاط أغاغَ ٞػتكٌ يٝؿٌُ عسَٗ ٠اضات كتًف ١نتشسٜس املٛضزٚ ٜٔإعساز أٚاَط ايؿطاٚ ٤االغتالّ
َٚتابع ١طًبات ايؿطا َٔٚ . ٤األَجً ١األخط ٣عً ٢األْؿط : ١تٗٚ ١٦ٝتؿػ ٌٝاآلالت  ،فتح سػاب دسٜس يف املكطفَ ،عاَ ١ٜٓطٜض
يف عٝاز ٠املػتؿف ... ٢اخل .
ؼسٜس َطانع األْؿط: ١
يف ٖص ٙاملطسًٜ ١تِ خًل َا ٜػُ ٢مبذُعات ايتهًف ١يهٌ ْؿاط ضٝ٥ػ ، ٞفبعس ؼسٜس األْؿط ١ايطٝ٥ػ ١ٝاييت تٓذع يف
املؿطٚعٜٓ ،بػ ٞإٔ تكػِ ٖص ٙاألْؿط ١إىل َطانع أ ٚفُعات تهًف . ١فاألْؿط ١شات ايطبٝع ١اـاق ١أ ٚاألُٖ ١ٝايٓػب َٔ ، ١ٝاملفهٌ
اعتباضٖا َطانع تهًفَ ١ػتكً ١تطبط تهًفتٗا َباؾط ٠يف أٖساف ايتهًفَٓ َٔ ( ١تذات أ ٚظبا(Oliver, 2010: 65) . ) ... ٔ٥
ؽكٝل ايتهايٝف عًَ ٢طانع األْؿط: ١
بعس ؼسٜس األْؿطٚ ١إعساز فُعات ايتهًف ١اـاق ١بٗا فإْ٘ هب ؽكٝل ٚتتبع تهًف ١املكازض ٚاملٛاضز املػتًٗه ١خالٍ فذل٠
قسز ٠يهٌ ْؿاط سٝح إٔ تهًف ١نٌ ْؿاط ضٝ٥ؼ (فُع ) تػا ٟٚفُٛع نًف ١ايفعايٝات امله ١ْٛهلصا ايٓؿاط  ،فُجالً لس إٔ
ايعسٜس َٔ املكازض ميهٔ تٛدٗٗٝا َباؾطٚ ٠ؽكٝكٗا ملطنع ايٓؿاط ز ٕٚأ ١ٜقعٛب ، ١يهٔ ٖٓاى َكازض أخط ٣نتهايٝف اإلنا٠٤
ٚايتسفٚ ١٦األدٛض ٚ ...غرلٖا قس تؿذلى فٗٝا ايعسٜس َٔ األْؿطَ ، ١جٌ ٖص ٙايتهايٝف هب إٔ ؽكل عً ٢األْؿط ١باالغتٓاز إىل
َٛدٗات ايتهًف ١املال ١ُ٥ايكا ١ُ٥عً ٢عالق ١ايػبب ٚايٓتٝذ. (Rodin, 2009: 82) ١
ب -ؼسٜس ْكٝب ايؿطن ١املٓتذٖ( ١سف ايتهًفٖ َٔ )١ص ٙاجملُعات:
سٝح ٜتِ يف ٖص ٙاـط ٠ٛاختٝاض َٛدٗات ايهًف ) Cost Drivers ( ١يف غب ٌٝؽكٝل ايتهايٝف عً ٢األْؿط َٔٚ ١ثِ
عً ٢املدطدات ٚبايتاي ٞؼسٜس تهًف ١املٓتذات َٔ غًع ٚخسَات (ايععُ. )52 :2009 ،١
ز -اختٝاض َٛدٗات ايتهًف ١املٓاغب ١يتدكٝل ايتهايٝف :
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عٓس ؽكٝل ايتهايٝف يهٌ َطنع تهًفْ ١ؿاط  َٔٚثِ يًُٓتذات فإْ٘ بٓبػ ٞاختٝاض َٛد٘ ايتهًف ١يهٌ َطنع ْؿاط .
َٛٚد٘ ايتهًفٜ ١ػُ ٢أٜها َػبب سسٚخ ايتهًف ١يف أغًب األزبٝاتٚ ٖٛٚ ،سس ٠قٝاؽ املػت ٣ٛأ ٚنُ ١ٝايٓؿاط املٓذعٖٛٚ ،
عاٌَ َتػرل ٜؤثط عً ٢ايتهايٝف ٜٚطتبط َعٗا بعالق( ١غبب ْ -تٝذ )١قٚٚ ١ٜٛانش .١أ ٟإٔ ايتػرل يف ٖصا املػبب ٜؤز ٟإىل ايتػرل يف
إمجاي ٞايتهايٝف املتعًك ١بٗسف ايتهًفٚ .١ايؿهٌ (ٜٛ ) 1نح املػتٜٛات ايطٝ٥ػ ( ١ٝأ ٚاملطاسٌ) يف ؼسٜس َٛدٗات تهًف ١األْؿط. ١

شكل ( )1
المستويات الرئيسة في تحديد موجهات تكلفة األنشطة

هىارد الوٌظوت

أهذاف التكلفت

األَشطت
انرئيسيت

انًستىي االول

انًستىي انثبَي

املكسض َٔ :إعساز ايباسج١
ثاْٝاْ :عاّ ايتهًف ١عً ٢أغاؽ األْؿط ١املٛدٗ ١بايٛقت ()TDABC
إٕ ْعاّ ايتهًف ١عً ٢أغاؽ ايٓؿاط املٛد٘ بايٛقت (ْ ٖٛ )TDABCعاّ بسْ ٌٜاؾ ٧يًتهًفٜ ،١عاجل َععِ املؿانٌ ٚأٚد٘
ايككٛض يف ْعاّ ( ،)ABC) (Terungwa, 2012إش إٔ ظٗٛض ْعاّ ايعَٔ األَجٌ يًتهًف ١املتهاٌَ َع ْعاّ ايتهًف ١عً ٢أغاؽ
األْؿط ١أز ٣إىل ايتػًب عً ٢ايعٛٝب ٚاالْتكازات املٛدٗ ١يٓعاّ تهايٝف األْؿطٚ. )ABC( ١إٔ ْعاّ (ٜ )TDABCعتدل أقٌ
تهًفٚ ١أنجط غطع ١يف ايتطبٝل ايعًُٚ ،ٞأغٌٗ يف االغتدساّ ،نُا أْ٘ ٜػاعس يف ؼسٜس َعسالت زٚضإ ايتهًف ١عً ٢أغاؽ ايكسض٠
ايفعً ١ٝإلَساز املٛاضز.
ٜٚط ) Kapaln & Anderson, 2007( ٣بأْ٘ عً ٢أ ٟؾطن ١قبٌ تطبٝل ايٓعاّ اؾسٜس ( )TDABCاألخص يف
االعتباض غؤايني ضٝ٥ػنيُٖ ،اَ :ا َٖ ٛكساض تهًف ١تٛفرل طاق ١املٛاضز يهٌ عًُ ١ٝيف ايؿطن١؟ َٚا َٖ ٛكساض ايٛقت املطًٛب يتٓفٝص
َعاًَ ١أْ ٚؿاط؟
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خطٛات تطبٝل ْعاّ ايتهايٝف عً ٢أغاؽ األْؿط ١املٛدٗ ١بايٛقت ()TDABC
تتُجٌ خطٛات تطبٝل ْعاّ ايتهايٝف عً ٢أغاؽ األْؿط ١املٛدٗ ١بايٛقت ( )TDABCيف غت خطٛات
( Bruggeman et al., 2005؛.)Kaplan & Anderson, 2004, 2007
ؼسٜس اجملُٛعات املدتًف َٔ ١املٛاضز اييت تٓفص ايتهًف.١
تكسٜط تهًف ١نٌ فُٛع َٔ ١املٛاضز.
ؼسٜس ٚقت ايطاق ١ايعًُ ١ٝيهٌ فُٛع َٔ ١فُٛع ١املٛاضز (غاعات ايعٌُ املتاس.)١
سػاب تهًف ١ايٛسس ٠يهٌ فُٛعٚ ١شيو بكػُ ١إمجاي ٞتهايٝف املٛاضز عً ٢سذِ ايطاق ١ايعًُ.١ٝ
ؼسٜس ايٛقت املطًٛب يهٌ سسخ َٔ أسساخ ايٓؿاط بٓا ً٤عًَ ٢ػببات ايٛقت باغتدساّ َعازالت ايٛقت.
سػاب ايتهًف ١ايهً ١ٝملٛنٛع ايكٝاؽ (اهلسف)ٚ ،شيو بهطب تهًف ١ايٛسس ٠يف ايٛقت املطًٛب.
َ -2عازالت ايٛقت
تعتدل َعازالت ايٛقت  َٔ Time Equationsإسس ٣خطٛات ْعاّ ايتهًف ١عً ٢أغاؽ ايٓؿاط املٛد٘ بايٛقت ،إش
تػتدسّ يًتعبرل عٔ ٚقت إلاظ ايٓؿاط أ ٚاؿسخ باغتدساّ َػببات ايٛقت ٖٞٚ ،عباض ٠عٔ ايتُج ٌٝاؾدل ٟاملػتدسّ يًتٓبؤ بايٛقت
ايالظّ ملعاؾ ١ايٓؿاط أ ٚاؿسخ ٚفل أٚاَط قسز ٠تتٛافل ٚزلات ايٓؿاط ٚته ٕٛايكٝػ ١ايعاَ ١ملعازي ١ايٛقت نايتاي(Rodin, :ٞ
)2009: 63

Tik   0  1 X 1   2 X 2  3 X 3  .........   n X n
سٝح إٕ:

 T jk
 0

ايٛقت املطًٛب إللاظ اؿسخ  Kيف ايٓؿاط j
املكساض ايجابت َٔ ٚقت ايٓؿاط  jاملػتكبٌ ـكا٥ل اؿسخ k

  1ايٛقت املػتًٗو أ ٚاملػتٓفص يٛسسَ َٔ ٠ػبب ايٛقت األٍٚ
َ  X 1ػبب ايٛقت يًٓؿاط األَ  X 2 ،ٍٚػبب ايٛقت يًٓؿاط ايجاْ،ٞ
  nعسز َػببات ايٛقت اييت ؼسز ايٛقت املطًٛب إللاظ ايٓؿاط j

 Xn

َػبب ايٛقت n

ٜٚتِ سػاب تهًف ١ايٓؿاط ناآلت:ٞ
تهًف ١ايٓؿاط = ايٛقت املطًٛب يًٓؿاط  xتهًف ١نٌ ٚسسٚ ٠قت
626

هجلت جاهؼت التٌویت البشریت  /الوجلذ 3.الؼذد 2.حزیراى  :2102ص ص 650-606
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ايٛقت املطًٛب يًٓؿاط = ايٛقت املطًٛب يهٌ سسخ  َٔ kأسساخ ايٓؿاط
تهًف ١اؿسخ  kيًٓؿاط = j

T jk  Ci

،

سٝح إٕ:

 T jk
 Ci

ايٛقت املػتٓفص يًعًُ )k( ١ٝيف ايٓؿاط .j
ٚسس ٠تهًف ١ايٛقت اـاق ١مبذُٛع ١املٛاضز ()i

ٜٚتِ ػُٝع نٌ تهايٝف األْؿط ١يًٛق ٍٛإىل ايتهًف ١ايهً ١ٝهلسف ايتهًف( ١ايعب ،ٕٛاـسَ ،١املٓتر)
i

ايتهًف ١ايهً ١ٝهلسف ايتهًف= ١

m

n

 T C

i

kj

i 1 j 1 k 1

سٝح إٕ:

 Ci

 T jk

ٚسس ٠تهًف ١ايٛقت اـاق ١مبذُٛع ١املٛاضز ()i
ايٛقت املػتٓفص يًعًُ )k( ١ٝيف ايٓؿاط .j

  nعسز فُعات املٛاضز  m ،عسز األْؿط  i ،١عسز أٚقات ايٓؿاط  jاملػتًٗه.١
ثايجا :ايتهًف ١املػتٗسف١
تعس عًُ ١ٝؼسٜس ايتهًف ١املػتٗسفَ ١جاٍ َال ِ٥يًهٝف ١ٝاييت مت بٗا ايتكُ ِٝاؾٝس ـكا٥ل املٓتر ٚاييت ميهٔ اغتدساَٗا يف
قٝاؽ أزا ٤أْؿط ١غًػً ١ايك ١ُٝيًؿطنَٚ ١س ٣نفا٤ت٘ يف اؿك ٍٛعً ٢ضنا ايعب ٕٛبأقٌ تهًف ١ممهٖٓٚ ،١ص ٙايعًُ ١ٝتطنع عً٢
ؼسٜس تكاَ ِٝاملٓتر احملػٓ ١اييت ؽفض تهايٝف املٓتر بس ٕٚايتهش ١ٝبٛظا٥ف٘ األغاغ ١ٝفهالً عٔ ايتدًل َٔ ايٛظا٥ف اييت ال
تهٝف قٚ ١ُٝتػتًٗو َٛاضز ز ٕٚإٔ تعٜس َٔ زضد ١تفه ٌٝايعب ٕٛيًُٓتر ،مبعٓ ٢ؼكٝل اؾٛز ٠املطغٛب ١بأقٌ تهًف ١ملٛادٗ ١عطٚض
املٓافػني اييت قس تتهُٔ َٓتذات ظٛز ٠أعًٚ ٢بٓفؼ املتطًبات ايٛظٝفٚ ١ٝبػعط أقٌٚ ،بايتاي ٞعً ٢ايؿطن ١إٔ ؼكل َٝعات تٓفطز بٗا
يف ايػٛم املٓافػ ١ست ٢تبك ٢قافع ١عً ٢ظباٗٓ٥ا اؿايٝني أ ٚانتػاب ظبا ٔ٥دسز (ظعطب. )91 :2013 ،
 -1ؼسٜس ايتهًف ١املػتٗسف١
إٕ ؼسٜس ايتهًف ١املػتٗسفٜ ١طتبط باملطاسٌ األٚىل َٔ زٚض ٠سٝا ٠املٓتر ٚقبٌ إهاز ٚتكُ ِٝططا٥ل اإلْتازٚ ،تدلظ أُٖٝتٗا
نتكٓ َٔ ١ٝتكٓٝات إزاض ٠ايتهًف ١اإلغذلاتٝذ ١ٝباآلت-:ٞ
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أْٗا عًَُٛ ١ٝدٗ ١بٛاغط ١ايعب َٔ ،ٕٛسٝح نْٗٛا تبسأ بتشً ٌٝضغبات ايعب ٕٛاملتعًك ١بايٛظٝفٚ ١اؾٛزٚ ٠ايػعط ٖٚصٙ
ايطغبات ٖ ٞاييت تٛد٘ عًُٖٓ ١ٝسغ ١ايك ١ُٝيف تكُ ِٝاملٓتر.
أْٗا تطنع عً ٢تكُ ِٝاملٓتر ٚتؤثط يف زٚض ٠سٝات٘ بايهاٌَ َٔ سٝح إٕ ايؿطنات ايكٓاع ١ٝزاُ٥اً تبشح عٔ ططا٥ل
الستػاب ٚؽفٝض ايتهايٝف ٚاسسٖ َٔ ٠ص ٙايططا٥ل ٖ ٞتكُ ِٝاملٓتر اؾسٜس.
ز -إٕ أُٖ ١ٝؼسٜس ايتهًف ١املػتٗسف ١تتُجٌ يف إهاز ايعًُ ١ٝاإلْتاد ١ٝاييت ؼكل أضباح ناف ١ٝيًؿطنٚ ،١عٔ ططٜل ايذلنٝع
عً ٢نٌ َٔ ايطبح ٚؽطٝط ايتهًف ١تػتطٝع ايؿطن ١تٛفرل ايتعا ٕٚبني أدعا ٤غًػً ١ايك.١ُٝ
ز -إٕ َطاعا ٠غًػً ١ايك ١ُٝبايهاٌَ خالٍ َطسً ١تطٜٛط املٓتر ٜعس َُٗاً ٚقس أظٗطت ايبشٛخ ٚايسضاغات اـاق ١بإزاض٠
ايتهًف ١إٔ ْػب ٖٞ )85% - 80%( ١تهايٝف ًَعََ( ١ػتكبًٚ ،)١ٝإٔ ايكطاضات اييت تتدص يف زٚض ٠ايبشح ٚايتطٜٛط ٖٓٚسغ١
ايتكُ ِٝغتؤز ٟإىل إٔ أَ ٟبًؼ ٜكطف عً ٢األْؿط ١ميهٔ إٔ ٜٛفط عً ٢األقٌ ( )10% - 2%ألْؿط ١ايتكٓٝع َٚا بعس ايتكٓٝع.
ٖـ -إٕ ؼًٝالت ٖٓسغ ١ايك ١ُٝيٛظا٥ف املٓتر أ ٚايعًُ ١ٝيف َطسً ١ايتكُ ِٝيتشسٜس ايتهًف ١املػتٗسف ١تعس أزا ٠فاعًَٚ ١ؤثط٠
يف خًل َٝع ٠ايتهًف ١األقٌ ٚاؾٛز ٠األفهٌ ،ألٕ ايعبا ٔ٥زاُ٥اً ٜطًب ٕٛخكا٥ل َٓتر يف نَ ٤ٛا َٖ ٛتاح يف األغٛام ،فإشا عطض
َٓافؼ َٓتر ظٛز ٠أعًٚ ٢بٓفؼ املتطًبات ايٛظٝفٚ ١ٝبػعط أقٌ ميهٔ إٔ ٜتشٖ ٍٛؤال ٤ايعبا ٔ٥إىل املٓتر املٓافؼَ ،ا مل ؼا ٍٚايؿطن١
إعازٖٓ ٠سغ ١عًُٝاتٗا ملٛادٗ ١ايتػرلات اؾسٜس ٠يف غًٛى ايعباَٚ ٔ٥تػرلات غٛم املٓافػ ١األخط.٣
ٚ -ٚأخرلاً فإٔ غعط ايػٛم ايتٓافػ ٖٛ ٞايصٜ ٟكٛز إىل ؼسٜس ايتهًف ١املػتٗسف ١بعس ؼسٜس ٚاغتبعاز ٖاَـ ايطبح املطغٛب،
ٚبٓا ً٤عً ٢شيو ٜعٍس ايػٛم ٖ ٛاحملسز ايطٝ٥ؼ يًػعط ايص ٟتكُِ عً ٢أغاغ٘ ايتهًف ١املػتٗسف ١يف َطسً ١ايبشح ٚايتطٜٛط ٖٓٚسغ١
تكُ ِٝاملٓتر.
َ -2دلضات تطبٝل تكٓ ١ٝايتهًف ١املػتٗسف( ١ايسٚض: )75 :2009 ،ٟ
أ .اغتدساَٗا نأزا ٠يًتدطٝط ٚايطقاب ١عً ٢ايتهايٝف املتٛقع ؼككٗا َػتكبالً.
ب .ؼػني ق ١ُٝاملٓتر يًعب َٔ ٕٛخالٍ ايػع ٞيتدفٝض /أ ٚاغتبعاز تهايٝف األدعاٚ ٤ايعًُٝات غرل ايهطٚضٚ ١ٜتبػٝط
املٓتر ٚظٜازَ ٠طْٚت٘ يإلٜفا ٤بطغبات ايعب.ٕٛ
ز.ايتدفٝض بايتهايٝف خالٍ َطسً ١ايتكُ ِٝيًُٓتر ته ٕٛدٖٛطٚ ١ٜيهٔ خالٍ َطسً ١ايتكٓٝع يًُٓتر غته ٕٛقً ١ًٝألٕ
ايتهًف ١أقبشت َتشكك ١فعالً.
ز .إَهاْ ١ٝايتأثرل عًَ ٢ػت ٣ٛايطبح يف َطسً ١ايتكُ ِٝبٛاغط ١إناف ١بعض اـكا٥ل اهلاَ( ١أ ٚاغتبعاز بعض اـكا٥ل
غرل اهلاَ )١اييت ػعٌ ايعبَ ٕٛػتعساً يكب ٍٛاملٓتر ٚايسفع َكابً٘.
ٖـ .إٕ ايفذ ٠ٛايعَٓ ١ٝبني َطسً ١ؽطٝط ٚتكُ ِٝاملٓتر َٚطسً ١ايتكٓٝع ته ٕٛنبرل ٠مما ٜفػح ايٛقت فاالً ألْؿط ١ايبشح
ٚايتطٜٛط ٚاهلٓسغ َٔ ،١إدطا ٤أ ٟتعسٜالت يف َهْٛات أَٛ ٚاقفات أ ٚخكا٥ل أ ٚتهايٝف املٓتر عً ٢ن ٤ٛتٛقعات ٚضغبات
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ايعباٚ ٔ٥ؼً ٌٝغًٛى ٚقسضات املٓافػني ٖٚصا غٛف ميهٔ ايؿطن َٔ ١ؼكٝل ايتفٛم يف َٝعت ٞاؾٛز ٠ايعايٚ ١ٝايتهًف ١األقٌ إلؾباع
ضغبات ٚاستٝادات ايعب ٕٛبايٛقت ٚايػطع ١يف تكُٚ ِٝتكٓٝع ٚتػً ِٝاملٓتر.
 .ٚإٕ ايؿطن ١يٝؼ هلا غٝطط ٠أ ٚؼهِ يف األغعاض ،إش تؤثط ق ٣ٛاملٓافػ ١اـُػ ١عً ٢ايعالق ١بني ايعطض ٚايطًب يف ؼسٜس
ايػعط ،يصيو ٜعتُس غعط ايػٛم املػتٗسف نٛاقع ساٍ َٛدٛز يتشسٜس ايتهًف ١املػتٗسف.١
ضابعا :ؼً ٌٝغًػً ١ايك١ُٝ
مت تطٜٛط َسخٌ غًػً ١ايك َٔ ١ُٝقبٌ ايهاتب ٚ Michael Porterشيو عاّ  1980يف نتاب " Competitive
 "Advantage: Creating and Sustaining Superior Performanceإش اغتعٌُ ٖصا املسخٌ يتععٜع املٝع ٠ايتٓافػ١ٝ
يًؿطنات ٚشيو َٔ خالٍ ايذلنٝع عً ٢األْؿط ١اييت تهٝف ق ١ُٝيًُٓتٛز ٚايعٌُ عً ٢تعهٝسٖا ٚسصف األْؿط ١غرل املهٝف١
يًك( ١ُٝسػٔ. )82 :2011 ،
َعاٜا ٚأُٖٚ ١ٝأٖساف ٚقسزات غًػً ١ايك١ُٝ
ٖٓاى بعض املعاٜا اييت ميهٔ اغتدالقٗا َٔ دطا ٤ؼً ٌٝغًػً ١ايك َٔ ،١ُٝأبطظٖا(ازلاع:)35 :2007 ،ٌٝ
أ .ؼػني املٛقف ايتهايٝف ٞيًؿطنات َٔٚ ،ثٍَِّ زعِ ايكسض ٠ايتٓافػ ١ٝيف ايػٛم احملًٚ ١ٝايعامل.١ٝ
ب.

إتاس ١ايفطق ١يإلزاض ٠يف ؼً ٌٝفُعات ايهًفَٚ )Cost Pools( ١ػبباتٗا مما ميهٓٗا َٔ ؽفٝض أثاضٖا يف

ايؿطن.١
ز.

ؼسٜس فُٛعات دسٜسَٛ َٔ ٠دٗات ايهًفْ – ١تٝذ ١ايتكػ ِٝاؾسٜس ألْؿط ١ايؿطن – ١مما ٜػِٗ شيو يف

إَهاْ ١ٝتطبٝل تكٓ ١ٝايتهايٝف عً ٢أغاؽ األْؿط.)ABC( ١
ز.

ايذلنٝع عً ٢ؽفٝض ايتهايٝف ٚإهاز ايططا٥ل يتشػني ايعٛا٥س َٔ غًػً ١ايك.١ُٝ

ٖـٜ .ػاعس عً ٢ضفع األزاٚ ٤ايتعطف عً ٢ايفطم اييت تػِٗ يف تطٜٛط ايعٌُ.
ٚيف نٖ ٤ٛص ٙاملعاٜا فإ أُٖ ١ٝغًػً ١ايك ١ُٝميهٔ ؼسٜسٖا باآلت: (Chiu, 2010: 120) ٞ
أ .االٖتُاّ املتعاٜس يؿطنات األعُاٍ مبٓتذاتٗا املكسَٚ ١أقػاَٗا ايساخًٚ ١ٝاملٓافػ ١املتعاٜس ٠اييت تتطًب فِٗ ايعٛاٌَ
ايسُٜٓاَٝه ١ٝيف أْؿط ١غًػً ١ايك.١ُٝ
ب.

تتذً ٢أُٖٝتٗا َٔ ايتكاٗ٥ا َع زٚض ٠سٝا ٠املٓتر ،إش ٜتِ فِٗ ايططا٥ل اإلْتاد ١ٝاملدتًف َٔ ١ؼ ٌٜٛاملٛاز إىل غًع

ست ٢تػًُٗٝا يًعبٚ .ٕٛقس سسز ( )،Greensteinأُٖٝتٗا باآلت:ٞ
أ .ايٛنٛح يف َفْٗ ّٛكاط ايكٚ ٠ٛايهعف يف ايؿطن.١
ب.

ضغِ خاضط ١يهٝفٚ ١ٝنع َٝع ٠تٓافػ َٔ ١ٝخالٍ فِٗ املؿهالت املٛدٛز ٠يف األْؿط ١ايساخًَٚ ١ٝعاؾتٗا.
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ؼً ٌٝايهًف/١املٓفع ١يًُؿاضٜع اؾسٜس.٠
ٚإٔ غًػً ١ايك ٖٞ ١ُٝأسس ٣تكٓٝات ايتشً ٌٝايػذلاتٝذٚ ٞاييت تػاعس يف الاظ غذلاتٝذٝات ايؿطنٚ ١شيو َٔ خالٍ:

أ .ؽفٝض ايتهايٝفٚ :ايصٜ ٟتِ الاظ ٙعٔ ططٜل ايتشً ٌٝايٓعاَ ٞيهًف ٚإٜطازات َٛٚدٛزات نٌ ؾطنَٚ ،١كاضْ ١غًػً١
ق ١ُٝايؿطنَ ١ع غالغٌ ايك ١ُٝيٛاسس ٠أ ٚأنجط َٔ ايؿطنات املٓافػٖٚ ،١صا ٜػاعس يف ؼسٜس املٗاّ املطًٛب ١ألزا ٤أْؿط ١غًػً١
ايكٚ ١ُٝبؿهٌ أفهٌ َٔ َٓافػٗٝا أٜهاً.
ب.

ايتُٝع يف املٓتذات ٚاـسَات املكسَٚ ١اييت ٜعسٖا ايعب ٕٛشات قٚ ١ُٝشيو عٔ ططٜل ٖٓسغ ١ايك َٔٚ ١ُٝخالٍ

اغتعُاٍ أغايٝب خفض ايتهايٝف.
ز.

االغتعُاٍ ايفاعٌ ٚايهف ٤يًُٛدٛزات ٚؼكٝل املط ١ْٚاإلْتاد ١ٝفهالً عٔ ؼػني املكسض ٠ايهً ١ٝيًؿطن ١يف خًل

ٚظٜاز ٠ايك.١ُٝ
إٕ اهلسف َٔ ؼسٜس غًػً ١ايك ٖٛ ١ُٝايتشهِ يف ايتهايٝف ايهً ١ٝملدتًف َطاسٌ الاظ املٓتر أ ٚاـسَٚ ١شيو َٔ خالٍ
إعاز ٠ػُٝع يألْؿط ١تبعاً يًك ١ُٝاملػتشسثٚ ١نصيو ايهًف ١املذلتب ١عً ٢نٌ ْؿاطٚ ،بصيو تهٖٓ ٕٛاى اضتباطات ٚثٝك ١بني األْؿط١
املدتًفٚ ،١يف املكابٌ فإ غ ٤ٛػُٝع عًُٝات ايؿطن ١يف أْؿطٚ ١عًُٝات قٓاع ١ٝغرل َذلابط ١قس ٜعطض غذلاتٝذ ١ٝايؿطن ١يًدطط،
إش ٜػبب نٌ ْؿاط َٛدٛز يف غًػً ١ايك ١ُٝيف إسساخ نًف ١إنافْ ١ٝامج ١عٔ عسّ ايتٓاغل ٚايذلابط َع األْؿط ١األخط ٣يف
ايػًػًٚ .١بايطغِ َٔ ٚدٛز َعاٜا يػًػً ١ايك ١ُٝإال إٔ ٖٓاى بعض احملسزات تتُجٌ بـ(Krajewski, 2010: 109) -:
أ .إٕ ايذلنٝع عً ٢خفض ايتهايٝف يف املػتٜٛات ناف ١قس وس َٔ عًُ ١ٝاإلبساع.
ب.

إٔ تبين ؼً ٌٝغًػً ١ايك ١ُٝيًُذٗعٚ ٜٔاملػتعًُني غٝهٝف أعبا ٤دسٜس ٠عً ٢ايؿطن ١قس ٜعٜس َٔ نًفٗا عً٢

املٓفع ١املتشكك ١فهالً عٔ قعٛب ١ؼً ٌٝغًػً ١ايك ١ُٝيًُذٗعٚ ٜٔاملػتعًُنيٖٓٚ .اى أغايٝب عس ٠يتشً ٌٝغًػً ١ايك ١ُٝاييت تؿٌُ
عسزاً َٔ األْؿط ١ايساخً ١ٝيًؿطنٜٚ ١عس ٖصا ايتشً ٌٝدع٤اً َٔ غًػً ١ايك ١ُٝيهاٌَ ايكٓاع ١ايصٜ ٟؿٌُ ؼً ٌٝغًػً ١ق١ُٝ
اجملٗعٚ ٜٔايؿطنٚ ١ايعبا.ٔ٥
خاَػا :تهايٝف اؾٛز٠
يف ظٌ ايتػٍٝطات ايعسٜس ٠اييت ضافكت ب ١٦ٝايتكٓٝع اؿسٜج َٔ ١سٝح ايتطٛض ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٚ ٞايجٛض ٠املعًَٛات١ٝ
ٚاالتكاالت ٚايعٛملٚ ١ظٗٛض ايتهتالت االقتكازٚ ١ٜاملٓعُات ايعاملٚ ١ٝتػٍٝط أشٚام ٚسادات ٚغًٛنٝات ايعباٚ ٔ٥اظزٜاز ؾس ٠املٓافػ١
بني ايؿطنات ٚغرلٖا ،فكس أقبشت أْؿطٖ ١ص ٙايؿطنات َٛدٗ ١م ٛايعب ٕٛيتًب ١ٝاستٝادات٘ ٚتٛقعات٘ ٚاالٖتُاّ باؾٛز ٠باعتباضٖا
غالح تٓافػ ٞق ٟٛوكل فُٛع َٔ ١املعاٜا ٚاييت َٔ أُٖٗا ؽفٝض ايتهايٝف ٚظٜازٚ ٠ؼػني نٌ َٔ اإلْتادٚ ١ٝايطعٚ ١ٝتععٜع املٛقف
ايتٓافػٚ ٞاؿك ٍٛعً ٢ضنا ايعباٚٚ ٔ٥الٚ ِٗ٥ظٜاز ٠اؿك ١ايػٛقٚ ١ٝغرلٖا). ( Ghosh, 2013: 100
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َ -1فٗـــٚ ّٛأٖـُٝــ ١تهـايٝــف اؾـــٛز ٠ايؿاًَـــ١
ظٗط االٖتُاّ بتهايٝف اؾٛز ٠ايؿاًَْ ١تٝذ ١ايتأثرلات ايػًب ١ٝاملذلتب ١عً ٢تهايٝف اؾٛز ٠ايطزCosts of poor ( ١٦ٜ
ٚ )Qualityنطٚض ٠ػٓب ٖص ٙايتأثرلات عٔ ططٜل إْتاز َٓتذات شات دٛز ٠عايٚ ١ٝايتدًل َٔ املعٝبٜٚ ،عتكس ( )Hiltonبإٔ
غبب ْؿ ٤ٛتهايٝف اؾٛز ٠ايؿاًَ ٖٛ ١ظٜاز ٠االٖتُاّ باحملافع ١عً ٢اؾٛز ٠ايعاي ١ٝيًُٓتذات ،إش إٕ ٖص ٙايتهايٝف ال ؽل عًُٝات
اإلْتاز فكط بٌ متتس إىل مجٝع األْؿط ١يف ايؿطن ١بس َٔ ً٤ايبشح ٚايتطٜٛط ()Research & Development) (R&D
ٚست ٢خسَ ١ايعباٚ ،ٔ٥إٕ ايؿطنات تٓفل سٛاي َٔ ) 30% - 20 %( ٞتهايٝف ايتكٓٝع ايهً ١ٝعً ٢اؾٛزَ ٖٞٚ ٠تعًك ١بعًُٝات
املٓع ٚايتكٚ ِٝٝعًُٝات انتؿاف ٚتكًٝح ايفؿٌ ايساخًٚ ٞايفؿٌ اـاضد َٔ ٞأدٌ تكسَٓ ِٜتذات باؾٛز ٠املطًٛب ١إىل ايعباٚ ٔ٥مبا
ًٜيب استٝاداتِٗ ٚتٛقعاتِٗ (Chiu, 2010: 92) .
 -2تعطٜف تهايٝف اؾٛز٠
يكس ٚضزت تعطٜفات عسٜس ٠يتهايٝف اؾٛز ٠ايؿاًَ َٔ ١ايعسٜس َٔ ايباسجني ،إش مت تعطٜفٗا بأْٗا ايتهايٝف املتعًك ١بأْؿط١
املٓع ٚايتك ِٝٝباإلناف ١إىل ايتهايٝف ايٓاػ ١عٔ ايفؿٌ ايساخًٚ ٞايفؿٌ اـاضد ،ٞأ ٟإْٗا ايتهايٝف املتعًك ١بهُإ اؾٛز ٠فهالً عٔ
اـػا٥ط اؿاقً ١يف ساي ١عسّ سك ٍٛاؾٛز ٠املطًٛبٚ ،١بايتاي ٞفٗ ٞايتهايٝف اييت تٗسف إىل احملافعـ ١عً ٢اؾٛز ٠ايعاي ١ٝيًُٓتذات
ٚتطٜٛطٖآٖٚ ،اى َٔ ٜط ٣بأْٗا ايتهايٝف املتعًك ١مبٓع إْتاز املعٝب ٚانتؿاف٘ ٚتكًٝش٘ يػطض تجبٝت َػتَ ٣ٛعني َٔ اؾٛز٠
ٚتكًٝح َٚعاؾ ١ايفؿٌٚ ،قس عطفت املٛاقف ١ايدلٜطاْ)6143( ٞتهايٝف اؾٛز ٠ايؿاًَ ١بأْٗا تًو ايتهايٝف املطتبط ١بهُإ
ٚتٛنٝس اؾٛز ٠باإلناف ١إىل اـػا٥ط اييت ؼكٌ ْتٝذ ١املٓتذات ايطز ،١٦ٜإَا (ٚ )Horngrenآخط ٕٚفرل ٕٚبإٔ تهايٝف اؾٛز٠
ايؿاًَ ٖٞ ١ايتهايٝف اييت ؼسخ ملٓع إْتاز َٓتذات َٓدفه ١اؾٛزٚ ٠مبا ٜػاعس يف تًب ١ٝاستٝادات ايعباٚ ٔ٥تٛقعاتِٗ .
ٚعً ٘ٝفإْ٘ ميهٔ تعطٜف تهايٝف اؾٛز ٠ايؿاًَ ١بأْٗا تًو ايتهايٝف اييت تٓفكٗا ايؿطن( ١املٓع ٚايتك َٔ )ِٝٝأدٌ َٓع إْتاز
َٓتذات ضزٚ ١٦ٜغرل َطابك ١يًُٛاقفات ٚانتؿافٗا َٚعاؾتٗا ٚتكُٗٝٝا ٚايتعطف عً ٢أغبابٗا يتالفٗٝا ٚشيو يهُإ تكسَٓ ِٜتذات
إىل ايعبا ٔ٥سػب َتطًباتِٗ ٚتٛقعاتِٗ باإلناف ١إىل ايتهايٝف اييت تتشًُٗا ْتٝذ ١ايفؿٌ (ايساخًٚ ٞاـاضدَٚ )ٞعاؾت٘ ( .سٝسض،
)86 :2002
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املبشح ايجايح
األزا ٤املاي ٞيًؿطنات
َٔ أدٌ ايتأنس َٔ نفا ٠٤نٌ ايعٛاٌَ اييت تٗسف إىل زعِ قسضتٗا يف ؼكٝل األضباح اييت متهٓٗا َٔ ايبكاٚ ٤ايُٓ ٛيف ايػٛم،
يصا تعس عًَُ ١ٝتابع ١ايٛظٝف ١املاي ١ٝيف ايؿطنات أسس أِٖ املٛانٝع باعتباضٖا تعهؼ ايكٛض ٠اؿكٝك ١ٝيألزا ٤املايٖٚ ،ٞصا َا تبشح
عٓ٘ ايؿطنات يف أفهٌ ايططم يتشػٚ ،٘ٓٝيعٌ َٔ أِٖ ٖص ٙايططم اعتُاز َؤؾطات ؼػني األزا ٤املاي.ٞ
أٚال :تعطٜف األزا ٤املايٚ ٞخكا٥ك٘
ٜعس األزا ٤املاي ٞيًؿطن ١مبجاب ١اجملاٍ احملسز يٓذاسٗا ،فٜٗ ٛػتدسّ نُٓٗر أغاغ ٞيٝؼ يف ؼكٝل األٖساف املاي ١ٝيًؿطن١
فكط بٌ ٜتعساٖا إىل األٖساف ايعاَٚ ١اإلغذلاتٝذ ١ٝيصا تساٚيت تعطٜف٘ دٌ ايسضاغات ٚاألعاخ يف اآل ١ْٚاألخرل ٠ملا ي٘ َٔ أُٖ١ٝ
نبرل ،٠يصا َٔ ايهطٚض ٟإٔ ْك ّٛبػطز عسز َٔ ايتعاضٜف يهبط َسيٛي٘ َٔٚ ،ثِ ْتبٓ ٢تعطٜف قسز فٗٓاى َٔ ٜطبط األزا ٤املايٞ
باألٖساف فٝعطف٘ بأْ٘ "اْعهاؽ يكسضٚ ٠قابً ١ٝايؿطن ١عً ٢ؼكٝل األٖساف أٜ ٚعطف٘ بسالي ١ايٓتٝذ ١بػض ايٓعط عٔ ايٛغاٌ٥
املػتدسَ ١بأْ٘ :ايٓتٝذ ١ايٓٗا ١ٝ٥يٓؿاط ايؿطنٖٚ ،١صا ايتعطٜف ٜعس قسٚز دسا ألْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ؼكل ايؿطن ١ايٓتٝذ ١املطًٛب١
ٚيهٔ يف املكابٌ ٜهٖٓ ٕٛاى ٖسض نبرل يف املٛاضز ٖٚصا يٝؼ بعكالْ( .ٞقُس)69 :2009 ،
ٜٚط ٣بعض املفهط ٜٔبإٔ األزا ٤املايٜ ٞتُجٌ "يف تؿدٝل ايػالَ ١املاي ١ٝيًؿطن ١يًٛقٛف عًَ ٢س ٣قسضتٗا عً ٢خًل
ايكَٛٚ ١ُٝادٗ ١ايتشسٜات املػتكبً َٔ ١ٝخالٍ االعتُاز عً ٢ايهؿٛفات املاي( ١ٝايكٛا ِ٥املايَ ، )١ٝع األخص بعني اإلعتباض يًعطٚف
اإلقتكاز ١ٜيًكطاع ايص ٟتٓتُ ٞإي ٘ٝايؿطنٚ ١عًٖ ٢صا األغاؽ فإٕ تؿدٝل األزا ٤املايٜ ٞتِ مبعا ١ٜٓاملطزٚز ١ٜاإلقتكاز ١ٜيًؿطن١
َٚعسٍ من ٛاألضباح(Rodin, 2009: 120) .
ٜٚط ٣ايبعض األخط بإ األزا ٤املايٜ ٞعدل عٔ "َس ٣قسض ٠ايؿطن ١عً ٢االغتػالٍ األَجٌ ملٛاضزٖا املاي ١ٝيف االغتدساّ ايككرل
ٚط ٌٜٛاألَس َٔ ادٌ تؿه ٌٝثط(."٠ٚايععُ)89 :1990 ،١
ٚعً ٢ايطغِ َٔ تعسز تعاضٜف َكطًح األزا ٤املايْ ٞتٝذ ١االغتدساّ ٚايتطبٝل املػتُط ي٘ إال أْ٘ ٜٛدس قاغِ َؿذلى هُع
ب ِٗٓٝأال َ ٖٛٚس ٣قسض ٠ايؿطن ١يف ؼكٝل أٖسافٗا املاي ١ٝاملطغٚ ١َٛاالغتدساّ األَجٌ يًُٛاضز.
مما غبل ميهٔ ايك ٍٛبإٔ األزا ٤املاي ٖٛ ٞآي ١ٝمتهٔ َٔ لاح ايؿطن ١يف اإلغتدساّ األَجٌ يًٛغا ٌ٥املاي ١ٝاملتاس ١يف ايؿطن١
َٔ أدٌ ؼكٝل األٖساف املطغ.١َٛ
ٚعً ٘ٝفإ األزا ٤املايٜ ٞتػِ بـ :
األزا ٤املاي ٞأزا ٠تعط ٞقٛضٚ ٠انش ١عً ٢ايٛنع املاي ٞايكا ِ٥يف ايؿطن١؛
األزا ٤املاي ٞوفع اإلزاض ٠يبصٍ املعٜس َٔ اؾٗس يتشكٝل أزاَ ٤ػتكبً ٞأفهٌ َٔ غابك٘؛
األزا ٤املاي ٞأزا ٠تساضى االمطافات ٚاملؿانٌ اييت قس تٛاد٘ ايؿطنٚ ١ؼسٜس َٛاطٔ ايكٚ ٠ٛايهعف؛
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األزا ٤املايٚ ٞغ ١ًٝدصب املػتجُط ٜٔيًتٛد٘ يالغتجُاض يف ايؿطن١؛
األزا ٤املاي ٞآي ١ٝأغاغٚ ١ٝفعاي ١يتشكٝل أٖساف ايؿطن.١
ثاْٝا :أُٖ ١ٝاألزا ٤املايٞ
تٓبع أُٖ ١ٝاألزا ٤املاي ٞيف ايؿطن ١نٜ ْ٘ٛػاِٖ َػاُٖ ١فعاي ١يف ؼكٝل األٖساف األغاغ ١ٝيًؿطنٖٚ ،١صا َاىسّ َتطًبات
ايكشاب ايكطاض ٚاملػاُٖني يف إٓ ٚاسس ،بتٛفرل املعًَٛات س ٍٛايٛظٝف ١املاي ١ٝاييت َٔ ؾأْٗا إٔ تعط ٞقٛضٚ ٠انش ١عٔ ايٛنع١ٝ
املاي ١ٝمما ٜػاعس يف ؼسٜس َٛاطٔ ايكٚ ٠ٛايهعف ٜٚػاعس يف تطؾٝس ايكطاضات املايٚ ،١ٝيف ايتٓبؤ باغتُطاض يألزا ٤املاي ٞاملػتكبًٚ ،ٞيف
إدطا٤ات َكاضْات غٛا ٤بني ايؿطنَٚ ١جٝالتٗا) املؤغػات يف ْفؼ ايكطاع (أ ٚبني األزا ٤املاي ٞيػٓٛات غابك ١يٓفؼ ايؿطن. ١
(عط)142 :2008 ،ٟٛ
ْاٖٝو عٔ ن ٕٛاألزا ٤املايٜ ٞػاِٖ يف عًَُ ١ٝتابعْ ١ؿاط ايؿطن َٔ ١أططاف خاضد َٔ ١ٝعُالَٛ ،٤ضز،ٜٔ
َػتجُط...ٕٚاخل ،مما ٜهف ٞايكٛض ٠ايؿفاف ١يًٛنع ١ٝاملايٚ ١ٝاييت تػُح بٛنع ايجك ١يف ايتعاٌَ َعٗا ٚاؽاش ايكطاضات ايػً.١ُٝ
ثايجا :ايعٛاٌَ املؤثط ٠يف األزا ٤املايٞ
تكٓف ايعٛاٌَ املؤثط ٠يف األزا ٤املاي ٞيًؿطن ١إىل عٛاٌَ زاخًٚ ١ٝأخط ٣خاضد ١ٝتتعًل باحملٝط االقتكاز ٟاـاضد.ٞ
ايعٛاٌَ ايساخً١ٝ
تتًدل أِٖ ايعٛاٌَ ايساخً ١ٝاملؤثط ٠يف األزا ٤املاي ٞيف( :ظعطب)70 :2013 ،
اهلٝهٌ ايتٓعٜ :ُٞٝؤثط اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝعً ٢األزا ٤املاي َٔ ٞخالٍ تكػ ِٝاملٗاّ ٚاملػؤٚيٝات املتعًك ١بايٛظٝف ١املاي َٔٚ ١ٝثِ
ؼسٜس األْؿطٚ ١ؽكٝل املٛاضز ايالظَ ١هلا ،فهال عٔ تأثرل طبٝع ١اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝعً ٢اؽاش ايكطاضات املايَٚ ١ٝسَ ٣الَ٤تٗا
يألٖساف املاي ١ٝاملطغَٚ ،١َٛس ٣تكشٝشٗا يطبٝع ١االمطافات املٛدٛز.٠
املٓار ايتٓعٜٚ :ُٞٝككس ب٘ َسٚ ٣نٛح ايتٓع ِٝيف ايؿطنٚ ،١ازضاى ايعاًَني عالق ١أٖساف ايؿطنٚ ١عًُٝاتٗا ٚأْؿطتٗا
باألزا ٤املاي ٞسٝح إشا نإ املٓار ايتٓعَ ُٞٝػتكط فاْ٘ َٓطكٝا ْهُٔ غالَ ١األزا ٤املاي ٞبكٛضًَ ٠شٛظٚ ١اهاب ١ٝنصيو دٛز٠
املعًَٛات املايٚ ١ٝغٗٛي ١غطٜاْٗا بني كتًف ايفطٚع ٚاملكاحل ٖٚصا َا ٜهف ٞايكٛض ٠اؾٝس ٠يًٓؿاط املايٚ ٞبايتاي ٞاألزا ٤املاي.ٞ
ايتهٓٛيٛدٝاٜ :ككس بٗا تًو األغايٝب ٚاملٗاضات اؿسٜج ١اييت ؽسّ األٖساف املطد ،٠ٛنتهٓٛيٛدٝا اإلْتاز سػب ايطًب،
ٚتهٓٛيٛدٝا ايتشػني املػتُط...اخل ،يصا ٚدب عً ٢ايؿطن ١إٔ تٛي ٞاٖتُاَٗا ايهبرل بتهٓٛيٛدٝا املػتدسَٚ ١اييت هب إٔ تٓػذِ
َع األٖساف ايطٝ٥ػ ١ٝهلاٚ ،شيو عٔ ططٜل ايتهٝف ٚاالغتٝعاب ملػتذساتٗا بٗسف املٛا ١ُ٥بني ايتكٓٚ ١ٝاألزا ٤املاي ،ٞمما ٜهعٗا أَاّ
ستُ ١ٝتطٜٛط ٖصا األخرل مبا ٜال ّ٤ايتهٓٛيٛدٝا املػتدسَ.١
سذِ ايؿطن :١قس ٜؤثط سذِ ايؿطنٚ ١تكٓٝفٗا عً ٢األزا ٤املاي ٞبؿهٌ غًيب ،فهدل سذِ ايؿطنٜ ١ؿهٌ عا٥كا يألزا٤
املاي ،ٞألٕ يف ٖص ٙاؿاي ١تكبح اإلزاض ٠أنجط تعكٝسا ٚتؿابهاٚ ،قس ٜؤثط إهابا َٔ ْاس ١ٝإٔ ندل سذِ ايؿطنٜ ١تطًب عسز نبرل َٔ
احملًًني املايٝني مما ٜػاِٖ يف ضفع دٛز ٠األزا ٤املاي ٞهلا ٖٚص ٙاؿاي ٖٞ ١األنجط ٚاقع.١ٝ
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ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ
ٜؤثط يف األزا ٤املاي ٞفُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ اـاضد ١ٝأ ٟاييت ؽطز عٔ ْطام ؼهُ٘ ناألٚناع االقتكاز ١ٜايعاَٚ ١ايػٝاغات
االقتكاز ...١ٜاخلٚ ،عَُٛا تتُجٌ أِٖ ايعٛاٌَ اـاضد ١ٝاملؤثط ٠يف األزا ٤املاي ٞيف( :ازلاع)93 :2007 ،ٌٝ
ايػٛمٜٛ :دس ايعسٜس َٔ األؾهاٍ اييت ميهٔ إٔ تأخصٖا أغٛام ايػًع االقتكاز ،١ٜسٝح ٜعتُس شيو عًٖٝ ٢هٌ ايػٛم
ٚايػًٛى ايص ٟتك ّٛايؿطن ١بإتباع٘ َٔ أدٌ ؼكٝل ٖسفٗا األغاغ ٖٛٚ ٞتعع ِٝاألضباحٜٚ ،ؤثط ايػٛم يف األزا ٤املايْ َٔ ٞاس١ٝ
قاْ ْٞٛايعطض ٚايطًب فإٕ متٝع ايػٛم باالْتعاف ٚنجط ٠ايطًب فإ شيو غٝؤثط باهاب ١ٝعً ٢األزا ٤املاي ،ٞأَا يف اؿاي ١ايعهػ١ٝ
فػٓالسغ تطادع يف األزا ٤املاي.ٞ
املٓافػ :١تعتدل املٓافػ ١غالح ش ٚسس ٜٔبايٓػب ١يألزا ٤املاي ٞيف ايؿطن ،١فٓطاٖا قس تعتدل احملفع يتععٜع ٙعٓسَا تٛاد٘ ايؿطن١
تساعٝات املٓافػ ١فتشا ٍٚداٖس ٠يتشػني قٛضتٗا ٚٚنعٗا املاي ٞعٔ ططٜل أزاٖ٤ا املاي ٞيتٛانب ٖص ٙايتساعٝات ،أَا َٔ دٗ ١أخط٣
فإ مل تهٔ ايؿطن ١أٖال هلص ٙايتساعٝات ٚال تػتطٝع َٛادٗ ١املٓافػ ١فإ ٚنعٗا املايٜ ٞتسٖٛض ٚبايتاي ٞاألزا ٤املايٜ ٞػ.٤ٛ
األٚناع االقتكاز :١ٜإٕ األٚناع االقتكاز ١ٜايعاَ ١قس تؤثط عً ٢األزا ٤املاي ٞغٛا ٤بططٜك ١غًب ١ٝأ ٚعً ٢ايعهؼ ،فٓذسٖا
َجال يف األظَات االقتكاز ،١ٜأ ٚساالت ايتهدِ تؤثط بايػًب عً ٢األزا ٤املاي ،ٞأَا يف ساي ١اضتفاع ايطًب ايهً ٞأ ٚزعِ ايسٚي١
إلْتاز َا قس ٜؤثط باهاب ١ٝعً ٢األزا ٤املاي.ٞ
ثايجا :املؤؾطات املاي ١ٝيتشػني األزا ٤املايٚ ٞتكٓٝات احملاغب ١االزاض١ٜ
إٕ املكاٜٝؼ اييت ميهٔ االضتهاظ عًٗٝا ملعطفَ ١ا إشا ؼهُت ايؿطن ١يف َؤؾطات ايتشػني املاي ٖٞ ١ٝتًو اييت تعتُس يف
سػابٗا عً ٢املكاضْ ١بني األق ٍٛاؾاض - ١ٜباعتباضٖا ٖ ٞاملكسض األغاغٚ ٞاأل ٍٚيًػٛٝيٚ -١االيتعاَات قكرل ٠األدٌٚ ،املكاضْ١
أٜها بني ايتسفكات ايٓكسٚ ١ٜااليتعاَات ايط ١ًٜٛاألدٌ( .أمحس)104 :2009 ،
تأثرل ايتشً ٌٝاملاي ٞعًَ ٢ؤؾطات ايتشػني املاي١ٝ
تعس ايعًُٝات املاي ١ٝاييت تك ّٛبٗا ايؿطن ١مبجاب ١املاز ٠األٚي ١ٝاييت ٜتِ اخهاعٗا يًُعاؾٚ ١ايتشً ٌٝيتعط ٞاملعًَٛات ايال ظَ١
يًشهِ عً ٢ايٓؿاط املاي ٞيف ايؿطنٖٓٚ ، ١ا تدلظ األُٖ ١ٝايهبرل ٠ألغًٛب ايتشً ٌٝاملاي ٞيف قٓاع ١املعًَٛات ايالظَ ١يعًُ ١ٝتكِٝٝ
االزا ٤املاي ،ٞسٝح ٜػتعني ٖصا األغًٛب مبذُٛع ١نبرل َٔ ٠املكاٜٝؼ اييت تػاعس ٙيف ٖص ٙايعًُٚ ١ٝاييت بإَهاْٗا إٔ تٓكٌ ايكٛض٠
ايكشٝش ١يًٛنع ١ٝاملاي ١ٝبعس تؿدٝكٗا َٔٚ ،ثِ االغتفازَٗٓ ٠ا يتشػني ايكطاضات املاي( .١ٝقُس)90 :2009 ،
 َٔٚأبطظ املكاٜٝؼ يًتشً ٌٝاملاي ٞيكٝاؽ ايتٛاظٕ املاي( : ٖٞ ٞسػٔ)83 :2011 ،
ضأؽ املاٍ ايعاٌَٜ :عطف عً ٢أْ٘ ايفطم بني األَٛاٍ ايساٚ ١ُ٥األق ٍٛايجابت ،١ايصٜ ٟػط ٢ب٘ دع َٔ ٤األق ٍٛاملتساٚي،١
سٝح ٜعتدل نتُ ٌٜٛدع َٔ ٤زٚض ٠اإلغتػالٍ بطأؽ َاٍ ثابت ،نُا ٜعتدل ٖاَـ أَإ بايٓػب ١يًؿطنٚ ، ١وػب ٚفكا ملا :ًٜٞ
634

هجلت جاهؼت التٌویت البشریت  /الوجلذ 3.الؼذد 2.حزیراى  :2102ص ص 650-606
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

رأش انًبل انؼبيم = (األيىال انذائًت) – ( األصىل انثببتت)
رأش انًبل انؼبيم = (األصىل انًتذاونت) – ( ديىٌ قصيرة األجم)

ٚتتُجٌ أْٛاع ضأؽ املاٍ ايعاٌَ يف:
ضأؽ املاٍ ايعاٌَ اـام
ضأؽ املاٍ ايعاٌَ اإلمجايٞ
ضأؽ املاٍ ايعاٌَ األدٓيب
استٝادات ضأؽ املاٍ ايعاٌَ ٜٚ :عطف بأْ٘ إمجاي ٞاألَٛاٍ اييت ؼتادٗا ايؿطن ١فعال خالٍ زٚض ٠االغتػالٍ ملٛادٗ ١زْٜٗٛا
ايككرل ٠عٓس َٛاعٝس اغتشكاقٗا ٖٞٚ ،متجٌ ايفطم بني إمجاي ٞق ِٝاالغتػالٍ ٚايك ِٝايكابً ١يًتشكل َٔ دٗ َٔٚ ١دٗ ١أخط ٣ايسٕٜٛ
قكرل ٠األدٌ َاعسا ايػًفات املكطفٚ ،١ٝبٗصا تعط ٢ايعالق ١نايتاي:ٞ

احتيبجبث رأش انًبل انؼبيم = ( قيى االستغالل  +انقيى انقببهت نهتحقق – (انذيىٌ
انقصيرة األجم – سهف يصرفيت)

احتيبجبث رأش انًبل انؼبيم = (األصىل انًتذاونت – انقيى انجبهسة) – (انذيىٌ انقصيرة
األجم – سهف يصرفيت)

ٜٚذلتب عٔ سػاب استٝاز ضأؽ املاٍ ايعاٌَ ثالخ ساالت َتُجً ١يف:
)(Chiu, 2010: 106
أ -استٝادات ضأؽ املاٍ ايعاٌَ َٛدب :ؼسخ عٓسَا ال تػط ٞايؿطن ١نٌ استٝادات ايسٚض ٠االغتػالي ١ٝباغتدساّ َٛاضز
ايسٚض ٠بٌ تتعساٖا إىل املٛاضز األخط ،٣يصا البس يًؿطن ١إٔ تٛفط ايبس ٌٜايتُ ًٜٞٛهلصا ايعذع.
ب  -استٝادات ضأؽ املاٍ ايعاٌَ َعس ٖٞٚ: ّٚسايْ ١ازض ٠اؿسٚخ ،تعين املجاي.١ٝ
ز  -استٝادات ضأؽ املاٍ ايعاٌَ غايب  ٖٛ:اؿاي ١اؾٝس ٠عٝح تهُٔ ايؿطن ١تٛاظْٗا املاي ٞز ٕٚايتأثرل ايػًيب عً٢
َطزٚزٜتٗا املاي.١ٝ
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املبشح ايطابع
اؾاْب ايتطبٝكٞ
ٚاقع اغتعُاٍ تكٓٝات احملاغب ١اإلزاض ١ٜيف ؼػني األزا ٤املايٞ
بعس ايسضاغ ١ايٓعط ١ٜيتكٓٝات احملاغب ١االزاضٚ ١ٜاألزا ٤املاي ٞيف ايؿطنات غٝهٖ ٕٛصا املبشح تطبٝل ملا مت ايتططم اي٘ٝ
َٔ خالٍ قاٚي ١تطبٝل يبعض َٔ تكٓٝات احملاغب ١اإلزاضٚ ،١ٜؼسٜس َس ٣اَهاْ ١ٝتٛفط ايبٝاْات األٚيٚ ،١ٝاملػاُٖ ١يف تفع ٌٝزٚض ٖصٙ
ايتكٓٝات يتشػني األزا ٤املاي ٞيًؿطن ١قٌ ايسضاغ ١ايتطبٝك َٔٚ ،١ٝثِ اغتدالم ايٓتا٥ر ٚاالقذلاسات ٚتعُُٗٝا يًكٝاؽ.
أٚالٚ :قف يع ١ٓٝايبشح
مت اختٝاض ايؿطن ١ايعاَ ١يكٓاع ١ايبطاضٜات َ ٚعًُ ٞبابٌ ( )1,2الْتاز ايبطاضٜات ايػا ١ً٥اؿاَهَٛ- ١ٝقع ايٛظٜط– ٜ٘
بػساز  ،نْٗٛا ايؿطن ١تعس ايطا٥س ٠يف فاٍ قٓاع ١ايبطاضٜات ايػاٚ ١ً٥االنجط عطن ١يًتػرلات االقتكاز ١ٜيف ايػٛم ايعطاق ١ٝخاق١
بعس ؼٛهلا َٔ غٛم قتهط َٔ ٠قبٌ ؾطنٚ ١اسس ٠اىل غٛم تٓافػٜ ١ٝبشح فٗٝا املػتًٗو عٔ افهٌ َٓتر تكسَ٘ ؾطنات قٓاع١
ايبطاضٜات ايعامل.١ٝ
ثاْٝا :ايطاقات االْتادٚ ، ١ٝاالْتاز ايفعًْٚ ٞػب املعٝب
ٜالسغ َٔ اؾس )1( ٍٚازْا ٙإ ايؿطن ١يسٜٗا طاقات اْتادٝـَ ١تاس ١يف َعًُ ٞبابٌ ( )2 ، 1تبًؼ ()570000
بطاض ١ٜغاَ ً٘٥طاطٚ ١ٝبالغتٝه ١ٝغٜٓٛا يًُس َٔ ٠بسا ١ٜعاّ  2012ستْٗ ٢ا ١ٜعاّ (ٚ ، )2016ناْت ْػب٘ ايطاقـ ١املدططـ١
غٜٓٛـاً يًُس ٠املصنـٛضٖ ٠ـ )%82.63( ٞيعاّ  )%78.95( ٚ 2012عٔ عاّ  ، 2013يف سني ناْت خالٍ االعٛاّ ايجالثـ١
ايالسك٘ تبًؼ ( )% 52.63عً ٢ايتٛايٜٚ . ٞالسغ اٜها إ َاؼكل فعال َٔ ايطاقات املدطط ١خالٍ ايػٓٛات اـُػ ١مل ٜهٔ
باملػت ٣ٛاملتٛقع  ،اش نإ ايفاضم نبرل م ٛاالنفاض ٚايػبب يف شيو ٜعٛز اىل ايتكازّ ايتهٓٛيٛد ٞايٛاغع يف اغًب خطٛط االْتاز
ٚنجط ٠اعُاٍ ايكٝاْٚ ١ايتٛقفات بػبب االْكطاعات املتهطض ٠يًطاق ١ايهٗطباٚ ١ٝ٥قً ١تٛافط َاز ٠ايطقام ايٓكٚ ٞايػبا٥ه ، ٞسٝح
اْعهػت آثاض شيو يف اضتفـاع تهايٝف االْتـاز ٚظٜازْ ٙػب ايتايف ٚاملعٝب خالٍ ايعًُٝات االْتادٚ ١ٝاالْتاز ايتاّ ػاٚظت ايٓػب١
املػُٛح بٗا ايبايػـ َٔ )% 2( ١االْتاز ايهً ٞايػٓ ، ٟٛفهال عٔ قً٘ ايطًب عًَٓ ٢تذات ايؿطنْ ١عطاً الضتفاع اغعاضٖا يف
ايػٛم ٚانفاض دٛز ٙازاٗ٥ا يف َكابٌ تٛافط اْٛاع ٚنُٝات ٖا َٔ ١ً٥ايبطاضٜات شات املٓاؾ ٧املدتًف ١اييت تًيب ضغبات َٚتطًبات
ايعب( ٕٛاملػتدسّ) ايعطاقٚ . ٞفُٝا  ًٜٞاؾسٜٛ ) 1 ( ٍٚنح شيو نُ ١ٝايفؿٌ ايساخً.ٞ
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دس) 1 ( ٍٚ
ايطاقات االْتادٚ ١ٝنُٝات االْتاز ايفعًٚ ٞاملعٝب َٔ ايبطاضٜات ايػا ١ً٥اؿاَه ١ٝيف َعًُ ٞبابٌ(ٚ )1بابٌ ( )2يًُس٠
()2016-2012

ٚسس٠

ايػٓ١

ايكٝاؽ

ايطاق ١املتاس١

ْػب ١ايطاق١

نُٝات

ْػب ١االْتاز

ايطاق١

املدطط ١اىل

االْتاز

ايفعًَٔ ٞ

املدطط١

ايطاق ١املتاس١

ايفعًٞ

ايطاق١

%

ايػٓ١ٜٛ

املدطط% ١

نُ ١ٝاالْتاز
املعٝب

ْػب ١االْتاز

ايٓػب١

ايػٓ١ٜٛ

املعٝب َٔ

املػُٛح بٗا

(ايفؿٌ

ايفعً% ٞ

يًُعٝب

ايساخً)ٞ

2012

عسز

570000

471000

%82.63

44016

%9.35

816

%1.69

%2

2013

عسز

570000

450000

%78.95

46611

%10.36

950

%2

%2

2014

عسز

570000

300000

%52.63

12977

%4.33

848

%6.53

%2

2015

عسز

570000

300000

%52.63

2046

%0.68

150

%7.33

%2

2016

عسز

570000

300000

161

%4

%52.63

3997

%1.33

%2

املكسض :اعساز ايباسج ١باالعتُاز عً ٢ايبٝاْات املتٛافط ٠يس ٣قػُ ٞايتدطٝط ٚاالْتاز عٔ َعًُ ٞبابٌ 2 ٚ 1يف ايؿطن١
املبشٛث.١
ثايجا :املبٝعات ٚايتػٜٛل ٚاملٓافػ٘
ناْت ايؿطن ١املبشٛث ١قبٌ اسساخ عاّ ( )2003تتبع غٝاغ ١تػعرل ملٓتذاتٗا َٔ ايبطاضٜات شات ايػعات املدتًف١
بٓػب ١تكٌ عٔ اغعاض ايبطاضٜات املػتٛضزٚ ٠املتاس ١يف ايػٛم احملً ١ٝتذلاٚح َابني ( )%10 - %6.5ألغطاض املٓافػٚ ١ظٜاز ٠اؿك١
ايػٛق ١ٝيًؿطن ، ١اال إ ٖص ٙايٓػب ١اقبشت غرل ممهٓ ١ايتشكٝل يف ظٌ ايعطٚف اؿاي ١ٝاييت تعاَْٗٓ ٞا ايؿطن ، ١سٝح االنفاض
ايهبرل يف َػتٜٛات االْتاز ايفعً  َٔ ٞكتًف اْٛاع ايبطاضٜات ايػاٚ ١ً٥اضتفاع تهايٝف اْتادٗا (ٚخاقَٗٓ ١ا ايعٜازات ايعاي ١ٝيف
تهايٝف ايطٚاتب ٚاالدٛض) َكاضْ ١مبعسٍ تهايٝف ايبطاضٜات املػتٛضز ، ٠فهال عٔ ايتأثرلات ايػًب ١ٝاملفادٚ ١٦ايٓامج ١عٔ ايتسٖٛض
اهلٝهً ٞيًبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف عُ ّٛايكٓاع ١ايعطاقٚ ١ٝتػرل االٚناع ايػٝاغٚ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜايكاْْ ، ١ْٝٛاٖٝو عٔ قًَ ١كازض ايتٌُٜٛ
(ايتدكٝكات املٛدٗ ١هلا َٔ قبٌ ايٛظاضٚ )٠ايتذٗٝع ايالظَ ١يتؿػ ٌٝاملعاٌَ االْتاد ١ٝبايطاقات املتاسٚ ، ١بايتاي ٞاقبح االْتاز ال ًٜيب
طًب ايػٛم احملً ١ٝاملتعاٜس ٠عً ٢االْٛاع املدتًف َٔ ١ايبطاضٜات َٔ سٝح اؿذِ ٚايهًفٚ ١اؾٛزٜٛٚ . ٠نح اؾس )2( ٍٚاالمساض
ايتسضه ٞيف قٚ ١ُٝنُ ١ٝاملبٝعات ٚظٜاز ٠املطػعات َٔ ايبطاضٜات ايػا ١ً٥خالٍ املس. )2016 - 2012( ٠
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دس) 2 ( ٍٚ
َبٝعات ايؿطن َٔ ١ايبطاضٜات ايػا ١ً٥ايكٝاغَٚ (55A) ١ٝطػعات ايعبا( ٔ٥نُ ١ٝايفؿٌ اـاضد )ٞخالٍ املس-2012( ٠
( )2016املبايؼ باآلف ايسْاْرل)
الوبیؼاث السٌىیت
السٌت

هردوداث الوبیؼاث السٌىیت (الورتجؼاث هي الزبائي)
ًسبت قیوت الورتجؼاث هي

كویت

سؼر للىحذة

قیوت

كویت

قیوت

2102

42384

34000

1441056

8425

286450

%19.88

2103

44754

34000

1521636

3622

123148

%8.09

2104

14890

34000

506260

1409

47906

%9.46

2105

3831

34000

130254

406

13804

%10.60

2106

3591

65000

233415

359

23335

%10.00

قیوت الوبیؼاث %

املكسض :اعساز ايباسج ١باالعتُاز عً ٢ايتكاضٜط ايؿٗط ١ٜالقػاّ ايتدطٝط ٚايتػٜٛل ٚايػٝطط ٠ايٓٛع ١ٝيًُس-2012( ٠
.)2016
ٜالسغ َٔ اؾس )2( ٍٚثبات َعسٍ غعط ايبٝع ايص ٟتعتُس ٙايؿطن ١خالٍ ايػٓٛات االضبع ١االٚىل ٚايبايػ)34000( ١
زٜٓاض يًبطاض ١ٜايٛاسسٚ ٠اضتفاع٘ بعس شيو مبعسٍ ايهعف تكطٜبًا  ،اش بًؼ ( )65000زٜٓاض خالٍ غٓ٘ (ٚ ، )2016اييت غذًت فٗٝا
نُ ١ٝاملبٝعات ازَْ ٢ػت ٣ٛهلا َكاضْ ١بايػٓٛات ايػابكٚ ، ١املؤؾط ايػًيب االِٖ َٔ شيو ٜتُجٌ يف اضتفاع تهًف ١اْتاز ٚبٝع ايبطاض١ٜ
ٚػاٚظٖا عً ٢اغعاض بٝعٗا بؿهٌ دٖٛط ٟخالٍ ايػٓٛات اـُػ ١املصنٛضٖٚ ، ٠صا ٜسٍ عً ٢إ ٖٓاى اضتفاع َػتُط يف تهايٝف
عٓاقط االْتاز َع َا ضافكٗا َٔ تهدِ يف االغعاض ٚانفاض يف َػتٜٛات االْتادٚ ١ٝاؾٛزٚ ٠اْعهاؽ شيو عً ٢تسٖٛض ضع ١ٝايؿطن١
ٚزخٛهلا َطسً ١اـػا٥ط املذلانُ. ١
ضابعا :ؼسٜس ايتهًف ١ايفعً ١ٝيًبطاضٜات ايػا ١ً٥اؿاَه١ٝ
تعس عًُ ١ٝؼسٜس ايتهايٝف ايهً ١ٝايفعً ١ٝالْتاز ايبطاض ١ٜايػا ١ً٥اؿاَه ١ٝمبجابٖ ١سف ايتدفٝض اؾٖٛط ٟايص ٟميهٔ
ؼكٝل اؾع ٤االندل َٓ٘ بٛاغط ١تطبٝل تكٓ ١ٝايتهًف ١املػتٗسف ١يف َطسً ١تكُ ِٝايبطاض ١ٜايػا. ١ً٥
ٚ َٔٚاقع غذالت ايتهايٝف اَهٔ اغتدالم َهْٛات ايتهايٝف ايهً ١ٝايفعً( ١ٝاملتػرلٚ ٠ايجابت )١يًبطاض ١ٜايػا١ً٥
(َٛ ) 55Aظع ١عًَ ٢طانع ايتهًف ١االْتادٚ ١ٝاـسَ ١ٝيف ساي ١االخص بٓعط االعتباض َٓش ١ايطٚاتب املػتًُ َٔ ١اـع ١ٜٓاملطنع١ٜ
ٚايكطض  ،ا ٚيف ساي ١عسّ االخص باملٓشٚ ١ايكطض عٔ ايػٓ ١املٓتٗ ١ٝيف (. )2016/12/31
ٜٚتهُٔ اؾسَ ) 3 ( ٍٚكاضْ ١بني اؿايتني يف اعساز قا ١ُ٥ايتهايٝف ٚاالٜطازات يًبطاض ١ٜايػا )55A( ١ً٥عٔ ايػٓ١
املصنٛض. ٠
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دس)3 ( ٍٚ
ؼسٜس ايتهايٝف ايهً ١ٝايفعً ١ٝيًبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايكٝاغ )55A( ١ٝبؿهٌ َكاضٕ بني ساي ١االخص بٓعط االعتباض َٓش ١ايطٚاتب
ٚايكطض ٚساي ١اغتبعازُٖا ،قا ١ُ٥ايتهايٝف ٚاالٜطازات يًبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايكٝاغ)55A( ١ٝ
بُىد ػُبصر انتكبنيف
انتكبنيف انًتغير نًراكس
االَتبج وخذيبث االَتبج
يىاد اونيت وتؼبئت وتغهيف
تقُيبث احتيبطيت
يصبريف اخري

انتكبنيف انكهيت انفؼهيت نهبطبريت يغ يُحت انرواتب
وانقرض
انُسبت
انًبهغ (ديُبر) انًجًىع (ديُبر)
انًئىيت%

30313
04460
05650

يجًىع انتكبنيف انًتغيرة

 +انتكبنيف انثببتت نًراكس
االَتبج وخذيبث االَتبج
تكبنيف انؼًم
االَذثبراث
يصبريف اخري

انتكبنيف انكهيت انفؼهيت نهبطبريت انقيبسيت
انىاحذة بؼذ استبؼبد يُحت انرواتب وانقرض
انُسبت
انًجًىع
انًبهغ
انًئىيت%
(ديُبر)
(ديُبر)

انًالحظبث

30313
04460
05650
52409

%5.12

0160310
51543
295

%58.48

52409

َساااابت انتكاااابنيف انًتغياااارة
انً تكبنيف انصُغ

51133
51543
295
40435

يجًىع انتكبنيف انثببتت

0123041

%94.88

يجًىع تكبنبف انصُغ
(انًتغيرة وانثببتت)

0040559

%100

 +انتكبنيف انتسىيقيت
 +انتكبنيف االداريت

115714
134316

%8.32
%9.65

41145
6311

انتكاااااااابنيف انكهياااااااات انفؼهياااااااات
نهبطبريت انسبئهت ()55A

0390619

%100

146236

سؼر انبطبريت انىاحذة

65111

65111

هبيش انربح (انخسبرة)

()0356619

()20536

99290

%41.52

َساابت انتكاابنيف انثببتاات انااً
تكبنيف انصُغ

%100

تشااااااااااااااااااااااااااااااااكم ()%82
و( )%68.30ػهً انتىاني
يٍ انتكبنيف انكهيت انفؼهيت

%53.32
%4.35
(*)

َسبت يٍ
انتكبنيف انكهيت انفؼهيت

%100

انبيغ بخسبرة في انحبنتيٍ

املكسض :اعساز ايباسج ١يف ن ٤ٛايبٝاْات املتٛافط ٠يف غذالت سػابات ايتهايٝف يعاّ 2016
ٜالسغ َٔ اؾس )3 ( ٍٚايػابل َا :ًٜٞ
_____________________________________________________________________________________________
(*) سىف يتى اػتًبد انتكهفت انكهيت انفؼهيت نهبطبريت بؼذ استبؼبد يُحت انرواتب وانقرض
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إ ايتهايٝف املتػرل ٠يًبطاض ١ٜايػا )55A( ١ً٥عٓس االخص مبٓش ١ايطٚاتب ٚايكطض تبًؼ ( )58419زٜٓاضْٚ ،ػبتٗا
( َٔ )% 5.12تهايٝف ايكٓع يًبطاضْ ٖٞٚ ، ١ٜػب ١قً ١ًٝاشا َا قٛضْت بتًو اييت ساظت عًٗٝا ايتهايٝف ايجابت ١ايبايػ)%94.88( ١
َٔ تهًف ١ايكٓع ْعطاً الضتفاع تهايٝف ايعٌُ بؿهٌ نبرل (اييت تعس تهايٝف ثابت ١مبٛدب غًِ ايطٚاتب اؾسٜس ملٛظف ٞايسٚي، )١
ٚبايتاي ٞاْعهؼ اثط شيو بؿهٌ دٖٛط ٟيف اضتفاع تهًف ١قٓع ايبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايٛاسس.٠
اَا يف ساي ١اغتبعاز اثط َٓش ١ايطٚاتب ٚايكطض عً ٢ايتهًف ١ايهً ١ٝايفعً ١ٝيًبطاض ، ١ٜفإ ايتهايٝف املتػرل ٠غٛف تأخص
ْكٝبٗا ايعازٍ َٔ تهًف ١ايكٓع ٚ ،بٓػبَ ١كساضٖا ( ٖٞٚ ، )%58.48اعً َٔ ٢ايٓػب ١ايعاٖط ٠يف ايفكط ٠ايػابك ، ١يف سني لس إ
ايتهايٝف ايجابتٚ ١بعس اغتبعاز اثط َٓش ١ايطٚاتب ٚايكطض عً ٢ايتهًف ١ايهً ١ٝايفعً ١ٝيًبطاض ١ٜمل ؼكٌ غ ٣ٛعًْ ٢ػبَ ١كساضٖا
( ٖٞٚ ، )%41.52اقٌ مبكساض ايٓكف عُا ناْت عً ٘ٝيف ايفكط ٠ايػابك.١
ٚبٓفؼ ايططٜك ١اييت ظٗطت فٗٝا قا ١ُ٥ايتهايٝف ٚاالٜطازات ايفعً ١ٝيًبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايكٝاغ )55A( ١ٝميهٔ ؼسٜس
ايتهايٝف ايهً ١ٝايفعً ١ٝيألْٛاع االخط َٔ ٣ايبطاضٜات شات ايػعات (اَبرل/غاع )١املدتًف. ١
ٚاؾسٜط باإلؾاض ٠إ سػابات ايتهايٝف يف ايؿطن ١تعتدل ايتهًف ١ايهً ١ٝايفعً ١ٝيًبطاض ١ٜايػا ١ً٥اؿاَه )55A( ١ٝمبجاب١
ايتهًف ١ايكٝاغ ١ٝاييت ميهٔ ؼًٜٗٛا باغتدساّ َعاَالت ايتش ٌٜٛاىل ايتهًف ١ايهً ١ٝايفعً ١ٝألْٛ ٟع َٔ اْٛاع ايبطاضٜات ايػا، ١ً٥
ٚشيو عٔ ططٜل عًُ ١ٝنطب ايتهًف ١ايهً ١ٝايفعً ١ٝيًبطاض ١ٜايػا )55A( ١ً٥يف َعاٌَ ايتش ٌٜٛاـام بايبطاض ١ٜايػا ١ً٥املطًٛب. ١
ٚغٛف ته ٕٛايٓتا٥ر َطابك ١ملا مت ايتٛقٌ اي ٘ٝيف قا ١ُ٥ايتهايٝف ٚاالٜطازات املٛنش ١يف اؾسٜٚ . )3( ٍٚعطض اؾس)4( ٍٚ
ًَدكاً يتشسٜس ايتهايٝف ايهً ١ٝايفعً ١ٝيًبطاض ١ٜايػاَ ١ً٥كاضْـ ١باغعاض بٝعٗا ٚباغتدساّ َعاَالت ايتش ٌٜٛاـاق ١بهٌ ْـٛع.
دس) 4 ( ٍٚ
ؼسٜس ايتهايٝف ايهً ١ٝايفعً ١ٝيًبطاضٜات ايػاَ ١ً٥كاضْ ١بأغعاض بٝعٗا يعاّ 2016
(ٚباغتدساّ َعاَالت ايتش)ٌٜٛ
َىع انبطبريت
بطبريت ( )55Aانقيبسيت
بطبريت 60 A
بطبريت 75 A
بطبريت 90 A
بطبريت 135 A
بطبريت 150 A
بطبريت 180 A

يؼبيم انتحىيم

انتكهفت انكهيت
انفؼهيت نهبطبريت

سؼر بيغ
انبطبريت انًحهيت

هبيش انربح
(انخسبرة)

1.000
1.100
1.356
1.605
2.352
2.601
3.100

146236
160860
198296
234709
343947
380360
453332

65000
70000
80000
100000
135000
150000
160000

()20536
()91261
()002596
()034319
()512943
()531361
()593335
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ٜتهح َٔ اؾس ) 4 ( ٍٚاالضتفاع ايهبرل يف ايتهًف ١ايفعً ١ٝيهٌ ْٛع َٔ اْٛاع ايبطاضٜات ايػاٚ ، ١ً٥ػاٚظٖا مبكساض نعف
اغعاض بٝعٗا ،أ ٟمبعٓ ٢ايبٝع غػاض ٠تعازٍ َبًؼ غعط ايبٝع ْفػ٘ يًبطاض ١ٜايػا ، ١ً٥ا ٚتعٜس عٓ٘ .
ٚتأغٝػاً عًَ ٢ا غبل  ،تصنط ايباسج ١إ ْعاّ ايتهايٝف ايفعً ١ٝاملطبل يف ايؿطن ١املبشٛث ١ىً َٔ ٛتطبٝل أ َٔ ٟاالػاٖات
اؿسٜج ١يًُشاغب ١اإلزاضٚ ، ١ٜخكٛقاً يف فاالت ايتدطٝط االغذلاتٝذ ٞيالْتاز ٚ ،ايتػٜٛل ٚ ،ايطقابٚ ١اؽاش ايكطاضات ٚ ،تكِٜٛ
االزا ٤االغذلاتٝذٜٚ ، ٞعع ٣شيو اىل عسّ ٚنٛح ايتٛد٘ االغذلاتٝذ ٞيس ٣ايؿطنٚ ١نعف قسضاتٗا يف االغتذاب ١يًتػرلات
االقتكاز ١ٜاؾسٜسَٛٚ ، ٠ادٗ ١عٛاٌَ املٓافػ ١املتعاٜس. ٠
خاَػا :ؼسٜس ايتهًف ١املػتٗسف ١يًبطاضٜات ايػا ١ً٥اييت تٓتذٗا ايؿطن ١املبشٛث١
تعس تطمج ١ضغبات ٚاستٝادات ايعب ٕٛيف َٛاقفات ٚخكا٥ل املٓتر مبجاب ١املٛد٘ (احملطى) االغاغ ٞيعًُ ١ٝؼسٜس ايتهًف١
املػتٗسف ١خالٍ َطسًٖٓ ١سغٚ ١تكُ ِٝايبطاض ١ٜايػا ١ً٥بٛقت َبهط ٖٚ .صا ٜعين ٚدٛز عالق ١تهاًَ ١ٝبني ؼكٝل اؾٛزٚ ٠ايتهًف١
االقٌ ٖسفٗا ٖ ٛاضنا ٤ايعب. ٕٛ
ٚتعتُس عًُ ١ٝؼسٜس ايتهًف ١املػتٗسف ١عًَ ٢عطفَ ١عسٍ اغعاض املٓافػني يًبطاض ١ٜاالدٓب ١ٝاملتاس ١يف ايػٛم احملً١ٝ
ٚاعتُازٖا ناغعاض بٝع َػتٗسف َٔ ١قبٌ ايؿطنٚ ، ١اييت اشا َا مت بٝع ايبطاض ١ٜايػا ١ً٥بٗا فاْٗا غٛف ؼكل يًؿطنٖ ١اَـ ايطبح
ايص ٟتطغب يف ؼكٝك٘ .
ؼسز ايؿطن ١هلا سايٝاً ْػب َٔ ١ايطبح املطًٛب َكساضٖا ( َٔ )%15ايتهًفٚ ، )Cost Plus( ١يهٔ ايباسج ١ػس إ ٖصٙ
ايٓػبَ ١طتفعٚ ١ال ميهٔ ؼكٝكٗا يف ظٌ ظطٚف املٓافػ ١اؿاز ٠اييت تٛادٗٗا َٓتذات ايؿطن ١يف ايػٛم احملً ، ١ٝفهالً عٔ اضتفاع
اغعاض بٝع بطاضٜات ايؿطن ١عً ٢اغعاض َجٝالتٗا املػتٛضز ٠يف ايػٛم احملًٚ ، ١ٝبكسز شيو مت ادطاَ ٤ساٚالت عسٜسَ ٠ع َسضا٤
ايبشح ٚايتطٜٛط ٚ ،ايتػٜٛل ٚ ،ايتدطٝط ٚ ،املاي ١ٝالقٓاعِٗ بعسّ اَهاْ ١ٝؼكٝل ٖص ٙايٓػب َٔ ١ايطبح ٚ ،إ ْػب )%10( ١اييت
تكذلسٗا ايباسج ١نشس ازْ ٢هلاَـ ايطبح املػتٗسف تعس َكبٛي ١يتشػني تٓافػ ١ٝايؿطن ١يف ايػٛم احملً ١ٝعً ٢االقٌ يف ايٛقت
اؿانط ٚ ،قس مت عطض املكذلح عً ٢االزاض ٠ايعًٝا يف ايؿطنٚ ، ١اييت اٚقت باعتُاز ٖص ٙايٓػب ١ابتسا٤اً َٔ عاّ ( ، )2010يهْٗٛا
تتُاؾَ ٢ع تٛدٗاتٗا املػتكبً ١ٝيف اطاض ظٜاز ٠سكتٗا ايػٛقٚ ١ٝؽفٝض تهايٝف اْتادٗا ٚ ،قاٚي ١ايتٛقٌ اىل اغعاض تٓافػ ١ٝيبٝع
َٓتذاتٗا ٚنُإ اضباح َكبٛي. ١
ٚيف نٖ ٤ٛصا ايتشً ٌٝميهٔ اهاز َعازي ١ؼسٜس ايتهًف ١املػتٗسف ١يًبطاض ١ٜايػاٚ ، ١ً٥ناآلتــ:ٞ

التكلفت الوستهذفت
للبطاریت السائلت
الىاحذة

=

سؼر البیغ
الوستهذف للبطاریت
السائلت الىاحذة

ــــ

هاهش الربح
الوستهذف للبطاریت
السائلت الىاحذة
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أو أى:
سؼر البیغ الوستهذف = التكلفت الوستهذفت ً +سبت هاهش الربح هي التكلفت الوستهذفت
سؼر انبيغ انًستهذف
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َسبت هبيش انربح يٍ انتكهفت انًستهذفت

 التكلفت الوستهذفت

فوثالً هتىسط أسؼار السللغ الوٌافسلت للبطاریلت السلائلت  55Aهلي جلذور رقلن ( )5هلى ( )51656دیٌلار یؼتبلر السلؼر
الوستهذف.
 السؼر الوستهذف = الكلف الوستهذفت  +الربح الوستهذف
 = 51656س  %01 +س
 0.0 = 51656س
51659
 =55Aــــــــــــــــــــــــــــ =  46154ديُبر تقريبب ً انتكهفت انًستهذفت نهبطبريت انسبئهت
0.0

س

وهي ثن فاى الجذور (  )5یوكي اى یلخض ػولیلت احتسلاا التكلفلت الوسلتهذفت للبطاریلت السلائلت الحاهولیت ي وهلي ا
ًىع (حجن) ي وكوا یلي :

دس)5 ( ٍٚ
ؼسٜس ايتهًف ١املػتٗسف ١يهٌ ْٛع َٔ اْٛاع ايبطاضٜات ايػا ١ً٥اؿاَه ١ٝاييت تٓتذٗا ايؿطن ١ايعاَ ١يكٓاع ١ايبطاضٜات (املبايؼ
بايسْاْرل)
َىع انبطبريت انسبئهت
انحبيضيت
بطبريت ( )55Aبببم
بطبريت  60 Aدجهت
بطبريت  75 Aدجهت
بطبريت  90 Aدجهت
بطبريت  135 Aدجهت
بطبريت  150 Aبالستك
بطبريت  180 Aبببم

سؼر انبيغ انًستهذف
(يتىسظ اسؼبر انًُبفسيٍ)
( )0

هبيش انربح انًستهذف
( %10يٍ انتكهفت)
( )5

انتكهفت انًستهذفت نهبطبريت
انىاحذة
()5-0

51659
55436
44013
30929
90232
012354
055913

4615
4363
5119
6544
2349
9224
00446

46154
43669
51194
65445
23492
92241
004460
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وفي ضىء ها تقذم تؤكذ الباحثت ػلى اآلتــي:
 -0قٝاّ فطٜل عٌُ ٖٓسغ ١ايكَٓٗ َٔ ١ُٝسغ ٞايبشح ٚايتطٜٛط ٚايتكُٚ ِٝاالْتاز ٚممجًني عٔ قػِ ايتػٜٛل ٚايكػِ املايٞ
–سػابات ايهًف ١باعاز ٠ايٓعط يف تكَُ ِٝهْٛات (ادعا )٤ايبطاض ١ٜيتشػني ٚظا٥فٗا ٚظٜاز ٠دٛز ٠ازاٗ٥ا بعس ايتدًل َٔ االغباب
اييت تؤز ٟاىل سسٚخ املؿانٌ ٚاالخطاٚ ٤ايعٛٝب يف ايبطاض ١ٜاملٓتذٚ ، ١خاق ١تًو اييت ؼكٌ يف عًُ ١ٝيبذ املؿبهات باملاز٠
ايطقاق ١ٝايفعاي ١بكٛض ٠غرل غً ، ١ُٝمما ٜٓتر عٓٗا ْت٤ٛات ٚتطغبات ٚاَالح (ا ٚتػاقط املاز ٠ايفعايْ ١فػٗا)  ،االَط ايصٜ ٟؤزٟ
اىل سسٚخ ايتُاؽ ايهٗطبا ٞ٥بني االيٛاح ايطقاق( ١ٝاملٛدبٚ ١ايػايب َٔٚ ، )١ثِ ايعطٌ املبهط يًبطاض. ١ٜ
 -2االغتفاز َٔ ٠ؼً ٌٝايبطاض ١ٜاملٓافػ( ١اهلٓسغ ١ايعهػ )١ٝيالغتفاز َٔ ٠ايتشػٓٝات يف َهْٛاتٗا املازٚ ، ١ٜايتعطف عً٢
االغايٝب ٚايططم ايتهٓٛيٛد ١ٝاملػتدسَ ١يف تكٓٝعٗا َجٌ اغتدساّ َها ٔ٥يهبؼ االيٛاح ايطقاقَٓٚ ، ١ٝع سسٚخ ا ٟتطٜـ
ضقاق ٞيف املؿبهات ٚ ،بايطغِ َٔ إ ٖصا االدطا ٤ال ٜتطًب ظٜاز ٠بايػعط  ،فإ اقػاّ ٖٓسغ ١االْتاز ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚ ،ايتػٜٛل
ٚايتدطٝط يف ايؿطنٜ ١تٛقع ٕٛقب ٍٛايبطاض َٔ ١ٜداْب ظباٗٓ٥ا يف ايػٛم احملً. ١ٝ
ٚعًٖ ٢صا االغاؽ ميهٔ اغتدساّ ٖٓسغ ١ايك ١ُٝيتعس ٌٜايتهًف ١املػتٗسف ١املبس ١ٝ٥يًبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايكٝاغ، )A55( ١ٝ
ٚايبايػ )46054( ١زٜٓاض َع احملافع ١عً ٢اهلٛاَـ ايػابك ١يًتدًل َٔ نٌ ايٛظا٥ف ٚاالْؿط ١اييت ال تهٝف ق ، ١ُٝبٌ تتػبب يف
اغتٗالى املٛاضز ٚ ،سسٚخ ايتهايٝف غرل املدلض ، ٠فهالً عٔ انفاض دٛز ٠عذ ١ٓٝيبذ االيٛاح ٚاملؿبهات ايطقاق ١ٝبٓٛعٗٝا
ايػايبٚ ١املٛدبَ ، ١ع ظٜاز ٠يف ْػب ١ايتًف َٔ املعذ ٕٛمبها ٔ٥ايًبذ ٚ ،تًف املؿبهات ٚاالقطاب ٚاملٛقالت ٚايتايف َٔ تكطٝع
االيٛاح ايطقاق ، ١ٝا ٚايتايف َٔ املٛاز املطاطٚ ١ٝايعٛاظٍ ٚٚ ،دٛز تٓفٝؼ يف ايكٓازٜل ايبالغتٝه ١ٝخالٍ عًُ ١ٝايتذُٝع ايٝسٟٚ
يًبطاضٚ .١ٜبٓا٤اً عً ٢شيو ؾهٌ فطٜل ٖٓسغ ١ايكٜ ١ُٝتأيف َٔ ممجًني عٔ قػِ ايبشح ٚايتطٜٛط ٚاهلٓسغٚ ، ١اقػاّ االْتاز ٚ ،قػِ
ٖٓسغ ١االْتاز ٚ ،قػِ ايتدطٝط ٚ ،قػِ ايػٝطط ٠عً ٢ايٓٛعٚ ، ١ٝؾعب ١سػابات ايتهايٝف ٚ ،ناْت َُٖٗ ١صا ايفطٜل ايبشح عٔ
َكازض اهلسض ٚايهٝاع يف املٛاضز املػتدسَ ١يف تكٓٝع ايبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايكٝاغٚ ، ١ٝتػببٗا يف اضتفاع تهًفتٗا املكسضٚ ، ٠بعس اعاز٠
تكَُ ِٝهْٛات ايبطاض ١ٜقاّ فطٜل ٖٓسغ ١ايك ١ُٝبايتدًل َٔ تًف املٛاز االٚي ١ٝاملب ١ٓٝنُٝاتٗا ٚتهايٝفٗا ٚ ،تعس ٌٜايتهًف١
املػتٗسف ١يًبطاضٚ ، ١ٜنُا َبني يف اؾس. )6( ٍٚ
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دس)6( ٍٚ
نُٝات ٚتهايٝف ايهٝاعات يف املٛاز االٚي ١ٝاملػتدسَ ١يف تكٓٝع
ايبطاض ١ٜايكٝاغ ١ٝايػا ١ً٥اغتٓازاً اىل ٖٓسغ ١ايك١ُٝ
ًىع الوادة
كبربىَبث انكبنسيىو
فحى نالفراٌ
يهح
اَتيًىَي نهًشبكبث
قصذير نهًشبكبث
سبيكت زرَيخ
C.M.C
رصبص َقي
كبريتبث انببريىو
فبَذايك براوٌ
بىني استر فبيبر
حبيط انكبريتيك
 P.V.Cنهؼىازل
بىني برونيٍ نهصُبديق

الكویت الوستؼولت (كغن)

السؼر لكل (كغن)
دیٌار

التكلفت الوستبؼذة في ضىء
هٌذست القیوت

0.953
0.417
0.298
0.149
0.013
0.008
0.013
0.434
0.013
0.014
0.005
0.543
0.552
0.959

20
79
10
4280
1978
2385
1200
650
1000
400
1350
225
495
1650

19
33
3
638
26
19
16
282
13
6
7
122
273
1582

انًجًـــىع

3039

عًٚ ٢فل َعطٝات اؾس )6( ٍٚغٛف تكبح ايتهًف ١املػتٗسف ١عً ٢اغاؽ ٖٓسغ ١ايكَ ١ُٝػا ١ٜٚاىل ايتهًف ١املػتٗسف١
املبسَ ١ٝ٥ططٚساً َٓٗا تهايٝف ايهٝاعات يف املٛاز االٚي ١ٝاملػتدسَ ١يف تكٓٝع ايبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايكٝاغٚ ، ١ٝناآلت: ٞ
ايتهًف ١املػتٗسف ١املبس ١ٝ٥يًبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايكٝاغ١ٝ
ـــ تهايٝف ايهٝاعات يف املٛاز االٚي ١ٝاملػتدسَ ١بعس اعازٖٓ ٠سغ ١ايك١ُٝ
= ايتهًف ١املػتٗسف ١املعسي١

 46054زٜٓاض
 3039زٜٓاض

عً ٢اغاؽ ٖٓسغ ١ايك ١ُٝيًبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايكٝاغ 43015 )55A( ١ٝزٜٓاض

ٚباغتدساّ َعاَالت ايتش ٌٜٛاـاق ١باْٛاع ايبطاضٜات ايػا َٔ ١ً٥ايػعات املدتًفٚ ، ١شيو بهطبٗا يف ايتهًف ١املػتٗسف١
يًبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايكٝاغ ) 55A( ١ٝاحملتػب ١يف اعال ، ٙغٝتِ ايتٛقٌ اىل ايتهًف ١املػتٗسف ١يهٌ بطاض ١ٜغا ١ً٥عً ٢اغاؽ ٖٓسغ١
ايكٚ ، ١ُٝنُا َبني يف اؾس)7( ٍٚ
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دس)7( ٍٚ
ايتهًف ١املػتٗسف ١املعسي ١يًبطاض ١ٜايػا ١ً٥يف نٖٓ ٤ٛسغ ١ايك١ُٝ
ًىع البطاریت

هؼاهل التحىیل

التكلفت الوستهذفت الوؼذلت للبطاریت السائلت في
ضىء هٌذست القیوت

1.000
1.100
1.356
1.605
2.352
2.601
3.100

43015
47317
58328
69039
101171
111882
133347

بطبريت 55A
بطبريت 60 A
بطبريت 75 A
بطبريت 90 A
بطبريت 135 A
بطبريت 150 A
بطبريت 180 A

ٚبعس ؼسٜس ايتهًف ١املػتٗسف ١يهٌ ْٛع َٔ اْٛاع ايبطاضٜات ايػا ١ً٥عً ٢اغاؽ ٖٓسغ ١ايك ، ١ُٝهطَ ٟكاضْٖ ١صٙ
ايتهًفَ ١ع ايتهًف ١ايهً ١ٝايفعً ١ٝاملٓاظط ٠هلا يتشسٜس َكساض ايتدفٝض املػتٗسف باغتدساّ ٖٓسغ ١ايكٚ ، ١ُٝنُا َٛنح يف اؾسٍٚ
()8
دس)8( ٍٚ
َكاضْ ١ايتهايٝف ايفعً ١ٝبايتهايٝف املػتٗسف ١يًبطاضٜات ايػا( ١ً٥يف نٖٓ ٤ٛسغ ١ايك)١ُٝ
ًىع البطاریت
بطبريت 55A
بطبريت 60 A
بطبريت 75 A
بطبريت 90 A
بطبريت 135 A
بطبريت 150 A
بطبريت 180 A

التكلفت الفؼلیت الكلیت
للبطاریت()0

التخفیض الوتحقق
باألسلىا الكوي()2

التكلفت الكلیت الفؼلیت بؼذ
التخفیض()2-0(=)3

التكلفت الوستهذفت
للبطاریت في ضىء
هٌذست القیوت()4

التخفیض الوستهذف في
ضىء هٌذست القیوت
()4-3(=)5

146236
160860
198296
234709
343947
380360
453332

46300
50930
62783
74312
108898
120426
143530

99936
109930
135513
160397
235049
259934
309802

43015
47317
58328
69039
101171
111882
133347

56921
62613
77185
91358
133878
148052
176455

ٜبني اؾس )8( ٍٚاختالف َبايؼ ايتدفٝض املػتٗسف يف سايٖٓ ١سغ ١ايك( ١ُٝايعُٛز ضقِ  َٔ 5اؾس ٍٚاؿاي )ٞعٔ
َبايؼ ايتدفٝض املػتٗسف مبٛدب االغايٝب ايهُٚ ، ١ٝشيو نٜ ْ٘ٛعتُس عً ٢ايٛفٛضات اييت ؼككٗا اقتكازٜات اؿذِ  ،اش ال ٜعسٚ
عٔ ن ْ٘ٛتٛظٜع يًتهايٝف ايجابت ١عً ٢سذِ اندل َٔ االْتاز ٚ ،بايتاي ٞفإ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتدفٝض ىتًف عٔ ايتدفٝهات
املػتٗسف ١مبٛدب ٖٓسغ ١ايك ، ١ُٝاييت تعس مبجاب ١ؽفٝهات دٖٛطٚ ، ١ٜسكٝك ١ٝيف تهًف ١ايبطاض ، ١ٜالْٗا تأخص بٓعط االعتباض اغتبعاز
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نٌ َا ٖ ٛغرل نطٚضَٛ َٔ ٟاضز ٚتهايٝف  ،عٝح ال تؤثط يف دٛز ٠ازاٚ ٤ظا٥ف ايبطاضَ ١ٜع ايذلنٝع عً ٢نٌ َا ٜعٜس َٔ زضد١
تفه ٌٝايعب. ٕٛ
َٔ خالٍ َا غبل فإٔ ايباسج ١تكسّ فُٛع َٔ ١املالسعات ٚعػب اآلت:ٞ
اظٗط ايبعس ايتطبٝك ٞملؿهً ١ايسضاغ ١إ ايؿطنات ايكٓاع ١ٝايعطاقَٗٓٚ( ١ٝا ايؿطن ١املبشٛث )١ايعاًَ ١يف ظٌ ب ١٦ٝقٓاع١ٝ
تكًٝسٚ ١ٜال تعٌُ نُٔ أطط املُاضغات اؿسٜج ١يًُشاغب ١اإلزاضٚ ، ١ٜؼت ٚطأ ١ُٖٓٝ ٠املتػرلات االقتكاز ١ٜاؾسٜسٚ ٠تعاٜس ق٠ٛ
عٛاٌَ املٓافػ ١قس دعًٗا عطن ١ملداطط ٚؼسٜات قعبَٚ ١عكس ٠تٗسز ٚدٛزٖا ٚاغتُطاض ْؿاطٗا يف ايػٛم ٖٚ ،صا ْادِ عٔ َا:ًٜٞ
إٕ اغباب عسّ نفا ٠٤ازا ٤اْؿط ١غًػً ١ايك ١ُٝيف ايؿطن( ١ايؿطنات) ٜعٛز قػِ َٓٗا اىل عٛاٌَ خاضد ١عٔ اضازتٗا ،
ٚايكػِ اآلخط ٜطتبط بهعف أزا ٤األغايٝب ٚاإلدطا٤ات ٚايططم ٚايٓعِ ايتكًٝس ١ٜاملعتُس ٠يف ايؿطن ١نُٔ اْؿطٖٓ ١سغ ١ايتكُِٝ
ٚاالْتاز ٚايتػٜٛل ٚاحملاغب ١عٔ ايتهايٝف ٚ ،ميهٔ تًدٝل ٖص ٙاالغباب باآلت:ٞ
أ -االغباب اـاضد ١عٔ اضاز ٠ايؿطن:١
تسٖٛض ايبٓ ٢ايتشت ١ٝيًكٓاعات ايعطاق ١ٝبكف ١عاَ ١دطا ٤اسساخ عاّ َٚ 2003ا تطتب عًٗٝا.
ايتٛقفات املتهطض ٠يف عًُٝات االْتاز دطا ٤ايٓكل اؿاز يف ػٗٝع َػتًعَات االْتاز ٚباالخل َاز ٠ايطقام ايٓكٞ
ٚايػبا٥ه ، ٞفهالً عٔ عسّ االغتػالٍ االَجٌ يًطاقات االْتاد ١ٝاملتاس ، ١مما تػبب يف اضتفاع تهايٝف اْتاز ايبطاض ١ٜايػا١ً٥
ايٛاسس.٠
ايتكازّ ايفين ٚايتهٓٛيٛد ٞايص ٟاقاب ٚغا ٌ٥االْتاز يف َعًُ ٞبابٌٚ 1بابٌَ 2ع االضتفاع املتعاٜس يف تهايٝف ايكٝاْ١
ٚاالْسثاضات.
االضتفاع ايهبرل يف تهايٝف ايعٌُ ٚفل غًِ ايطٚاتب اؾسٜس ملٛظف ٞايسٚي.١
قً ١االغتجُاضات ايطأزلاي.١ٝ
انفاض َكازض تؿػ ٌٝاملعاٌَ االْتادٚ ١ٝخاق ١ايطاق ١ايهٗطبا.١ٝ٥
االغترلاز ايعؿٛا ٞ٥يًبطاضٜات ايػا ١ً٥باختالف اْٛاعٗا ٚاسذاَٗا َٔ َكازض ػٗٝع عسٜس ٠قس اغطقت بٗا االغٛام احملً١ٝ
َكابٌ قً ١االْتاز احملًٚ ٞاضتفاع تهايٝف٘ ٚانفاض َػت ٣ٛدٛزت٘ ،فهالً عٔ تطادع ٚال ٤ايعبا ٔ٥ػآَ ٙتذات ايؿطن.١
ب -االغباب ايٓامج ١عٔ انفاض نفا ٠٤ازا ٤اْؿط ١ايؿطن:١
إ االغايٝب ٚاالدطا٤ات ٚايٓعِ املتبع ١يف اْؿط ١ايؿطن ١نافَٗٓٚ ١ا قاغب ١ايتهايٝف ال ظايت تكًٝسٚ ١ٜمل ؼكل االغتذاب١
ملتطًبات املتػرلات االقتكازٚ ١ٜايػٝاغٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝاؾسٜس ٠اييت سكًت يف ايعطام بعس عاّ .2003
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انفاض تٓافػ ١ٝأغعاض املٓتذات احملًَ ١ٝكاضْ ١باغعاض املٓتذات املػتٛضز ، ٠عً ٢ايطغِ َٔ إ ايؿطن ١تتبع غٝاغ ١خاط ١٦يبٝع
َٓتذاتٗا َٔ ايبطاضٜات ايػا ١ً٥باغعاض تكٌ نجرلاً عٔ تهًفتٗا ايهً ١ٝيًُشافع ١عًٚ ٢دٛزٖا يف ايػٛم احملًٚ ، ١ٝيٝؼ الغطاض
تٓافػ ، ١ٝالٕ ٖص ٙاالغعاض الظايت أعً َٔ ٢األغعاض املٓافػ ١بهجرل.
ايذلادع ايهبرل ايص ٟاقاب عًُٝات ؼكٝل عٛاٌَ ايٓذاح االغاغ ١ٝاقبح ٜٗسز بكا ٤ايؿطن ١يف ايػٛم بػبب نعف
ايتكٓٝات ايتكًٝس ١ٜاملػتدسَ ١يف تٛد ٘ٝاملٛاضز اىل االْؿط ١اييت ٜفذلض إ تهَٛ ٕٛدٗ ١م ٛايعب ٕٛيتًب ١ٝضغبات٘ ٚاستٝادات٘.
عسّ ٚنٛح ايتٛد٘ االغذلاتٝذ ٞيًؿطن ١بػبب عسّ ٚدٛز فِٗ ٚانح يٓكاط ايكٚ ٠ٛايهعف يف ايب ١٦ٝايساخً ١ٝيًؿطن ١اٚ
عسّ ٚدٛز اَهاْات ٜتٛقع اغتدساَٗا يف اغتجُاض ايفطم املتاس ، ١فهالً عٔ نعف االٖتُاّ بايتدطٝط االغذلاتٝذ ٞملٛادٗ١
تٗسٜسات ق ٣ٛاملٓافػ ١يف ايب ١٦ٝاـاضد.١ٝ
.2

اظٗطت ْتا٥ر ؼً ٌٝاملؤؾطات املايَ ١ٝا :ًٜٞ

أ -ايطٚاتب تؿهٌ سٛاي َٔ )%60( ٞامجاي ٞايتهايٝف ايفعً ١ٝايهً( ١ٝخط ١ايؿطن ١يعاّ ٜٚ )2016تٛقع إ ٜعزاز اؾع٤
املتػرل يف ٖص ٙايٓػب ١سػب َػتٜٛات االْتاز  ،اش إ اؾع ٤االندل َٔ ٖص ٙايطٚاتب تعس تهايٝف ثابت( ١عهِ غًِ ايطٚاتب اؾسٜس
ملٛظف ٞايسٚي ، )١يصا فإ ا ٟتٛغع فٗٝا بانجط َٔ املطًٛب يتشكٝل اـطط االْتادٜ ١ٝعتدل عب٦اً نبرلاً عً ٢تهايٝف ايبطاضٜات ايػا.١ً٥
بٚ -دٛز ظٜاز ٠غرل نطٚض ١ٜيف املالى عسٚز ( )%50ست ٢يف ساي ١تؿػ ٌٝايطاق ١االْتاد ١ٝبٓػبٚ ، )%100( ١تبًؼ
تهايٝف ضٚاتب ٖص ٙايعٜاز ٠عسٚز ( ًَٕٛٝ )185زٜٓاض ؾٗطٜاً  ،اَ ٟا ٜكاضب ( ًَٕٛٝ )2220زٜٓاض غٜٓٛاً ٖٚ ،صا ميجٌ عب٦اً ثكٝالً
عً ٢ايتهايٝف ايهً.١ٝ
ز-

إ نُٝات ٚاْٛاع املٛاز االٚي ١ٝاملػتدسَ ١يف قٓاع ١ايبطاضٜات ايػا ١ً٥متجٌ كطدات يطاقات اْتاد ١ٝقسمي ١يف

َػبو ايطقام  ٖٞٚ ،ال تتٓاغب َع ايتطٛضات ايهبرل ٠يف فاٍ قٓاع ١ايبطاضٜات يف ايعامل  ،مما هعٌ ايبطاض ١ٜاالدٓبَٓ ١ٝافػاً قٜٛاً
يف ايػٛم احملً ١ٝعً ٢االقٌ َٔ ايٓاس ١ٝايػعط ١ٜيًبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايعطاق ١ٝاييت تعاْ َٔ ٞاضتفاع نبرل يف تهايٝفٗا ايهًٚ ، ١ٝانفاض
ًَشٛظ يف َػتٜٛات اؾٛز ٠دطا ٤نجط ٠املعٝب ٚايتًف باْٛاع٘.
ز-

ؽهع َهاَٚ ٔ٥عسات قٓاع ١ايبطاضٜات ايػا ١ً٥اىل تطٜٛط َػتُط نػرلٖا َٔ ايكٓاعات ايعامل َٔ ١ٝسٝح ايهفا٠٤

ٚسذِ ايطاقات االْتاد ١ٝيف َكابٌ تكازّ َهاَٚ ٔ٥عسات ايؿطن ، ١اش تعٛز غايبٝتٗا اىل فذل ٠ايػبعٝٓٝات َٔ ايكطٕ املان ٞمما دعٌ
تهًف ١ايبطاض ١ٜايػا ١ً٥ايٛاسس َٔ ٠ايتهايٝف غرل املباؾط ٠ايجابت ١عاي ١ٝدساً.
ٖـ-

إ تكٝٝس فطض ايطغٚ ّٛايهطا٥ب عً ٢املٓتذات املػتٛضزَٗٓٚ ٠ا ايبطاضٜات ايػا ١ً٥قس زلح يتًو املٓتذات يف

اغطام ايػٛم احملً ١ٝايعطاق ١ٝمما اْعهؼ اثط شيو عً ٢املؿاضٜع ايكٓاع ١ٝايعطاق ١ٝنافَٗٓٚ ، ١ا ايبطاضٜات ايػا ١ً٥اييت ناْت تتُتع
بؿ َٔ ٤ٞاؿُا ١ٜايكاْٚ ١ْٝٛايسعِ اؿه َٞٛػا ٙاملٓتذات املػتٛضز.٠
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ٚدٛز تٓاقض ٚتهاضب ٚعسّ تٓػٝل يف ؾطٚط االغترلاز ٚايتكسٜط عٓس ايتعاقس َٔ قبٌ زٚا٥ط ايسٚي ، ١فهالً عٔ

عسّ تؿذٝعٗا القتٓاٚ ٤اغتدساّ االْتاز ايٛطين غٛا ٤عً ٢قعٝس املٓتذات ايٓٗا ١ٝ٥ا ٚتًو اييت تسخٌ نادعا ٤اَٛ ٚاز اٚي ١ٝيف
ايكٓاعات االخط.٣
ظ-

ايٓكل ٚايتكٝٝس آليٝات ؼسٜس املٛاقفات ٚاملكاٜٝؼ املػتدسَ َٔ ١قبٌ دٗاظ ايتكٝٝؼ ٚايػٝطط ٠عً ٢ايٓٛع ١ٝغٛا٤

بايٓػب ١يًُٓتذات ايٛطٓ ١ٝا ٚاملػتٛضزَ َٔ ٠كازض ادٓب ١ٝكتًف.١
ح-

عسّ االٖتُاّ باحملاغبٚ ١ايتكطٜط عٔ تهايٝف اؾٛز ٠عًَ ٢ػت ٣ٛاْؿط ١غًػً ١ايكٚ ١ُٝاُٖاٍ ؼًًٗٝا نذعَٔ ٤

ايتهايٝف ايهً ١ٝيالْتاز  ،فهالً عٔ عسّ استػاب تهايٝف املعٝب غٛا ٤نإ الغباب َكٓع ١ٝا ٚغرل َكٓعٚ ١ٝاالنتفا ٤باعساز
تكاضٜط اسكا ١ٝ٥ؾٗط ١ٜالغطاض املطاقب.١

املبشح اـاَؼ
االغتٓتادات ٚايتٛقٝات
أٚال :االغتٓتادات
إٕ تطٛض تكٓٝات احملاغب ١االزاض ١ٜداْ ٤تٝذ ١ايٓكل ايص ٟؾاب ايتكٓٝات ايتكًٝسٚ ،١ٜيهٔ ٖصا الٜعين االغتػٓا ٤عٔ ايتكٓٝات
ايتكًٝس ١ٜبٌ البس َٔ ادط ٤عًُ ١ٝايتهاٌَ بني كتًف تكٓٝات احملاغب ١االزاض َٔ ١ٜأدٌ ؼػني ايعًُ ١ٝاالزاض ١ٜيف ايؿطن ،١فٗصٙ
األخرل ٠البس هلا ٚإٔ تػع ٢يتطبٝل األزا ٠املٓاغب.١
إٔ قاغب ١ايتهايٝف تعس قاعس ٠ايبٝاْات اييت تٛفط املعًَٛات ايالظَ ١يهٌ َٔ احملاغب ١املاي ١ٝيبٓا ٤ايهؿٛف املاي ١ٝيالغتدساّ
اـاضدٚ ٞاحملاغب ١االزاض ١ٜإلْؿا ٤ايتكاضٜط ايساخً ١ٝيإلزاض.٠
تك ّٛغالغٌ ايك ١ُٝبتشً ٌٝايعًُ ١ٝاإلْتاد ١ٝإىل فُٛع َٔ ١األْؿطٚ ١قٝاؽ قسض ٠نٌ ْؿاط عً ٢إناف ١ايكٚ ١ُٝبايتايٞ
اغتبعاز األْؿط ١اييت ال تٛيس ايك ١ُٝـفض ايتهايٝف.
إٕ تكٓٝات احملاغب ١االزاض ١ٜتك ّٛبايتأثرل االهاب ٞعً ٢كتًف َؤؾطات األزا ٤املاي ٞيف ايؿطن ،١فبعهٗا ٜػاِٖ يف عًُ١ٝ
ايتك( ِٝٝنايتشً ٌٝاملايٚ ٞبطاق ١االزا ٤املتٛاظٕ)ٚ ،ايبعض االخط ٜػاِٖ يف ؼػني ايفعً ٞملؤؾطات األزا ٤املاي( ٞنايتهًف ١املػتٗسف١
ٚؼسٜس ايتهايٝف عً ٢أغاؽ االْؿط.)١
أظٗطت ْتا٥ر ؼً ٌٝاملؤؾطات يًؿطن ١ع ١ٓٝايبشح انفاض نبرل يف َػتٜٛات االْتاز ايفعً ٞعٔ َػتٜٛات ايطاقات املدطط١
ايػٓ ١ٜٛخالٍ املس 2012 َٔ ٠يػاْٗ ١ٜاَ ، 2016 ١ٜع ػاٚظ ْػب املعٝب ايفعً ٞعً ٢ايٓػب املػُٛح بٗا يف َطاسٌ ايعًُ١ٝ
االْتاد ١ٝناف ١يًبطاض ١ٜايػاٖٚ ، ١ً٥صا قس از ٣اىل اضتفاع ايتهايٝف ايفعً ١ٝايهً ١ٝيإلْتاز ٚباألخل َٓٗا تهايٝف اؾٛز ٠املٓدفه١
(َتُجً ١يف تهايٝف ايفؿٌ ايساخًٚ ٞايفؿٌ اـاضد.)ٞ
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نعف ايػٝاغات املايٚ ١ٝاالْتادٚ ١ٝايتػٜٛك ١ٝاملطبك ١سايٝاً يف ايؿطن ١ع ١ٓٝايبشح دطا ٤عسّ تبين ايؿطن ١الغذلاتٝذ ١ٝقسز٠
ٚٚانش ١يتٛد ٘ٝتًو ايػٝاغات ٚتًيب َتطًبات ايب ١٦ٝايكٓاع ١ٝاؾسٜس ، ٠فهالً عٔ نعف ايتدطٝط االغذلاتٝذ ٞاملٛد٘ م ٛايعبٕٛ
يف ظٌ َتػرلات املٓافػٚ ١ايعٛمل ،١فهالً عٔ نعف ايب ١٦ٝايتٓعٚ ١ُٝٝاالْتادٚ ١ٝايتػٜٛك ١ٝاحملًٚ ١ٝايسٚي ١ٝيًؿطن.١
ثاْٝا :ايتٛقٝات
تُٓ ١ٝايٛع ٞيس ٣إزاضات ايؿطنات ايعطاق ١ٝبأُٖ ١ٝتطبٝل تكٓٝات احملاغب ١االزاض ١ٜملا تكسّ َٔ فطم م ٛايتطٛض ٚتطؾٝس
ايكطاضات.
نطٚض ٠ايػع ٞاملػتُط م ٛؼكٝل تهايٝف اْتاز ٚتػٜٛل ايبطاضٜات ايػا َٔ ١ً٥خالٍ ايبشح عٔ فاالت دٖٛط ١ٜيتشكٝل
ؽفٝهات َػتٗسف ١يف ايتهًفٚ ١خًل املط ١ْٚايػعط ١ٜيعٜاز ٠اٜطازات املبٝعات.
تطؾٝس اٚد٘ االْفام م ٛافهٌ االغتدساَات يف املٛاضز ٚؼػني اؾٛزٚ ٠االْتاد ١ٝباغتدساّ االػاٖات اؿسٜج ١يًُشاغب١
اإلزاض ١ٜإلزاض ٠ايتهًف ١يف ايؿطن ١ع ١ٓٝايبشح.
ايتأنٝس عً ٢اُٖ ١ٝايتعاّ ايؿطنات ايكٓاع ١ٝايعطاق ١ٝبإعازٖٓ ٠سغ ١ايك ١ُٝيٛظا٥ف ٚخكا٥ل ادعآَ ٤تذاتٗا (َٗٓٚا
ايبطاضٜات ايػا )١ً٥يًتدًل َٔ ايٛظا٥ف ا ٚاـكا٥ل اييت ال تهٝف ق ١ُٝيًعبٚ ، ٕٛبايتاي ٞعسّ اؿاد ١اىل اعاز ٠ايتكُ ِٝاٚ
اعاز ٠ايكٓع  َٔٚ ،شيو غٛف ػين تًو ايؿطنات ٚفٛضات َاي ١ٝتتشكل هلا َٔ ؽفٝهات ايتهايٝف ايفعً ١ٝايهً ١ٝاملطتفع ١دساً
يٛسس ٠املٓتر (ايبطاض ١ٜايػاٚ )١ً٥ايػع ٞؾعًٗا نُٔ سسٚز غكف تهًفتٗا املػتٗسف.١
نطٚض ٠االٖتُاّ بتطبٝل تكٓ ١ٝإزاض ٠ايتهًف ١املػتٗسف ١بؿهٌ َتعأَ َع تكٓ ١ٝإزاض ٠اؾٛز ٠ايؿاًَ ١ألسساخ ايتهاٌَ
االغذلاتٝذ ٞاهلازف اىل ؼػني اؾٛزٚ ٠ؽفٝض تهايٝفٗا ايهًٚ ، ١ٝباألخل َٓٗا تهايٝف ايفؿٌ بٓٛع( ٘ٝايساخًٚ ٞاـاضدَٔ )ٞ
خالٍ تطنٝع االٖتُاّ بدلاَر ؼػني أْؿطَٓ ١ع سسٚخ ايفؿٌ ا ٚظٜاز ٠قسضات اْؿط ١ايفشل ٚاالختباض يًهؿف عٔ أغباب٘ ،
َٚعاؾتٗا قبٌ ٚق ٍٛاملٓتر اىل َٛقع ايعب.ٕٛ
عً ٢ايؿطن ١ع ١ٓٝايبشح اْؿا ٤قػِ خام باحملاغب ١االزاضٜ ١ٜعٓ ٢بتطبٝل ايتكٓٝات ايالظَٚ ١تفع ٌٝزٚضٖا يف ؼػني األزا٤
املاي َٔ ٞخالٍ كتًف َؤؾطات٘.
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تأثري جودة خدمة التعليم العالي على رضا الزبون
دراسة استطالعية يف كليات طب االسنان االهلية يف بغداد*
م.د .ندى امساعيل جبوري القماج

م.د.أمرية شكر ولي البياتي

قسم إدارة األعمال /كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد
امللخص:

الغرض من هذا البحث هو دراسة تأثري جودة خدمة التعليم العالي على رضا الزبون من خالل دراسة استطالعية يف كليات
طب االسنان االهلية يف بغداد .طلب من افراد العينة املبحوثة املكونة من (  )05طالبا االجابة على فقرات االستبانة املشاركني يف
االستبيان االستجابة من  05طالب ،اما اهداف الدراسة متثلت بتحديد رضا الطلبة عن اخلدمات املقدمة هلم والعوامل املؤثرة فيها ،مت
استخدام مقياس ليكرت اخلماسي .يف هذا البحث ،يتكون جمتمع البحث من كلية الريموك اجلامعة ،كلية دجلة اجلامعة ،وكلية
الرافدين اجلامعة يف بغداد .استنادا إىل عدد من التدابري ذات الصلة مبوضوع البحث ،مت إعداد الفرضيات .توصلت الدراسة اىل
نتائج مهمة حتسني مستوى أداء اخلدمة التعليمية املقدمة يف اجلامعات االهلية يؤثر على رضا الطلبة بشكل عام لطلبة كلية طب
االسنان يف اجلامعات االهلية ( الرافدين اجلامعة ،الريموك اجلامعة )،من وجهة نظر الطلبة حيث بلغ املتوسط املرجح للرضا 6644
وفق مقياس ليكرت اخلماسي وبلغ مستوى كفاءة اجلامعات االهلية ضمن كلية الطب االسنان من وجهة نظر الطلبة  6664مقارن
مبقياس ليكرت البالغ  0درجات فضال عن عدة توصيات اهمها ضرورة اهتمام إدارة اجامعات االهلية باخلدمة التعليمية املقدمة من
كافة جوانبها وحتديد نقاط القوة والضعف يف أداء اخلدمة خدمة للمجتمع لتحقيق التميز املنشود عن اجلامعات األخرى العاملة
بذات االختصاص.
Abstract:
The purpose of this study is to study the impact of the quality of the higher education service on
)customer satisfaction through an exploratory study in the faculties of private dentistry in Baghdad. (50
students were asked to answer the questionnaires in the questionnaire. The objectives of the study were
to determine students' satisfaction with the services provided to them and the factors affecting them. The
five-dimensional Likert scale was used.

*
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In this research, the research community consists of Yarmouk University College, University
Degla College, and Al-Rafidain University College in Baghdad. Based on a number of relevant measures,
hypotheses were prepared. The study found that the results of the improvement of the level of
performance of the educational service provided by the private universities affect the overall satisfaction of
the students of the Faculty of Dentistry at the private universities (Al-Rafidain University, Yarmouk
University), from the point of view of the students. The level of efficiency of the private universities
within the College of Dentistry from the point of view of students 4.42 Compared to the Likert scale of 5
degrees, as well as several recommendations, most important of which is the need for the administration
of the civil universities to provide educational service in all its aspects and to identify the strengths and
weaknesses in the service performance The desired goal of other universities working with the same
specialization.

املبحث األول
املنهجية والدراسات السابقة
 منهجية الدراسة: أوال
: مشكلة الدراسة-1
نظراً للتغريات املستمرة يف مستوى تقديم اخلدمات التعليمية وفق التغريات التكنولوجية واستخدام التقنيات احلديثة
 فضال عن فتح مستشفيات تابعة للكليات االهلية بغية تدريب الطلبة،واالنرتنيت وحتول اجملتمع من جمتمع تقليدي اىل جمتمع الكرتوني
 وباملقابل، اذ يسعى الطالب إىل احلصول على أفضل خدمة تعليمية وخربة عملية.تدريبا عمليا يتالئم مع حاجات ورغبات الطلبة
 وبناءاً عليه ميكن صياغة مشكلة الدراسة من.املنظمة التعليمية تسعى لتحقيق أهدافها يف البقاء والنمو من خالل تطوير خدماتها
-:خالل إثارة التساؤالت االتية
. ما توقعات ورضا الطلبة عن اخلدمة التعليمية يف الكليات االهلية-أ
. ما العوامل األكثر أهمية املرتبطة برضا الطلبة عن اخلدمة التعليمية املقدمة يف الكليات االهلية املختارة-ب
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 -2اهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة من خالل أداء اخلدمة التعليمية املقدمة للطلبة الدارسني يف ( كلية الريموك اجلامعة ،كلية دجلة
اجلامعة وكلية الرافدين اجلامعة ) ضمن االختصاصات الطبية مع حاجاتهم وتطلعاتهم ،وحتديد مواطن الضعف يف اخلدمة املقدمة
لوضع احللول املناسبة هلا واالرتقاء باخلدمة التعليمية املقدمة.

 -3اهداف الدراسة :
تهدف الدراسة اىل حتقيق االتي:
أ .قياس رضا الطلبة الدارسني يف (كلية الريموك اجلامعة ،كلية دجلة اجلامعة وكلية الرافدين اجلامعة) عن اخلدمات
التعليمية املقدمة ضمن االختصاصات الطبية .
ب -حتديد العوامل املؤثرة على رضا الطلبة عن اخلدمات التعليمية املقدمة من قبل (التدريسيني ،مسوؤلي املختربات ،واالطباء
املسوؤلني عن تدريب الطلبة) فضالً عن اخلدمات االخرى.

 -4فرضيات الدراسة:
أعتمدت الدراسة الفرضيات اآلتية-:
أ .تؤثر اخلدمة التعليمية املقدمة يف (كلية الريموك اجلامعة ،كلية دجلة اجلامعة ،وكلية الرافدين اجلامعة) مستوى رضا الطلبة عن
اخلدمات املقدمة هلم .
ب -هناك اثر ذو داللة إحصائية لطبيعة أداء اخلدمة التعليمية املقدمة على مستوى رضا الطلبة الدارسني يف الكليات املذكورة انفا.
ج -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العوامل املرتبطة بتحقيق رضا الطلبة عن اخلدمة املقدمة حسب درجة أهميتها لديهم.

 -5جمتمع وعينة الدراسة:
جمتمع الدراسة ميثل الطلبة االوائل على الكليات االهلية (اخلاصة) للصفوف املنتهية ضمن االختصاصات الطبية وحصرا
كليات طب االسنان يف ( كلية الريموك اجلامعة ،كلية د جلة اجلامعة ،وكلية الرافدين اجلامعة) ،بواقع عينة عشوائية مت مبوجبها توزيع
استبانه تعكس رضا الطلبة عن اخلدمة التعليمية املقدمة هلم ،حيث وزعت  45استمارة أعيد منها  05استمارة فقط وتألفت العينة من
ذكور وإناث بواقع  %44ذكور و  %46إناث من الطلبة الدارسني يف الكليات املذكورة انفا.
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 -6املقاييس املستخدمة بالدراسة:
مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي ،اختبار  ،Fحتليل التباين ،معامل االرتباط  ، Rومعادلة االحندار.

 -7مدة الدراسة:
استمرت الدراسة مدة شهرين من  4504/4/4لغاية.4504/0/4

ثانياً :الدراسات السابقة
أ .العربية:
 ( -0دراسة الكريعاوي : 4504 ،مدى تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي دراسة مقارنة بني الكليات االهلية
واحلكومية من وجهة نظر عينة من االساتذة )
هدف البحث اىل توضيح واقع ومبادئ ادارة اجلودة الشاملة يف قطاع التعليم العالي ومعرفة مدى تطبيق الكليات االهلية واحلكومية
له من خالل اجراء عمليات املقارنة بينهما حيث مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي ووزعت (  ) 000استبانة على الكليات
احلكومية و(  ) 46استبانة على الكليات االهلية وتوصلت الدراسة اىل وجود وعي ودراية كامله لدى االساتذة العاملني باهمية
تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف الكليات االهلية واحلكومية وأوصت الدراسة باهمية اتباع خطى الكليات االهلية من ناحية تعاقد
الكليات احلكومية مع الكفاءات العلمية ودفع اجور ورواتب جمزية لالساتذة والكفاءات العلمية.
 ( -4دراسة النجار وجواد  : 4504 ،دراسة عقبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي االهلي )
هدف البحث اىل تسليط الضوء على اهم العقبات اليت حتول دون تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف الكليات االهلية من خالل
استطالع للرأي لعينة من التدرسيني العاملني يف ثالث كليات اهلية وهي كلية (املامون اجلامعة ،الرافدين اجلامعة ،والرتاث اجلامعة )
ومت استخدام منهج التحليل الوصفي حيث توصلت الدراسة اىل اهمية ازالة العقبات كون ذلك ضروري للتنمية احلقيقية يف العراق
من اجل مواجهة متطلبات العمل وأوصت الدراسة بلزوم وجود جهة يف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملراقبة تطبيق ادارة
اجلودة الشاملة يف الكليات االهلية.

ب-األجنبية :
 ( -4دراسة  : 0994 ،Mullenمبادرات حتسني اجلودة يف التعليم العالي ) T.Q.M
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هدف الدراسة هو معرفة امكانية نقل مبادرات حتسني اجلودة من القطاع اخلاص اىل القطاع العام للتعليم العالي  ،حيث قدم الباحث
تصميما مقارنا بني االساتذة املسؤولني عن توجيه االدارة مع املدراء املسؤولني عن تنفيذ اجلودة يف اجلامعة وتوصلت الدراسة اىل
امكانية نقل فلسفة ادارة اجلودة من القطاع اخلاص
 ( -6دراسة منى وصابر  : 4502 ،معوقات تطبيق ادارة اجلودة يف التعليم العالي من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس يف اجلزائر)
هدفت الدراسة اىل حتديد معوقات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية يف اجلزائر لاليفاء مبتطلبات سوق العمل باعتبار
االستاذ اجلامعي حمورا فاعال يف ادارة اجلودة لتلك املؤسسات لتفعيل العالقة بني االستاذ واالدارة من جهة وضمان جناح تطبيق ادارة
اجلودة مبا حيقق الرضا الوظيفي وحيسن العالقات فيما بينهم  ،فضال عن تلبية حاجات ورغبات اجملتمع املتغرية من حني الخر.

املبحث الثاني  :اجلانب النظري
اخلدمة التعليمية ورضا الطلبة
أوال :اخلدمة التعليمية
 -0مفهوم اخلدمة التعليمية:
يرتكز هدف املنظمة التعليمية األساسي يف خدمة ( الزبائن  /الطلبة) ،ألنهم حمور وجودها ومنوها واستمرارها ،من خالل
تقديم أفضل خدمة تعليمية وخربة عملية هلم ،بالرغم من اختالف وجهات نظر الباحثني يف حتديد تعريف اخلدمة التعليمية املقدمة،
عند مراجعتنا لألدبيات اإلدارية (اإلنتاج والعمليات) نظرا لتعددها وتنوعها ،إال إن ) )467:Kotler, 2000عرفها بأنها أداء أي
نشاط أو منفعة غري ملموسة يقدمها طرف إىل طرف أخر ،قد يرتبط أو ال يرتبط إنتاجها مبنتج مادي ،أو إنها مقدار الراحة والرضا
البدني والنفسي واالجتماعي الذي حيصل عليه املستهلك .اما ( الدراكة والشبلي  ) 040 :4554 ،فيعرفاها بانها جودة اخلدمة
املقدمة سواء املدركة او املتوقعة يف الواقع الفعلي وتعد احملدد الرئيسي لرضى الزبون لتعزيز جودة اخلدمة املقدمة ،اما ( Russall
 ) & Taylar,2009:70فيعرفها بانها جمموعة خصائص اخلدمة القادرة على اشباع حاجات ورغبات الزبائن و يضيف ( حسني،
 )65: 4505بان اخلدمات املقدمة هي الفارق بني ادراك املستفيد وتوقعانه .
وتتفق الباحثتني مع ( ) Russall & Taylar,1995:91يف كون اجلودة السلعة او اخلدمة املقدمة تبدا بدرجة ادراك الزبون
للخدمة املقدمة فضال عن حتقيقه حالة من الرضا مما يولد لدى الزبون ادراكا جبودة السلع واخلدمات املقدمة .اي انها تبدا بالزبون
ومدى ادراكه خبلوها من العيوب ومالئمتها للغرض الذي تشرتى من اجله ،وهذا ما يراه الطالب بعد إدراكه لألداء الفعلي من
اخلدمة التعليمية املقدمة له  ،وكما يف الشكل ()0
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الزبون ( الطالب)
ضرورة تفهم المنظمة لمتطلبات الزبون

الجودة

تصميم المنتوج
الهدف هو ترجمة حاجات الزبون في السلعة او الخدمة الى مواصفات
مدراء العمليات
المسؤوليات لإلبقاء على المواصفات

شكل رقم ( ) 0
دورة اجلودة تبدأ بالزبون
Source :( Evans , James .R. , Applied Production and Operations Management., west
) publishing co. U.S.A. ,1997: 48
 -4صفات اخلدمة التعليمية :
يرى ) (Kotler, 2004: 299و(  )Russal & Tayllor,2009:69امكانية حتديد صفات اخلدمة التعليمية
املقدمة باالتي:
أ .الالملموسية :
بسبب عدم ملموسية اخلدمة بصورة عامة إال بعد استهالكها اي عدم امتالكها دليال ماديا ملموسا مما يصعب قياسها
ب-التالزم:
أي الرتابط بني اخلدمة ومقدمها مما يستوجب حظور مستهلكها ملكان تقديم اخلدمة.
ج-التباين:
أي تاثر اخلدمة بسلوك مقدمها لعدم إمكانية جعل املخرجات النهائية للخدمة قياسية فلصعوبة التكهن جبودة اخلدمة املقدمة مقارنة
باخلدمات األخرى.
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د-النفاذية :
أي كلما زادت درجة الالملموسية اخنفضت درجة ختزينها اي زيادة درجة الفنائية لعدم امكانية خزن اخلدمة ألنها تنتج وتستهلك
بذات الوقت.
و -تذبذب الطلب:
هي الصفة اليت متيز اخلدمات التعليمية عن غريها من اخلدمات املقدمة الرتباطها بفصول أو أشهر معينة من السنة أو حتى خالل
ساعات اليوم الواحد .
ي-عدم متلك اخلدمة:
أي عدم قابلية انتقال ملكيتها من املنتج اىل الزبون .
 -4أبعاد جودة اخلدمة التعليمية:
اختلف الباحثون يف حتديد أبعاد جودة اخلدمة فريى ) (Kotler, 1997: 17و ( اخلطيب  ) 44 – 40 ،4554 :بأنها
مخسة أبعاد (االعتمادية ،االستجابة ،الثقة ،وجود خدمات غري تقليدية والعناية) اما (الصريفي )424 :4554 ،فريى إنها مثانية أبعاد
(االتصاالت ،الفهم ،اإلدراك ،التوقيت ،الثقة يف أداء اخلدمة ،املضمون الذاتي ،االستمرارية ،األدوات) اما (الطائي-44 :4554 ،
 )65و(اجلريري )25 :4554 ،و(النجار وجواد )45-04 :4505 ،فيتفقون على انها عشرة أبعاد ،وكما يف اجلدول ( .) 0
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جدول ( )0أبعاد جودة اخلدمات
ت

البعد

1

املوثوقية

2
3
4
5

6

7
8
9
10

Reliability
األمان
Safety
االتصال
Communication
الفهم
Understanding

املعنى
تعين التزام مقدم اخلدمة بوعوده وتوفر عنصر الثقة.
يرتبط بدرجة األمان واخللو من املخاطر.
وتعين التواصل بني مقدم اخلدمة والزبون.
فهم الزبائن والتعرف على احتياجاتهم بدقة.

األشياء امللموسة

تشري إىل مظهر التسهيالت املادية (أجهزة ،رسائل ،اتصاالت،

Tangibles

أفراد).

االعتمادية
Credibility
االستجابة

وتشري إىل قدرة مقدم اخلدمة على أداء اخلدمة اجنازها بشكل دقيق
يعتمد عليه.
هي استعداد مقدم اخلدمة ورغبته بتقديم املساعدة للزبائن فوراً ويف

 Responsivenessأي وقت.
الوصول إىل اخلدمة
Accessibility
الكفاءة
Competence
اللياقة (الكياسة)
Courtesy

تعين توفر اخلدمة يف املكان والزمان املناسبني للزبائن.
امتالك القائمني على تقديم اخلدمة للمهارات واملعارف املطلوبة.
اي ان يكون مقدم اخلدمة على قدر كبري من الذوق واالحرتام
ومراعاة مشاعر الزبائن والتعامل معهم بود أثناء االتصال بهم.

املصدر :الالمي غسان والبياتي امرية ؛ (  ) 4500ادارة االمدادادت اسس ومداخل وتطبيقات  ،الطبعة االوىل  ،دار
السيسبان للطباعة والنشر ،العراق – بغداد . 90- 95 :
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 -6أنواع توقعات الطلبة للخدمات التعليمية املقدمة :
يرى ( )Lovelock, 1999: 91بان رغبات أو حاجات الزبائن (الطلبة) هو شعورهم مبا يتوجب على مقدم اخلدمة
تقدميه ،وليس على أساس ما يقدمه لذا فيقسم التوقع إىل ثالثة أنواع :
ا -اخلدمة احملتملة :تعكس اخلدمة الذي يعتقد الزبون (الطالب) بوجودها واليت ميكن للمنظمة التعليمية حتقيقها فعال.
ب -اخلدمة املرغوبة :تعكس التوقعات املثالية العاكسة لرغبة الزبون (الطالب) يف احلصول على اخلدمة اليت جيب على اجلامعة
تقدميها.
ج -اخلدمة املالئمة :تعكس احلد األدنى من القبول ملستوى جودة اخلدمة اليت ميكن أن يرضى بها الطالب دون أن تسبب عدم رضاه
عنها.

ثانيا :رضا الزبون ( الطلبة )
 -0مفهوم رضا الزبون:
يعد ) (Capon&Hulbert,2001:47الرضا احد املكونات املهمة يف بناء العالقات مع الزبون  ،وان حتقيق مستويات عليا
من رضا الزبون هو هدف حاسم للمنظمة اليت ترغب يف حتقيق معدالت حمافظة عالية على زبائنها .،و اتفق
) (Gopal & Kotlerعلى ان رضا الزبون يعرب عن شعور شخصي بالبهجة او خبيبة األمل ناتج عن مقارنة أداء املنتج مع توقع
الزبون ) (Kotler, 1997: 40و ) .(Gopal, 2000: 52ويرى ( )Arens,2006:142ان الرضا يؤدي اىل قيام الزبائن
بعمليات تبادل اضافية فالزبائن الراضون سيعيدون الشراء وسيخربون اصدقاءهم  ،فالراي االجيابي املعلن سيؤدي اىل مبيعات اكثر
ويُسهم يف السمعة احلسنة للمنتوج فضالً عن سوف تكسبه الشركة

من مسعة ضمن البيئة اليت تتواجد فيها.

ويرى

( ) Hutt&Speh,2001:339بوجود ثالثة عناصرتتعلق باملنظمة وعملياتها وتاثري ذلك على رضا الزبون
 .1العناصر االساسية للمنتوج او اخلدمة اليت يتوقع الزبائن توفريها من كل املنافسني.
 .2خدمات الدعم االساسية  ،كاملساعدة الفنية اوالتدريب لتجعل املنتوج اواخلدمة اكثر سهولة لالستخدام .
 .3عمليات الصيانة والتصليح السريع ملشكالت املُنتج او اخلدمة .وكما يبينه الشكل () 4
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جودة االدراك

االداء الحقيقي للمنتج او الخدمة

جودة المتوقعة

ـ اتصاالت السوق
ـ الصورة
ـ الكلمة
ـ الخبرة السابقة
ـ حاجات الزبون

شكل ()4
رضا الزبون
Source: Russell S.Winer,Ravi Dhar:( 2000), Marketing Management, Prentice Hall,New
Jersey: 645.
 -4مراحل حتقيق رضا الزبون:
يعد مفهوم رضا الزبون من املفاهيم غري الثابتة إلمكانية تأثرها بسرعة يف الكثري من العوامل الداخلية واخلارجية اليت ميكن
ان تغري رضاه اىل عدم رضاه عن اخلدمات املقدمة .ويرى ) (Boon & Kurtz, 1998: 51و( الطائي  ) 000 : 4554 ،و
( )Piercy & Nigel ,2012:43بان مراحل رضا الزبون تتألف من ثالث مراحل هي:
أ .فهم حاجات الزبون :تعد اخلطوة األوىل يف صياغة رضا الزبون وقياسه ،األمر الذي يتطلب مراقبة السمات اليت تهتم بها والعناصر
املؤثرة يف رضاه ،لوجود احتمالية ظهور فجوات بني اجلودة املتوقعة واجلودة املدركة للخدمات املقدمة .حدد (Hutt & Speh,
) 1998: 355أربعة عناصر تؤثر يف رضا الزبون هي:
 العناصر األساسية للخدمة اليت يتوقع احلصول عليها من املنافسني.


خدمات الدعم األساسية اليت جتعل اخلدمة أكثر فاعلية.



إصالح املشكالت بشكل صحيح.

 اخلدمات االستثنائية اليت حتل املشكالت املتفرقة ألكثر الزبائن.
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ب .التغذية العكسية للزبون :اي تعقب أراء الزبائن يف األداء احلالي للمنظمة ،ملعرفة مدى تلبيتها لتوقعات الزبائن ،وتكون
بطريقتني ،أما االستجابة ) (Reactiveواملسبقة ) (Proactiveوطريقة االستجابة هي األكثر شيوعا وتعتمد على:
 نظام الشكاوى واملقرتحات ،فضالً عن مسوحات رضا الزبون.
 حتليل فقدان الزبائن وهو من الطرائق املسبقة ) (Proactiveالعتماده على حتليل أسباب الفشل يف عدم إرضاء الزبون
وليس فقط يف إجراء املقابلة معه أو وضع خطوط هاتفية ساخنة لشكاوى الزبائن عن سوء اخلدمة املقدمة.

جـ .القياس املستمر :اي قيام الشركات او املنظمات بإعداد برامج لقياس رضا الزبائن على مر الزمن ،يتيح هلا معرفة التغريات
احلاصلة يف أرائهم ورضاهم ،وحتليل أسباب عدم الرضا ،ومتابعة معدل فقدان الزبائن ،الن زيادة هذا املعدل يعين فشل الشركات
او املنظمات بإرضاء زبائنها.
 -4تأثري جودة اخلدمة يف رضا الزبون:
ترى (بلحسن ) 4504 ،بان جودة اخلدمات املقدمة من قبل املنظمة تؤدي اىل رضا الزبون وليس العكس ،لذا تسعى
املنظمة لاليفاء باحتياجات الزبائن لضمان رضاهم وان هدف املنظمة من االرتقاء مبستوى جودة اخلدمة املقدمة هو ضمان حتقيق
اهداف املنظمة يف البقاء والنمو والربح من خالل:
 الثقة :وهي شرط أساسي لتحقيق رضا الزبون من خالل االلتزام مبواعيد التسليم واحرتامها مما يعزز اجلودة.
 االلتزام املتبادل :تتأثر العالقة بني ا لطرفني (املنظمة والزبون) يف سعي املنظمة لتقديم افضل اخلدمات من خالل تقديم
خدمات بعيوب صفرية قدر االمكان بااللتزام مبعيار املوثوقية واالمان واملالءمة وغريها لتحويل ذلك الرضا اىل والء
للمنظمة على املدى البعيد.
 التفاعل :يتطلب التفاعل بعدين أساسني هما (التعامل املادي) اي التعامل املباشر مع املنظمة وفروعها نتيجة ألواصر الثقة يف
التعامل بني املنظمة والزبون الناجتة عن جتارب اجيابية سابقة وبعد (العالقة) املعتمد على بعد االمان ،املعولية ،العناية،
واالستجابة اي االعتماد على فن االستماع للزبون والتعامل معه بغية ارضائه عن منتجات املنظمة مما حيوله من جمرد
مستهلك مقتين للسلعة او اخلدمة اىل زبون.
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ويتفق (  ) Grigoroudis& Siskos,2010:2و( احلارثي واخرون  ) 44: 4552 ،و (عقيلي )60 :4550 ،بانه كلما
كانت اخلدمة املقدمة عالية اجلودة ميكن ان حتقق مجلة من الفوائد للزبائن مما يودي اىل زيادة رضاهم عن اخلدمة املقدمة وهذه
الفوائد:
 فهم حاجات ورغبات الزبائن لتحقيق ما يريدونه.


توافر السلع واخلدمات وفق رغبات الزبائن.



التكييف مع املتغريات التقنية واالجتماعية واالقتصادية مبا خيدم اجلودة املطلوبة.

 توقع احتياجات الزبائن املستقبلية ورغباتهم.
 جذب املزيد من الزبائن اجلدد واحملافظة على الزبائن احلاليني.
 حتديد نقاط القوة والضعف يف املنتجات واالنشطة التسويقية بهدف معاجلتها
 التطوير املستمر لألداء وجعل الكفاءة عالية بشكل عام يف ظل ختفيض الكلف إىل أدنى حد ممكن من دون التأثري على
جودتها.

 -6العالقة بني اجلودة والرضا والوالء والربح:
يرى ( )Levens,2012:71و ) (Laurent Hermel, 2004: 11وجود عالقة بني اجلودة ورضا الزبون ووالئه
والربح متثل مبا يأتي:
 اجلودة مصدر لرضا الزبون :حتدد جودة اخلدمة إنطالقا من توقعات الزبون عن مدى قدرة اخلدمة على تلبية رغباته ،ويف
الواقع إن تقييم الزبون جلودة اخلدمة يكون من خالل قياس اإلحنراف بني اجلودة املتوقعة واجلودة املدركة.


رضا الزبون مصدراً لوالئه :اي كلما كان الزبون راضياً مال إىل تسهيل عملية الشراء من جديد للخدمات اليت حققت
له الرضا ،مما يساعده على ربح الوقت الذي يستغرقه يف البحث عن منظمات اوخدمات أخرى.

 والء الزبون للمنظمة مصدرا لرحبها :ان من اهم مميزات الزبون الويف هي:
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أ -يعمل على التقليل من كلف ومصاريف البحث ألنه هو الذي يأتي إىل املنظمة ،واملنظمة ال تدفع نقودا وإمنا تعمل على إغراء
الزبون جذبه وإثبات جودة خدماتها.
ب -يقوم باإلشهار عن طريق الفم إىل األذن يف احمليط الذي يعيش فيه والذي ميثل وسيلة اتصال جمانية للمنظمة.
ج -يشرتي الزبون اخلدمة املميزة وميكنه أن يزيد شراءه لتشكيلة اخلدمات املعروضة.
د -يقبل الزبون دفع أمثان باهظة ألنه يعد ذلك مثنا لراحته وثقته يف العالمة.
ويرى (السامرائي )29 :4504 ،ان الزبون الويف يرتك الوقت الكايف للمنظمة ملواجهة التهديدات املقدمة من قبل املنافسني
االخرين والدفاع عن نفسها ،ويعد الزبون الويف أحد عناصر رأس مال منظمة االعمال الذي يتجنب اخنفاض احلصة السوقية للمنظمة.
كما هو موضح بالشكل ( .) 4

الرضا

الربح
الوالء

الجودة

شكل (  :) 4العالقة بني اجلودة والرضا والربح
املصدر :السامرائي ،حسني هشام ،)4504( ،تأثري قنوات التوزيع يف حتقيق رضا الزبون :حبث ميداني ،رسالة ماجستري يف إدارة
االعمال ،كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد.29 ،
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املبحث الثالث
اجلانب العملي
أوال ً :نبذة خمتصرة عن التعليم االهلي يف العراق
تعود جذور التعليم العالي األهلي (اخلاص) يف العراق إىل سنة  ،0944حني تأسست (الكلية اجلامعة) مببادرة من نقابة
املعلمني .ويف سنة  0944أُلغي اسم الكلية اجلامعة ليحل حمله اسم (اجلامعة املستنصرية) .ويف سنة  0926صدر القرار املرقم 054
اخلاص بإعادة تنظيم اجلامعات يف العراق لتصبح اجلامعة املستنصرية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الرمسي .ومل يشهد التعليم
األهلي العالي يف العراق اهتماماً كافياً إال يف سنة  ،0944إذ تأسست بعض الكليات األهلية ،ويف  40من آب سنة  0994صدر
قانون اجلامعات والكليات األهلية املرقم ( .)04وكان عدد الكليات األهلية آنذاك ( )9وهي ) :كلية املنصور اجلامعة  /بغداد ،كلية
الرتاث اجلامعة /بغداد ،كلية الرافدين اجلامعة /بغداد ،كلية املعارف اجلامعة /األنبار ،كلية احلدباء اجلامعة /املوصل ،كلية شط
العرب اجلامعة /البصرة ،كلية الريموك اجلامعة /دياىل ،كلية املأمون اجلامعة /بغداد ،كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة /بغداد،
وكلية دجلة اجلامعة  /بغداد( ( .)http://www.gilgamish.orglوبهذا الصدد جاءت الدراسة للتاكيد على دور اجلامعات
االهلية الرصينة وباختصاصاتها املختلفة لدعم حاجة سوق العمل لذا فقد مت اختيار ثالث من اجلامعات االهلية العريقة ذات
االختصاصات الطبية كلية طب االسنان ملا هلا دور يف خدمة اجملتمع حيث اختريت (كلية الريموك اجلامعة وكلية الرافدين اجلامعة
وكلية دجلة اجلامعة) ميدانا للبحث وطلبة كلية االسنان كعينة للدراسة.

ثانيا  :التحليل اإلحصائي
نظرا لتعدد متغريات الدراسة سيتم الرمز هلا بالرمز  Xحيث يكون  Yمستوى الرضا عن اخلدمات املقدمة ( ،) X3–X12
أما سرعة االستجابة فكانت (  ) X13–X16أما درجة األهمية (  ) X17 – X21وتضمن أيضا اختبار  Fوحتليل التباين r
واجلداول اآلتية تبني التحليل اإلحصائي باستخدام مقياس ليكرت اخلماسي (:) 0 – 0
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جدول (  ) 4التحليل اإلحصائي ملتغريات الدراسة باستخدام مقياس ليكرت اخلماسي () 0 – 0
 X1مستوى الرضا عن اخلدمات بشكل عام
الرمز

راضي جدا

احلالة
مستوى الرضا

X1

عن اخلدمات
بشكل عام

راضي نسبيا

غري راضي بعض الشي

بني  -بني

غري راضي على االطالق

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

نسبة

40

%25

04

%44

0

%4

0

%4

5

5

املتوسط
املرجح

6644

جمموع
05

 X2كفاءة وفاعلية إدارة اجلامعات االهلية
الرمز
X2

احلالة

راضي جدا

كفاءة وفاعلية

إدارة اجلامعات
االهلية

النسبة

تكرار

%06

42

راضي نسبيا
التكرار
09

النسبة

بني  -بني
التكرار

%44

غري راضي بعض الشي

النسبة
%4

4

التكرار
5

النسبة
5

غري راضي على
االطالق

التكرار

املتوسط
املرجح

جمموع

النسبة
%4

0
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05

X3العالقات االنسانية بني العاملني والتدريسيني مع الطلبة يف اجلامعات االهلية
الرمز
X3

احلالة
العالقات

االنساتية
العامليني

راضي جدا

بني
و

راضي نسبيا

غري راضي بعض الشي

بني  -بني

غري راضي على
االطالق

تكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

تكرار

النسبة

التكرار

النسبة

64

%94

4

%6

5

5

5

5

5

5

املتوسط

املرجح

6694

جمموع

05

التدريسيني مع

الطلبة

فياجلامعات

االهلية

 X4طريقة معاملة الكوادر اخلدمية واالستعالمات واالقسام االدارية للطلبة يف اجلامعات االهلية
الرمز
X4

احلالة
طريقة معاملة
االكوادر

اخلدمية و

راضي نسبيا

راضي جدا

غري راضي بعض الشي

بني  -بني

غري راضي على

املتوسط

االطالق

املرجح

تكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

تكرار

النسبة

التكرار

النسبة
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%44

0

%05

0

%4

5

5

5

5

6644

جمموع

05

االستعالمات
واالقسام

االدارية للطلبة
يف اجلامعات

االهلية

X5أجور الدراسة بشكل عام يف كليات اجملموعة الطبية للجامعات االهلية
الرمز

احلالة

X5

أجور الدراسة
بشكل عام يف

كليات اجملموعة

راضي جدا
النسبة

تكرار
00

%44

راضي نسبيا
التكرار
06

النسبة
%44

بني  -بني
التكرار

النسبة
%44

04

غري راضي بعض الشي
التكرار
4

النسبة
%04

غري راضي على
االطالق

التكرار
4

املتوسط

املرجح

جمموع

النسبة
%4

4664

05

الطبية

للجامعات

االهلية

 X6رأي االطلبة مبدى توضيح املعلومات من قبل اهليئات التدريسية يف اجلامعات االهلية
الرمز

احلالة

راضي جدا

راضي نسبيا

بني  -بني

غري راضي بعض الشي

غري راضي على االطالق

املتوسط

جمموع
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X6

رأي االطلبـــــة

تكرار

النسبة

النسبة

التكرار
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التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

النسبة

التكرار

املرجح

مبـــــــــــدى

توضـــــــــيح

68%

34

32%

16

0

0

0

0

0

0

4.68

50

املعلومـــــــات
مـــــن قبـــــل

اهليئـــــــــات

التدريســـــــية
يف اجلامعــــات

االهلية

 X7نظافة اجلامعات بشكل عام
الرمز

احلالة

X7

راضي نسبيا

راضي جدا

غري راضي بعض الشي

بني  -بني

غري راضي على االطالق

نظافــــــــــة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

بشكل عام

09

%44

44

%64

2

%06

5

5

0

%4

اجلامعــــــات

املتوسط
املرجح

6604

جمموع

05

 X8والتعاون الكفوء بني اجلامعات االهلية واملؤسسات احلكومية كاملستشفيات
الرمز

احلالة

X8

التعاون الكفوء

بني اجلامعات

االهلية

راضي جدا

بني  -بني

راضي نسبيا

غري راضي بعض الشي

غري راضي على
االطالق

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

44

%64

45

%65

0

%05

5

5

0

%4

املتوسط

جمموع

6646

05

املرجح

واملؤسسات

احلكومية ك
املستشفيات
 X9تركز حبوث الطلبة العلمية على حل املشكالت الصحية بطرق حديثة
الرمز

احلالة

X9

راضي جدا

بني  -بني

راضي نسبيا

غري راضي بعض الشي

غري راضي على
االطالق

تركز حبوث

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

الطلبة على حل

02

%46

46

%64

4

%04

5

5

0

%4

املشكالت

املتوسط

جمموع

6604

05

املرجح

الصحية بطرق
حديثة

 X10توفر مكتبات علمية حاوية على مصادر علمية حديثة
الرمز

احلالة

X10

توفر مكتبات
علمية حاوية

راضي جدا
تكرار
10

النسبة
20%

راضي نسبيا
النسبة

تكرار
14

28%

بني  -بني
تكرار
22

على مصادر

النسبة
%66

غري راضي بعض الشي
تكرار

النسبة

4

%4

غري راضي على
االطالق

تكرار

النسبة

0

0

املتوسط

املرجح

3.6

جمموع

50

علمية حديثة

 X11سرعة تتطبيق الوسائل احلديثة والتقنيات بالتدريس يف اجلامعات االهلية ملواكبة سوق العمل
الرمز

احلالة

راضي جدا

راضي نسبيا

بني  -بني

غري راضي بعض الشي

غري راضي على

املتوسط

جمموع
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االطالق
X11

سرعة تطبيق
الوسائل

النسبة

تكرار
45

تكرار

النسبة

تكرار

4

%4

1

90%

والتقنيات

النسبة
%4

تكرار

النسبة

تكرار

5

5

5

املرجح
النسبة
5

6644

05

احلديثة

بالتدريس يف
اجلامعات

االهلية ملواكبة
سوق العمل

X12التوازن بني عدد التدريسيني مع عدد الطلبة
الرمز

احلالة

X12

التوازن بني

عدد التدرسيني
مع عدد الطلبة

راضي نسبيا

راضي جدا

غري راضي بعض الشي

بني  -بني

غري راضي على
االطالق

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

60

%95

0

%05

5

5

5

5

5

5

املتوسط

جمموع

669

05

املتوسط

جمموع

6604

05

املتوسط

جمموع

4.6

50

املرجح

 X13سرعة إجراءات التسجيل وقبول الطلبة
الرمز

احلالة

X13

سرعة إجراءات
االتسجيل

وقبول الطلبة

راضي نسبيا

راضي جدا

غري راضي بعض الشي

بني  -بني

غري راضي على
االطالق

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

40

%05

00

%45

0

%05

4

%4

4

%6

املرجح

X14اعتماد التخطيط االسرتاتيجي لضمان سرعة حتقيق االهداف التعليمية
الرمز

احلالة

X14

اعتماد التخطيط
االسرتاتيجي

لضمان سرعة

راضي نسبيا

راضي جدا

غري راضي بعض الشي

بني  -بني

غري راضي على
االطالق

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

46

%44

04

%46

6

%4

5

5

5

5

املرجح

حتقيق االهداف
التعليمية

 X15سرعة استخدام انشطة التحسني املستمر لرفع كفاءة االداء
الرمز

احلالة

X15

سرعة استخدام

انشطة التحسني
املستمر لرفع

راضي نسبيا

راضي جدا

غري راضي بعض الشي

بني  -بني

غري راضي على

املتوسط

االطالق

املرجح

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

62

%96

4

%6

0

%4

5

5

5

5

6694

جمموع

05

كفاءة االداء

 X16سرعة اختاذ اإلجراءات الطبية الالزمة يف احلاالت الطارئة نتيجة خطا طيب الحد الطلبة
الرمز

احلالة

X16

سرعة اختاذ
اإلجراءات

الطبية الالزمة

راضي جدا

راضي نسبيا

غري راضي بعض الشي

بني  -بني

غري راضي على
االطالق

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

40

%44

04

%44

0

%4

5

5

5

5

املتوسط

جمموع

6646

05

املرجح

يف احلاالت

الطارئة نتيجة

خطا طيب الحد
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تأثیر جودة خدمة التعلیم العالي على رضا الزبون….
الطلبة
 X17الكفاءة العلمية والعملية خلرجيو اجلامعات االهلية
الرمز

احلالة

X17

الكفاءة العلمية

والعملية خلرجيو
اجلامعات
االهلية

اهمية عالية

اهمية عالية بعض الشيء

قليل االهمية

مهم وغري مهم

جمموع

غري مهم على االطالق

املتوسط

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

املرجح

64

%44

4

%04

0

%4

5

5

5

5

6646

05

املتوسط

جمموع

 X18النظافة والتنظيم الداخلي للجامعات االهلية
الرمز

احلالة

X18

النظافة والتنظيم

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

للجامعات

60

%95

0

%05

5

5

5

5

5

5

الداخلي
االهلية

اهمية عالية

اهمية عالية بعض الشيء

مهم وغري مهم

غري مهم على االطالق

قليل االهمية

املرجح

6696

05

 X19اهمية املشاركة ببحوث الطلبة املتميزة باملؤمترات والندوات املنعقدة
الرمز

احلالة

X19

اهمية املشاركة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

املتميزة باملؤمترات

62

%96

4

%4

5

5

5

5

5

5

ببحوث الطلبة
والندوات

اهمية عالية

اهمية عالية بعض الشيء

مهم وغري مهم

غري مهم على االطالق

قليل االهمية

املتوسط
املرجح

6696

جمموع

05

املنعقدة

 X20اهمية اصدار جمالت علمية رصينة وحمكمة تابعة للجامعات االهلية
الرمز

احلالة

X20

اهمية ادار

جمالت علمية

رصينة وحمكمة

تابعة للجامعات

اهمية عالية

اهمية عالية بعض الشيء

قليل االهمية

مهم وغري مهم

غري مهم على االطالق

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

44

%04

0

%05

04

%44

4

%6

6

%4

املتوسط
املرجح

4694

جمموع

05

االهلية

 X21اهمية توفري وسائل الراحة والرتفيه يف اجلامعات االهلية ( كفرتيا ،ساحات رياضية )....
الرمز

احلالة

X21

اهمية توفري

وسائل الراحة
والرتفيه يف

اجلامعات

اهمية عالية

اهمية عالية بعض الشيء

قليل االهمية

مهم وغري مهم

غري مهم على االطالق

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

44

%04

04

%46

0

%05

4

%4

4

%6

املتوسط
املرجح

6644

جمموع

05

االهلية

( كفرتيا،

ساحات

رياضية)..

املصدر  :اعداد الباحثتان باالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
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نستنتج مما سبق االتي :
 .0عند اســتخدام االحندار اخلطي البسيط ملعرفـة كفاءة وفاعلية ادارة اجلامعات االهلية X2ظهر إن هناك تأثري معنوي حيث
بلغت قيمة  Fاحملسـوبة  60645عند مقارنتها ب  Fاجلدوليــة  2640بدرجة حرية  0664ومستوى معنوية  %0ظهر
بان  Fاحملسوبة اكرب من اجلدولية أي إن هناك تأثري معنوي وقد بلغت نسبة التأثري = 46.55

وكانت معادلة االحندار:

Y = 2.21467 + 0.54708 X2 .a
 .4مل يظهر تأثري معنوي على العالقات االنسانية بني العاملني والتدريسيني مع الطلبة يف اجلامعات االهلية على رضا الطلبة X3
حيث بلغت قيمة  Fاحملسوبة  46096عند مقارنتها ب  Fاجلدولية  6654وبدرجة حرية  0664وحتت مستوى معنوية
%0حيث كانت  Fاحملسوبة أدنى من اجلدولية أي إن هناك تأثري غري معنوي ل  X3وقد بلغت نسبة التأثري = 6642
وكانت معادلة االحندارY= 1.3333+0.6666X12 :
 .4أما  X4تأثري طريقة معاملة الكوادر اخلدمية واالستعالمات واالقسام االدارية على رضا الطلبة ظهر تأثري معنوي حيث
بلغت قيمة  Fاحملسوبة  66546عند مقارنتها ب  Fاجلدولية  6654بدرجة حرية  0664ومبستوى معنوية  %0حيث
كانت  Fاحملسوبة اقل من اجلدولية وهذا يعين عدم وجود تأثري معنوي وقد بلغت نسبة التأثري = 7.74

وكانت

معادلة االحندارY= 2.53117 + 0.433915 X4 :
 .6أما  X5تأثري أجور الدراسة بشكل عام يف كليات اجملموعة الطبية للجامعات االهلية على رضا الطلبة ظهر وجود تأثري
معنوي لتأثري أجورالدراسة بشكل عام على الرضا حيث بلغت قيمة  Fاحملسوبة  0629عند مقارنتها باجلدولية 6654
بدرجة حرية  0664ومبستوى معنوية  %0حيث كانت  Fاحملسوبة اكرب من اجلدولية وهذا يعين بان هناك تأثري معنوي وقد
بلغت نسبة التأثري هي = 10.76

ولقد كانت معادلة االحندار Y = 4.01179 + 0.180521X5 :

 .0أما  X6راي الطلبة مبدى توضيح املعلومات من قبل اهليئات التدريسية على رضا الطلبة مل يظهر تأثري معنوي لتأثري
املعلومات التوضيحية على الرضا حيث بلغت  Fاحملسوبة  0629عند مقارنتها ب  Fاجلدولية  2640بدرجة حرية 0664
حيث كانت  Fاحملسوبة اقل من اجلدولية أي إن التأثري املوجود غري معنوي وقد بلغت نسبة التأثري هي = 4.94
ولقد كانت معادلة االحندار Y = 324632 + 0.297794 X6 :
 .4أما  X7تأثري مستوى نظافة اجلامعات بشكل عام على رضا الطلبة فقد ظهر تأثري معنوي عال عليه فقد كانت F
احملسوبة  446044عند مقارنتها ب  Fاجلدولية البالغة  2640بدرجة حرية  0664ومستوى معنوية  %0بان  Fاحملسوبة
اكرب من اجلدولية وهذا يعين بان هناك تأثري معنوي عال وقد بلغت نسبة التأثري = 33. 65

وكانت معادلة االحندار :

Y = 2.73158 + 0.45651X7
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تأثیر جودة خدمة التعلیم العالي على رضا الزبون….

 .2أما  X8التعاون الكفوء بني اجلامعات االهلية واملؤسسات احلكومية كاملستشفيات على رضا الطلبة فقد ظهر بان قيمة
 Fاحملسوبة  46009عند مقارنتها ب  Fاجلدولية  2640بدرجة حرية  0664ومستوى معنوية  %0ظهر بان  Fاحملسوبة
اكرب من اجلدولية أي إن هناك تأثري معنوي وقد بلغت نسبة التأثري = 42644

وكانت معادلة االحندار :

Y= 3.13358 + 0.355288X8 .i
 .4أما  X9تأثري تركز حبوث الطلبة على حل املشاكل الصحية بطرق حديثةعلى رضا الطلبة يظهر تأثري معنوي ل  X18على
الرضا حيث بلغت قيمة  Fاحملسوبة  446444بينما بلغت  Fاجلدولية  2640عند مقارنتها بها بدرجة حرية 0664
ومستوى معنوية  % 0فقد ظهر إن  Fاحملسوبة اكرب من اجلدولية أي أن هناك تأثري معنوي قوي بلغت نسبته 65645
=

وكانت معادلة االحندار Y = 2.63942 + 0.485577X9 :

 .9أما  X10تأثري توفر مكتبات علمية حاوية على مصادر علمية حديثة على رضا الطلبة مل يظهر تأثري معنوي ل  X19على
الرضا حيث بلغت قيمة  Fاحملسوبة  5655505عند مقرنتها ب  Fاجلدولية  6654بدرجة حرية  0664وحتت مستوى
معنوية  %0حيث كانت  Fاحملسوبة أدنى من اجلدولية وهذا يعين إن هناك تأثري غري معنوي على رضا الطلبة وقد بلغت
نسبة التأثري = 5660
.05

وكانت معادلة االحندارY = 4.478 + 0.045X10 :

أما  X11تأثري سرعة تطبيق الوسائل احلديثة والتقنيات بالتدريس يف اجلامعات االهلية ملواكبة سوق العمل على

رضا الطلبة مل يظهر تأثري معنوي ل  X20على الرضا حيث بلغت قيمة  Fاحملسوبة  0602064مقارنة ب  Fاجلدولية
 6654وبدرجة حرية  0664حتت مستوى معنوية  % 0أي إن  Fاحملسوبة اقل من اجلدولية وهذا يعين بأنه يوجد تأثري غري
معنوي ل X20على الرضا بنسبة تأثري

= 4644

وكانت معادلة االحندار:

Y = 3.40659 +

0.252747X11
أما  X12تأثري التوازن بني عدد التدريسني مع عدد الطلبة على رضا الطلبة حيث مل يظهر تأثري معنوي لX21
.00
على الرضا حيث بلغت قيمة  Fاحملسوبة  56404429عند مقارنتها ب  Fاجلدولية  6654بدرجة حرية  0664حتت
مستوى معنوية  %0حيث كانت  Fاحملسوبة اقل من اجلدولية أي إن تأثري  X21غري معنوي على الرضا بنسبة تأثري
= 5650

وكانت معادلة االحندارY = 4.42222 + 0.04444X12 :

671

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حوزیران  :2102ص ص 282-252
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

وتبني اجلداول االتية (مؤشرات حتليل التباين االحندار بني املتغريات من  X2- X12وأثرها على الرضا  Yجدول ((  )) 4و جدول
حتليل التباين ((  )) 6ومصفوفة معامالت االرتباط  Rملحق (  ) 0ملتغريات الدراسة وكاالتي :
جدول (  ) 4مؤشرات حتليل التباين االحندار بني املتغريات من  X2- X12وأثرها على الرضا Y
املتغريات

املعامالت

قيمة T

االحنراف املعياري

درجة P

املستقلة
الثابت

-060402054

46669446

562609

5664

X2

56404604

56044649

460452

5650

X3

56422942

56496454

062254

5654

X4

56454402

56090492

065494

5644

X5

56554009

56524400

565464

5692

X6

56060446

56026426

564056

5664

X7

-56554004

56044404

-565444

5694

X8

565540490

56000904

560425

5604

X9

56404044

56004440

066545

5604

X10

-56042244

565040294

-064464

5605

X11

56404944

56400550

-064546

5644

X12

-56650224

56446900

-060046

5604

R-SQ (ADJ ) = 0.4951 SE = 0.448477 MAE = 0.289173 DURBWAT = 1.80
يتضح من اجلدول اعاله استخدام االحندار املتعدد ملعرفة تاثري مستوى اخلدمة التعليمية املقدمة يف اجلامعات االهلية على رضا
الطلبة  Yحيث ظهر تاثري معنوي لكون ان  Fاحملسوبة اكرب من قيمة من  Fاجلدولية والبالغة  4644مقارنة مع قيمة  Fاحملسوبة
والبالغة  06444بدرجة حرية  44600وحتت مستوى معنوية  %0اي ان هناك فرق معنوي بنسبة تاثري على مستوى اخلدمة
التعليمية املقدمة يف اجلامعات االهلية على رضا الطلبة  Yهي بالتقريب = 61. %

وكانت معادلة االحندار املتعدد كاالتي :
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تأثیر جودة خدمة التعلیم العالي على رضا الزبون….

Y = -1.817592 + 0.312458 X2 + 0.69767 X3 + 0.208357 X4 + 0.002519 X5 + 0.141234 X6
 + -0.003158 X7 + 0.065694 X8 + 0.216586 X9 + -0.137768 X10 + 0.253722 X11 +0.401773 X12.

جدول (  ) 4حتليل التباين
درجة

Source

Sum of
Squares

Model
Error

11.8769
7.64308

FD
11
38

Total (corer
)

19.5200

49

Meon Sq

احلرية
1.07972
0.201134

FRatio

5.36817

= 0.608449

PValue

0.00

(معامل حتديد نسبة التأثري )

= ( adjft d.f ) = 0.495105
Stand – error of est = 0.4484
Durbin – Watson statistic = 1.802
ويبني اجلدول وجدود عالقة اثر ذات داللة إحصائية معنوية ملتغري كفاءة وفاعلية إدارة اجلامعات االهلية على الرضا  Yوكانت قيمة
 Fاحملسوبة . 60604
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املبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
أوال  :االستنتاجات
توصـــلت الدراســـة إىل عـــدد مـــن االســـتنتاجات يف جمـــال اخلدمـــة اخلدمـــة التعليميـــة املقدمـــة يف اجلامعـــات
االهلية وكاالتي :
 .0حتســـني مســـتوى أداء اخلدمـــة التعليميـــة املقدمـــة يف اجلامعـــات االهليـ ـة علـــى رضـــا الطلبـــة بشـــكل عـــام
لطلبــة كليـــة طــب االســـنان يف اجلامعـــات االهليــة ( الرافـــدين اجلامعـــة ،الريمــوك اجلامعـــة )،مـــن وجهــة نظـــر الطلبـــة
حيـــث بلـــغ املتوســـط املـــرجح للرضـــا  6644وفـــق مقيـــاس ليكـــرت اخلماســـي وبلـــغ مســـتوى كفـــاءة اجلامعـــات
االهلية ضمن كلية الطب االسنان من وجهة نظر الطلبة  6664مقارنة مبقياس ليكرت البالغ  0درجات.
 .4بينـــت الدراســـة تـــأثري مـــتغريات قيـــاس كفـــاءة اخلدمـــة التعليميـــة املقدمـــة يف اجلامعـــات االهليـــة علـــى
مستوى رضا الطلبة من حيث ما توفره اجلامعة من هدوء وتنظيم ونظافة ومستوى أجور دراسية مناسب.
 .4بينـــت الدراســـة ســـرعة اجـــرءات تســـجيل قبـــول الطلبـــة يف الكليـــات االهليـــة حيـــث بلـــغ املتوســـط
املــــرجح  6604العتمــــاد التخطــــيط االســــرتاتيجي لضــــمان ســــرعة حتقيــــق االهــــداف التعليميــــة و  664لســــرعة
اســـتخدام انشـــطة التحســـني املســـتمر لرفـــع كفـــاءة االداء و  6694لســـرعة اختـــاذ اجـــرارءات الطبيـــة الالزمـــة يف
احلاالت الطارئة نتيجة خلطا طيب من قبل احد الطلبة.
 .6بينـــت نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي صـــحة الفرضـــية األوىل للدراســـة حيـــث بلـــغ املتوســـط املـــرجح
 6644والثانيـــة والثالثـــة أثبتـــت وجـــود فروقـــات يف درجـــة أهميـــة مـــتغريات كفـــاءة اخلدمـــة التعليميـــة املقدمـــة حيـــث
كانـــت  X18عامـــل النظافـــة والتنظـــيم الـــداخلي جلامعـــات االهليـــة أهميـــة عاليـــة مـــن وجهـــة نظـــر الطلبـــة حيـــث
بلـــغ متوســـطه املـــرجح  669يليـــه  X19عامـــل اهميـــة مشـــاركة حبـــوث الطلبـــة املميـــزة بـــاملؤمترات ونـــدوات
والعامـــل الثـــاني األكثـــر أهميـــة لـــدى الطلبـــة الراقـــدين وبلـــغ متوســـطه املـــرجح  6669يليـــه X17 ,X21
واقلها أهمية X20حيث بلغ متوسطه املرجح .4694
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ثانيا  :التوصيات
 .0ضرورة اهتمام إدارة اجامعات االهلية باخلدمة التعليمية املقدمة من كافة جوانبها وحتديد نقاط القوة والضعف يف أداء
اخلدمة خدمة للمجتمع لتحقيق التميز املنشود عن اجلامعات األخرى العاملة بذات االختصاص.
 .4توفري مستلزمات اخلدمة التعليمية املقدمة يضاهي اجلامعات الرصينة يف الدول املتقدمة وفق احتياجات سوق العمل لكن
ليس على حساب اجلوانب األخرى لنشاط املنظمة التعليمية كاالهتمام بتطوير كفاءة االساتذة كارساهلم اىل املؤمترات اخلارجية
ومستوى النظافة والتنظيم .
 .4ضرورة انشاء مكتب استشاري يف اجلامعات االهلية بهدف دعم التمويل اخلارجي للمنظمة التعليمية ،الجناح حماولة
خفض أسعار املواد والعالجات يف املستشفى التابعة للكليات االهلية لتأثريها على رضا املرضى املستهلكني للخدمة املقدمة خاصة
لذوي الدخول احملدودة أو الضعيفة الذين يشعرون باالرتفاع النسيب ملستوى أسعار العالج قياسا مبستوى رضاهم .
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املصادر
اوال :املصادر العربية
●الرسائل اجلامعية:
 .0اجلريري ،صاحل عمرو ،) 4554( :اثر التسويق الداخلي وجودة اخلدمات يف رضا الزبون :دراسة تطبيقية لعينة من
املصارف اليمنية ،اطروحة دكتوراه يف علوم إدارة االعمال ،كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد
 .4بلحسن ،مسيحة ،)4504( :تأثري جودة اخلدمات على حتقيق رضا الزبون :دراسة حالة يف مؤسسة موبيليس ووكالة ورقلة،
ماجستري يف تسويق اخلدمات ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية /جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
 .4السامرائي ،حسني هشام ،) 4504( :تأثري قنوات التوزيع يف حتقيق رضا الزبون :حبث ميداني ،رسالة ماجستري يف إدارة
االعمال ،كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد.
 .6الشاوي ،هاني فاضل مجعة ،) 4550( :اجلودة الشاملة وعالقتها برضا الزبون يف مستشفى البصرة للوالدة واالطفال:
دراسة مقارنة بني اجلناحني العام واخلاص ،رسالة ماجستري يف إدارة األعمال /كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة البصرة.
 .0املشهداني :نصري فخري  ،) 4556 ( :دراسة واقع اخلدمة الصحية على وفق استخدام التسويق االلكرتوني  :حبث يف
الدبلوم العالي الدارة املستشفيات  :جامعة بغداد – كلية االدارة واالقتصاد.
●الكتب :
 .0الدراكة مامون والشبلي طارق  ، ) 4554 ( :اجلودة يف املنظمات احلديثة  ،الطبعة االوىل  ،دار الصفاء للنشر والتوزيع
عمان – االردن .
 .4السامرائي ،إميان فاضل والزعيب هيثم حممد ،)4556( :نظم املعلومات اإلدارية ،الطبعة األوىل ،دار صفاء للنشر عمان–
األردن
 .4ا لنجار ،صباح جميد وجواد ،مها كامل ،)4505(:إدارة اجلودة مبادئ وتطبيقات ،الطبعة االوىل ،دار االسكندرونة
للطباعة والنشر ،بغداد– العراق.
 .6الالمي غسان والبياتي امرية  ) 4500 ( :ادارة االمدادادت اسس ومداخل وتطبيقات  ،الطبعة االوىل  ،دار السيسبان
 .0للطباعة والنشر ،العراق بغداد
 .4اخلطيب ،مسري  ( :ادارة اجلودة الشاملة وااليزوخمل معاصر  ،دار املرتضى للنشر  ،العراق – بغداد .
 .2احلارثي ،سعد والساملي  ،عبد الوهاب  ) 4552 ( :رضا العمالء عن جودة اخلدمات املقدمة من قبل اخلطوط اجلوية
العربية السعودية عن الرحالت الداخلية  ،معهد االدارة العامة للنشر والتوزيع  ،السعودية .
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 .4حسني  ،حممد  ) 4500 ( :املفاهيم  6اخلصائص  ،املتطلبات  ،الطبعة االوىل الوراق للنشر والتوزيع عمان االردن .
 .9عقيلي :عمر وصفي  )4550( :املنهجية املتكاملة الدارة اجلودة الشاملة – وجهة نظر :دار الوائل للطباعة والنشر :الطبعة
االوىل  :عمان – االردن.
● الدوريات :
 .0الكريعاوي ،مريم  :مدى تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي دراسة مقارنة بني كليات االهلية واحلكومية من
وجهة نظر عينة من االساتذة جملة جامعة بغداد – كلية االدارة واالقتصاد  :جملة القادسية العلوم االقتصادية واالدارية :
جملد  ،04العدد . 4554 ،0
 .4النجار  ،صباح وجواد  ،مها كامل  ) 4504 ( :دراسة عقبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي االهلي ،
جملة كلية الرتاث اجلامعة .
 .4منى خرموش وصابر حبري  : 4502 ،معوقات تطبيق ادارة اجلودة يف التعليم العالي من وجهة نظر اعضاء هيئة
التدريس يف اجلزائر )  ،جملة كلية التنمية .
2:English Surceases
●Book:
1. Arens, William F., (2006), "Contemporary Advertising", 10th ed., McGraw-Hill, USA
2. Boone, Louis E.& Kurtz Varid L. :( 1988), Contemporary Marketing ,McGraw Hill Inc.
3.Capon, Noel & Hulbert, James M.,(2001), "Marketing Management In The 21 ST
Century", Prentice Hall, New Jersey.
4.Evans ,James & Dean , James : ( 2003 ), Total Quality Management Organization & Strategy: 3rd
Ed. ,Thomason , South – Western New York.
5.Evans ,James : (1997),Production Operations Management – quality performance & value : 5th
Ed., West publishing Company , New York.
6.Kotler, Philip, (1997), "Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation & Control,
5th Ed, New Delhi, Prentice-Hall, Inc., India.
7. Hutt, Michael D.& Speh , Thomasn W : (1998 ) Business Marketing Management : 6th Ed, New
York .
8.Kotler, Philip & Armstrong, Gray, (2001), "Principles of Marketing", Prentice Hall,7th ed. , New
Delhi, Prentice-Hall, Inc., India.
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9.Kotler, Philip, (2004), "Marketing Management, Analysis, Planning Implementation and Control",
9th Ed, New Delhi, Prentice-Hall, Inc., India.
10.Kotler philiph : (2000 ), Marketing Management , 10th Ed: London Prentic Hall.
11.LevensmMichael :( 2012 ) Mar;eting Deffind Explained Applied 2nd Ed: Prentic Hall.
12.Piercy F. Nigel F.:(2012 )Market-Led Strategic Change Routledge.
13..Russall R .R & Taylor B.B : ( 2009 ),Operations Management Along the Supply Chain
International Student Version 6th ed ,john wiely & sons pte ltd.
14.Russell,Robrta S.& Taylor, Bernard W. ,: (1995), Operations Management :Focusing on Quality
and Competitiveness., prentice Hall Inc, U.S.A. .
15. Winer,Russell S.,Ravi, Dhar,(2011)," Marketing Management", 4th ed.,
International Edition Pearson Education, Inc
● Periodicals:
1. Lovelock Christopher h. & Wright Lauren : ( 1999) Principles of Services Marketing &
Management, New Jersey :1 st ed..
2. Mayer & Castes :( 1998 ) Emergency Department Patient Satisfaction Journal of Health Care
Management 43 -5 Sep / Oct.
3.Mullen

,Janet

.A,:

(1996

)

AnExaminationof

qualityimprovment

education,U.S.A.The Arizona state University ,unpublished DP.A.Thesis.
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ملحق ( ) 0

جامعة بغداد
كلية اإلدارة واالقتصاد
قسم إدارة األعمال
م /استبانه

حتية طيبة ...
عزيزي الطالب  /الطالبة
االستمارة اليت بني يديك استمارة ألغراض البحث العلمي وهي خاصة لقياس تأثري جودة خدمة التعليم العالي على رضا الزبون
دراسة استطالعية يف كليات طب االسنان االهلية يف بغداد لذا أرجو قراءتها بدقة وتأشري اإلجابة املناسبة.
مـــــــــــــــــــــــــــع التقديـــــــــــــــــــــــــــــر

الباحثان
املدرس  :امرية شكر البياتي
املدرس الدكتور :ندى امساعيل القماج
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اجلنس  :ذكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنثى ــــــــــــــــــــــــــــــــ .
● (  ) X1ما مستوى رضاك عن اخلدمة التعليمية املقدمة يف اجلامعات االهلية ( كلية طب االسنان ) بشكل عام
راضي جدا ــــــــــــــ راضي بعض الشيء ــــــــــــــــــــــ بني – بني ــــــــــــــــــــــــ غري راضي بعض
الشيء ــــــــــــــــــــــــــــــ غري راضي على اإلطالق ــــــــــــــــــــــــــــــــ .
● ( )X 2ما تقيمك ملستوى كفاءة وفاعلية إدارة اجلامعة االهلية ( كلية طب االسنان )
عالية ــــــــــــــــــ عالية بعض الشيء ــــــــــــــــــــــــــ بني – بني ــــــــــــــــــــــــ منخفضة نسبيا بعض
الشيء ــــــــــــــــــــــــــــــ منخفضة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
● إىل أي مدى أنت راضي عن اخلدمات التعليمية التالية:
الرمز
X3

املعلومات
العالقات

بني

االنسانية

راضي

راضي

جدا

نسبيا

بني  -بني

غري راضي

غري راضي

نسبيا

على اإلطالق

العاملني

والتدريسيني مع الطلبة يف اجلامعات
االهلية
X4

طريقة

معاملة

الكوادر

اخلدمية

واالستعالمات واالقسام االدارية للطلبة
يف اجلامعات االهلية
X5

أجور الدراسة بشكل عام يف كليات
اجملموعة الطبية للجامعات االهلية

X6

رأي االطلبة مبدى توضيح املعلومات من
قبل اهليئات التدريسية يف اجلامعات االهلية

X7

نظافة اجلامعات بشكل عام

X8

التعاون الكفوء بني اجلامعات االهلية
واملؤسسات احلكومية كاملستشفيات

X9

تركز حبوث الطلبة العلمية على

حل
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تأثیر جودة خدمة التعلیم العالي على رضا الزبون….

املشكالت الصحية بطرق حديثة
 X10توفر مكتبات علمية حاوية على مصادر
علمية حديثة
 X11سرعة تتطبيق الوسائل احلديثة والتقنيات
بالتدريس يف اجلامعات االهلية ملواكبة
سوق العمل
 X12لتوازن بني عدد التدريسيني مع عدد
الطلبة

● ما تقيمك لسرعة االستجابة أو توفري كل ما يأتي :
املعلومات

الرمز

سريعة

سريعة بعض

ال سريعة

بطيئة نوعا

جدا

الشيء

وال بطيئة

ما

بطيئة جدا

 X13سرعة إجراءات التسجيل وقبول الطلبة
 X14عتماد التخطيط االسرتاتيجي لضمان سرعة
حتقيق االهداف التعليمية
 X15سرعة استخدام انشطة التحسني املستمر
لرفع كفاءة االداء
 X16سرعة اختاذ اإلجراءات الطبية الالزمة يف
احلاالت الطارئة نتيجة خطا طيب الحد
الطلبة
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● ما درجة األهمية لكل جانب من اجلوانب التالية بالنسبة لك .
املعلومات

الرمز

أهمية

أهمية عالية

مهم وغري

قليل

غري مهم

عالية

بعض الشيء

مهم

األهمية

على
اإلطالق

 X17الكفاءة العلمية والعملية خلرجيو اجلامعات
االهلية
 X18النظافة والتنظيم الداخلي للجامعات
االهلية
 X19اهمية املشاركة ببحوث الطلبة املتميزة
باملؤمترات والندوات املنعقدة
 X20اهمية اصدار جمالت علمية رصينة
وحمكمة تابعة للجامعات االهلية
 X21اهمية توفري وسائل الراحة والرتفيه يف
اجلامعات االهلية ( كفرتيا ،ساحات
رياضية )....

● بناء على جتربتك احلالية هل ترغب بالرجوع مرة أخرى للدراسة وهل تنصح اقربائك بالدراسة يف الكلية ؟
نعم بالتأكيد ــــــــــــــــــــــ حمتمل الرجوع ـــــــــــــــــــــــــ ممكن وغري ممكن ــــــــــــــــــــــــــــ
حمتمل عدم الرجوع ـــــــــــــــــــــــــ كال بالتأكيد ـــــــــــــــــــــــــــ .
نشكر تعاونكم .............مع التقدير
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ٚاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ
(َٔ ٚدْٗ ١عس األضاتر ٠اؾاَعٝني)*
ّ .ّ.عبداهلل أدِٖ ْصسايدٜٔ
نً ١ٝايًػات /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس١ٜ
املًــدص
ٜتٓاٖ ٍٚرا ايبشح أِٖ ايكطاٜا اييت تتعًل بٛاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ َٔ سٝح اضتعُاهلا يف اؾاَعات أٚ
ايدٚا٥س املسنصٚ ،١ٜنريو ٚاقعٗا َٔ سٝح ِْطَب اضتعُاهلا يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ،١ٝفُٔ املعً ّٛإٔ ايًػ ١ايعسَ ١ٜٝا شايت ٖٞ
ايًػ ١األقسب دػسا فٝا ٚادتُاعٝا َٔ اجملتُع ايهٛزدٟ؛ يريو ازتأ ٣ايباسح إٔ ٜهػف ٚاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف نٛزدضتإ،
َٚد ٣افتكاز اجملتُع ٚضٛم ايعٌُ ٚايدٚا٥س اؿه ١َٝٛهلا ٚال ضُٝا إٔ نٛزدضتإ ايعسام َا شايت َستبط ١باؿه ١َٛاملسنص ١ٜيف أغًب
تعًُٝاتٗاٚ ،نريو ايٓعس يف َطتكبٌ ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝخالٍ إدسا ِ٤اضتبٝإٍ يسأ ٟاألضاتر ٠اؾاَعٝني.
ٚال تكف دزاضتٓا ٖر ٙعٓد ٖرا اؿد بٌ ضتتطُٔ دزاضَ ١كازْ ١بني ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػات األخس ٣املٓتػس ٠يف ضٛم ايعٌُ
ايهٛزدضتاْٚ ١ٝعً ٢زأضٗا ايًػ ١االلًٝص ،١ٜإذ إْٗا أصبشت يػ ١ايعامل تكسٜبا بطبب ايتهٓٛؾٝا اؿدٜجٚ ١ست ٢يف ايد ٍٚايعسبْ ١ٝفطٗا.

* قدّ ٖرا ايبشح يف املؤمتس ايعًُ ٞايدٚي ٞايسابع ؾاَع ١ايتُٓ ١ٝايبػسْٝ/١ٜطإ 2017
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املكدَ١
بطِ اهلل ٚاؿُد هلل ٚايصالٚ ٠ايطالّ عً ٢أغسف خًل اهلل ضٝدْا قُد ٚعً ٢آي٘ ٚصشب٘ أمجعني:
أَا بعد:
فإََّٕ ايًػ ١ايعسبَ ١ٝعسٚف ١يف تصسفٗا َٚسْٚتٗا َٓر ايكِدَّ ٖٞٚ ،مل تٓشصس عٓد ق ٍّٛأ ٍ١ًَ ٚأ ٚفتُعٍ َعني بٌ ناْت يػ ١عامل١ٝ
َٜٛا َاَٚ ،ا شايت ؼافغ عً ٢عاملٝتٗا يهََّٓٗا يف ايعصس اؿدٜح بدأ َطتٛاٖا االضتعُايٜ ٞكٌ غ٦ٝا فػ٦ٝا أَاّ بعض ايًػات ٚأُٖٗا
ايًػ ١االلًٝصٖٚ ،١ٜرا َا دعٌ ايباسح إٔ ٜك ّٛبدزاضَٝ ١داْ ١ٝتك ّٛعً ٢نػف ٚاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسبَٚ ١ٝطتكبًٗا يف ضٛم
ايعٌُ ال ضُٝا يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ١ٝ؛ ن ٕٛاجملتُع ايهٛزد ٖٛ ٟاألقسب َٔ اجملتُعات األخس ٣يًبًدإ ايعسبٚ ١ٝخاص ١يف
دٚي ١ايعسام ،سٝح إٕ ايًػتني ايسمسٝتني ُٖ ا ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١ايهٛزد َٔٚ ١ٜاملفسٚض إٔ ته ٕٛايًػ ١ايعسب ١ٝال َٓافظ هلا يف ضٛم
ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ،١ٝإال إٔ ايٛاقع اؿايٜ ٞػري إىل غري ذيو ٚبدأ تٛد٘ اجملتُع ايهٛزد ٟم ٛايًػ ١االلًٝص ١ٜبهجس ٠بٌ دخًت يف ٖرا
ايتٓافظ يػات أخس ٣نايرتنٚ ١ٝايفازض َٔٚ ،١ٝأدٌ ذيو فإََّٕ ٖر ٙايدزاض ١املٝداْ ١ٝضتشا ٍٚايتٛصٌ إىل سكا٥ل ٖرا ايتٓافظ بني
ايًػات يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْٚ ،١ٝنػف ْكاط ايطعف اييت أثست يف اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيًدسٚز ببعض االضتٓتادات اييت
قد تطاعد ايدازضني ٚاملٗتُني بٗرا اجملاٍ.
ٚملمَّا ناْت طبٝع ١ايبشح َٝداْ ١ٝناْت ٚزق ١االضتبٝإ ٖ ٞاملصدز ايسٝ٥ظ هلرا ايبشح َع فُٛع َٔ ١املصادز اييت اعتُد
عًٗٝا ايباسح يف اؾاْب ايٓعس.ٟ
ٚقد ابتدأ ايبشح مبًدصٍ فُكدَ ٍ١ذنس فٗٝا ايباسح أِٖ األضباب اييت دعت إىل نتابٖ ١را ايبشح ٚتكدْ ِٜبر ٠عٔ ثٓاٜاٙ
يًكازئ ،ثِ اْكطِ ايبشح عًَ ٢بشجني أضاضٝني ُٖ ،ا:

املبشح األ :ٍٚاإلطاز ايٓعس:ٟ
ؼدخ ف ٘ٝايباسح عٔ أِٖ املطاٚ ٌ٥ايكطاٜا اييت هلا تأثري َباغس يف اْتػاز يػَ ١ا ٚتٛضعٗا ٚضبكٝتٗا عً ٢ايًػات األخس ٣ال
ضُٝا يف اجملتُعات األدٓب.١ٝ

املبشح ايجاْ :ٞاإلطاز ايعًُ:ٞ
اعتٓ ٢ايباسح ف ٘ٝباحملاٚز ايفعً ١ٝايتطبٝك ١ٝاييت دا٤ت ضُٔ َطايب قدد ،٠اييت خسدت بفعٌ ْتا٥ر ٚزق ١االضتبٝإ بٓطبٗا

املٖٚ ،١ٜٛ٦ر ٙاحملاٚز ٖ:ٞ

أٚال :ايسغب :١حيا ٍٚايباسح َٔ خالٍ ٖرا احملٛز إٔ ٜهػف عٔ دٛاْب ايسغب ١اييت ميتًهٗا األضاتر ٠اؾاَع ٕٛٝػا ٙايتدزٜظ

بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝزغب ١ايطًب ١ػا ٙايتعًِ ٚايدزاض ١بايًػ ١ايعسب.١ٝ
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ثاْٝا :اتكإ ايًػاتٜ :تٓاٖ ٍٚرا احملٛز أض َٔ ١ً٦أدٌ اؿص ٍٛعًْ ٢طب اتكإ االضاتر ٠اؾاَعٝني يًػ ١ايعسب١ٝ
ثايجا :املصادز ٚاملسادع :إٕ َػص ٣ايباسح َٔ ٖرا احملٛز ٖ ٛايٛص ٍٛاىل ْطب اضتعُاٍ األضاتر ٠يًُصادز ايعسبْٚ ،١ٝطب

اضتفادتِٗ َٓٗا ٚتٛفسٖا بني أٜد ٟاملبشٛثني.

زابعاَ :طت ٣ٛايطًب يف املطتكبٌ يًُتدسدني اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١االلًٝصٜ :١ٜسٜد ايباسح َٔ ٖرا
احملٛز إٔ  ٜصٌ اىل ْطب تصٛز األضاتر ٠يطالبِٗ اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١االلًٝصٚ ،١ٜاالضتفادَٗٓ ٠ا يف ضٛم
ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ١ٝيف املطتكبٌ.
خاَطا :تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت ٣ٛايطًب عً ٢املتدسدني يف ايدٚا٥س اؿه.١َٝٛ
ضادضا :تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت ٣ٛايطًب عً ٢املتدسدني سطب ايًػات َٔ طسف ايػسنات األدٓبٚ ١ٝاألًٖ.١ٝ
ضابعا :تصٛز املبشٛثني ملطتكبٌ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ يف َد ١ٜٓايطًُٝاْ.١ٝ
ٚاْتٗ ٢ايبشح مبذُٛع َٔ ١االضتٓتادات قُدَِّّ عً ٢ضٗ٥ٛا فُٛع َٔ ١ايتٛصٝات اييت ميهٔ االضتفادَٗٓ ٠ا ملٔ أزاد َعسف١
أضباب تدٖٛز ايًػ ١ايعسب ٖٛٚ ،١ٝداْب َعاجل يتًو املػهالت إذا َا مت أخرٖا يف اؿطبإ.
ٚختاَا أتكدّ ظص ٌٜايػهس ٚايتكدٜس يهٌ َٔ ضاِٖ َعٚ ،ٞأغٓاْ ٞبتٛدٗٝات ضسٚز ١ٜيف نتابٖ ١را ايبشح.

َػهً ١ايبشح:
إََّٕ ايكط ١ٝاملُٗٚ ١املػهً ١ايهرب ٣اييت دعت ايباسح إىل إدساٖ ٤ر ٙايدزاض١؛ نٜ ْ٘ٛعٝؼ يف اجملتُع ايهٛزدٚ ٟقد السغ يف
ايطٓٛات األخري ٠اْتػازَ يػاتٍ نجري ٍ٠يف اجملتُع ايهٛزدٚ ،ٟإََّٕ ٖر ٙايًػات قد دخًت يف ايتٓافظ ايػدٜد َع ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝضٛم
ايعٌَُ ،ا أد ٣إىل تٛد٘ اجملتُع ايهٛزد ٟاىل ٖر ٙايًػات األدٓب ١ٝبػهٌ أنرب يف بعض األسٝإ َٔ ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝبدت آثاز ذيو
ايتٛد٘ يف اإلقباٍ إىل دزاض ١ايًػات األخس َٔ ٣طًب ١ايهًٝاتٚ ،ال ضُٝا ايًػ ١االلًٝص ،١ٜفهاْت ٖر ٙاملالسعَ ١ػهً ١نبري ٠ؼتاز
إىل إدسا ٤دزاضَٝ ١داْ َٔ ١ٝأدٌ ايٛقٛف عً ٢سكا٥ل ٖرا ايٛاقع املتعًل مبطأي ١اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف نٛزدضتإ ٚضٛم ايعٌُ
فٗٝا.
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أُٖ ١ٝايدزاض:١
إٕ ايدزاضات املٝداْ ٖٞ ١ٝأِٖ ايدزاضات اييت ميهٓٗا تػدٝص املػهالت َٔ أدٌ ايٛص ٍٛإىل تٛصٝات ؽدّ ايٛاقع بػهٌ
َباغسٚ ،دزاضتٓا ٖر ٙتهُٔ أُٖٝتٗا يف األَٛز اآلت:١ٝ
.1إْٗا ؼا ٍٚايهػف عٔ أِٖ ايًػات اييت تفتكسٖا ضٛم ايعٌُ ٚأضباب ذيو االفتكاز.
.2نُا إٔ هلا أُٖ ١ٝنرب ٣يف تػدٝص املػهالت ٚايعٛا٥ل اييت تٛادٗٗا ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ.١ٝ
 ٖٞٚ.3أٜطا تبني ْطب زغب ١اجملتُع ايهٛزد ٟيف دزاض ١ايًػ ١ايعسب ١ٝأ ٚعدّ دزاضتٗا ٚأضباب ذيو.
ٚ.4يف ايٛقت ْفط٘ تُذس ٟدزاضَ ١كاز ْ ١بني ايًػات املٓافطٚ ١ال ضُٝا بني ايًػتني ايعسبٚ ١ٝااللًٝص ١ٜيف ضٛم ايعٌُ
ايهٛزدضتاْ.١ٝ

أٖداف ايبشح:
إٕ اهلدف ايسٝ٥ظ َٔ ٖرا ايبشح ٖ ٛايٛقٛف عًٚ ٢اقع ايًػ ١ايعسب ١ٝيف نٛزدضتإ َٔ سٝح ايطٛم ٚاملطتكبٌ ٚايدزاض١
بٗاَٚ ،د ٣تفِٗ اجملتُع هلر ٙايًػٚ ،١نريو املػهالت ٚاألضباب اييت دعًت ٖر ٙايًػ ١تٓطشب غ٦ٝا فػ٦ٝا عٔ ايتٓافظ يف ضٛم
ايعٌُ ايهٛزدضتاْ.١ٝ

سدٚد ايبشح:
إٕ سدٚد ٖر ٙايدزاض ١تكف عٓد آزا ٤األضاتر ٠اؾاَعٝني بعد تٛشٜع أٚزام اضتبٝاْ ١ٝهلِ َٔ أدٌ اؿص ٍٛعً ٢أِٖ ايٓتا٥ر
املساد ٖٞٚ ،٠تػٌُ األضاتر َٔ ٠نٌ االختصاصات اييت ته ٕٛفٗٝا يػ ١ايدزاض ١بٗا بايًػ ١ايعسب ١ٝنهًٝات ايكاْٚ ٕٛاإلداز٠
ٚاالقتصاد ٚأقطاّ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف داَعات نٛزدضتإ.

َٓٗذ ١ٝايبشح:
اعتُد ايباسح ايطسٜك ١املٝداْ ١ٝايعًُ ١ٝيف ٖر ٙايدزاض َٔ ١خالٍ تٛشٜع أٚزام اضتبٝاْ ١ٝعً ٢األضاتر ٠اؾاَعٝني يف نًٝات
كتًف ١اييت ته ٕٛفٗٝا يػ ١ايدزاض ١بايًػ ١ايعسب ،١ٝنٜ ٞتِ اؿص ٍٛعً ٢إداباتِٗ  َٔٚثَََِّ إخساز ايٓطب ١امل ١ٜٛ٦هلر ٙايٓتا٥ر اييت متظ
ٚاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب.١ٝ
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املبشح األ :ٍٚاإلطاز ايٓعسٟ
املػهالت ٚاملعٛقات
ميهٔ إٔ ُْكسََّ إٔ ايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١اؿ ١ٝيف َٓاطل ايػسم األٚضطٚ ،ايبًدٕ ايعسبٚ ١ٝغري ايعسب ١ٝاجملاٚز ٠يًد ٍٚايعسب١ٝ
َٓر شَٔ بعٝد ٜستبط بايفتٛسات اإل ضالَٚ ،١ٝإٕ ايعاٌَ ايدٜين قد خًل هلر ٙايًػَ ١طاسات ٚاضعٚ ١غاضع ١ال بٌ ضًب َٓٗا قَٝٛتٗا
فأصبشت يػ ١عاملٜ ١ٝتعًُٗا نٌ َٔ ٜٓتُ ٞيًد ٜٔاإلضالَ ٞبػهٌ طٛع ٞأٜ ٚسددٖا نٌ َٔ ٜكسأ ايكسإٓ أٜ ٚؤد ٟايػعا٥س ايد١ٜٝٓ
عً ٢األقٌ ،فأصبشت أدا ٠يٓكٌ ايفهس اإلضالَٚ ،ٞمل تبل ًَها يًعسب ٚاملطًُني فكطٚ ،بريو انتطبت ايعسب ١ٝصبػ ١األدا ٠ايعامل١ٝ
يٓكٌ اؿطاز ٠بهافَ ١عاٖسٖا َٓٚاسٗٝا

(.)1

ٚاي ّٛٝتتعد ٣تًو اـازط ١احملدٚدٚ ٠تُعد َٔ ايًػات األضاض ١ٝيف ايبًدإ ايػسب ١ٝست٢؛ بطبب ايتذاز ٠ايعامل ١ٝاييت ػس ٟبٗٓٝا
ٚبني د ٍٚاملٓاطل املتشدث ١بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝنجس ٠اهلذس َٔ ٠ايد ٍٚايعسب ١ٝاىل تًو ايد ٍٚايػسب١ٝ؛ بطبب ايصساعات ٚاؿسٚب
ٚاملآض ٞاييت ادتاست دٖ ٍٚر ٙاملٓطك ،١فطال عٔ ن ٕٛايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايسمس ١ٝيدٖ ٍٚر ٙاملٓطكَ ١ا جيعًٗا ٖ ١ٜٛملٔ ٜصٚز أٚ
ٜتادس أٜٗ ٚادس اىل ايد ٍٚايػسب ،١ٝفهٝف بايدٚ ٍٚاألقايٚ ِٝاملٓاطل اييت ػاٚز ايد ٍٚايعسب١ٝ؟! ،إذ إٕ ايكٝاع إٔ ته ٕٛايًػ ١ايعسب١ٝ
ٖ ٞايًػ ١املفطً ١يد َٔ ِٜٗايًػات األخسٚ ٣ال ضُٝا يف نٛزدضتإ ايعسام اييت َا شايت إقًُٝا َٔ ايعسام ٚيٝطت َٓفصً ١عٓٗا
ٚأغًب ايدٚا٥س اؿه ١َٝٛفٗٝا تتعاٌَ بايهتاب ١ايعسب ،١ٝفطال عٔ ايتذازٚ ٠االختالط ٚايتداخٌ االدتُاع ٞبني َٓاطكٗا َع األقٛاّ
ايعسبٚ ،١ٝنٌ ٖر ٙاألَٛز أضباب ناف ١ٝإٔ ػد ايًػ ١ايعسبْ ١ٝفطٗا األضبل عً ٢ايًػات األخس ٣بعد ايًػ ١األّ يًُذتُع ايهٛزدٟ
 ٖٞٚايًػ ١ايهٛزدٚ ،١ٜايهٛزد َٓر شَٔ بعٝد قد تعاٜػٛا ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝتػسبٖٛا ٚال خيف ٢عً ٢أسدٍ عًُا ٤ايٓشٚ ٛايًػٚ ١ايفك٘
ايهٛزد املػٗٛز ٕٚيف نتب ايرتادِ ايعسب ،١ٝأَجاٍ ابٔ اؿادبٚ ،ابٔ خًهإ ٚغريِٖ نجس يٝظ ٖرا فاٍ يرنسِٖ ،فكد ضاِٖ
عًُا ٤أدالٚ ٤أفراذ نجس يف تُٓ ١ٝايًػ ١ايعسب ،١ٝإذ نتبٛا مجٝع َؤيفاتِٗ بٗر ٙايًػ.)2(١
يهٓٓا يف ايعصس اؿدٜح ال ْالسغ ٖرا ايتكدّ يًػ ١ايعسب ١ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ بٌ حيدخ عهظ ذيو ،فكد بدأت ايًػ ١ايعسب١ٝ
بايرتادع ٚبدأ تدزجيٝا َطتٛاٖا  ٜطُشٌ غ٦ٝا فػ٦ٝا أَاّ ايًػ ١االلًٝص ،١ٜبٌ إٕ ٖٓاى يػات أخس ٣أخرت تٓافظ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف
اجملتُع ايهٛزد ٟال ضُٝا ايًػتإ ايرتنٚ ١ٝايفازض.١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :ايتعسٜب ٚتٓطٝك٘ يف ايٛطٔ ايعسب ،ٞقُٛد املٓذ ٞايصٝاد.525_524 :ٟ

(ٜٓ )2عسٚ :اقع ايتعسٜب يف ايد ٍٚايعسب ١ٝنسدضتإ ايعسام امنٛذدا ،عباع عً ٞضًُٝإ.1 :
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ٚإذا َا أزدْا إٔ ْكف عً ٢أضباب ٖرا ايرتادع فُٔ املُهٔ إٔ ْعصٖٚا إىل األَٛز اآلتٚ _ :١ٝضٓكف عًْ ٢طبٗا اؿكٝكَٔ ١ٝ
خالٍ أٚزام االضتبٝإ يف اإلطاز ايعًُ ٞبػهٌ َفصٌ َٔ دٛاْب عدٜد ٠ال ْرنسٖا نًٗا ٖٓا بٌ ما ٍٚإٔ ْػري يف ٖرا اإلطاز إىل
أِٖ املػهالت ٚاملعٛقات اييت تٛادٗٗا ايًػ ١ايعسب ١ٝعَُٛا_ :
َ.1طتكبٌ ايًػ ١ايعسب :١ٝإٕ َصطًح املطتكبٌ ٜعين بػهٌ َبطط األٜاّ ايكادََٚ ١طتكبٌ ايػ ٤ٞي٘ تأثري يف زغب ١اؾٓظ
ايبػسٟ؛ يهٖ ٕٛرا ايػ ٤ٞضببا يًشص ٍٛعً ٢يكُ ١ايعٝؼٖٚ ،ر ٙايسغب ١ال تعٗس ٚال تٓبجل إال َٔ خالٍ ايسؤ ١ٜاؿاي ١ٝيًػ٤ٞ
ْٚكصد بٗا ايًػ ١ايعسب ،١ٝفشت ٢تصبح ايًػ ١ايعسب ١ٝيػ ١املطتكبٌ يًُذتُع ايهٛزد ٟال بد َٔ أْٗا ػًب هلِ َطتكبال شاٖسا ٜتُجٌ يف
دٛاْب اؿٝا ٠ايعدٜدٚ ٠عً ٢زأضٗا اؾاْب املادٜ ٖٛٚ ٟعين يكُ ١ايعٝؼٚ ،عٓدَا ته ٕٛضببا يًذُٛد ٚايطهٚ ٕٛال تدخٌ يف
دٛا ْب اؿٝا ٠ايعدٜد ٠فإْٗا تالق ٞستُا َطتكبال َٝتا؛ ألْٗا تبك ٢ايًػ ١ايجاْ ١ٝيًُذتُع ٚيٝطت ايًػ ١األّٖٓٚ ،ا ػد ايًػات األدٓب١ٝ
األخس ٣يٓفطٗا َتطعا َٔ املهإ الضتعُاهلا ،فايًػات تتٓافظ َع بعطٗا يف اجملتُعات َٔ خالٍ َطتكبًٗا املصدٖس ايداخٌ يف فاالت
اؿٝا ٠األخس.٣
(( ٖٚهرا لد إٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝتػٗد ؼدٜات عسبٚ ١ٝعامل ١ٝيف ايعصس اؿاي َٔ ٞخصَٗٛا ،بطبب ايعسٚف ايسآٖ ١اييت ؼٝط
بٗاَٗٓ ،ا إطالم ايدعٛات إىل تُٗٝػٗا ،أ ٚتػٝري مساتٗا ،أ ٚاالْتكاص َٔ ٚظٝفتٗاٖ ،ر ٙايعسٚف تفسض عًٓٝا إعاد ٠س ١ٜٛٝايًػ١
ايعسب َٔ ١ٝددٜد بإضًٛب دراب عٔ طسٜل تعًُٗٝا ٚظٝفٝا يف َٝاد ٜٔايعًِ ٚاملعسفٚ ،١خًل ذا٥ك ١فٓ ١ٝيد ٣املتعًُني ايصػاز ،يإلقباٍ
()1

عً ٢تعًِ ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝخالٍ اإلسطاع بكُٝتٗا ٚنٓٛشٖا ايجُ ،١ٓٝعٝح ٜتُهٓ َٔ ٕٛاضتعُاهلا يف املٛاقف ايًػ ١ٜٛناف. ))١

 .2ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايعٛمل ْ :١بدأ بٗرا األَس َٔ ضؤاٍ ايطاَ :ٌ٥اذا أعددْا ملٛادٗ ١ايعٛمل ١ايًػ١ٜٛ؟ ٚ ،ال بد َٔ ايتعسف عً٢
أَسَُٗ ٜٔني يف ٖرا اإلطازُٖٚ ،ا:
أ .إٕ ايعٛمل ١ايًػٚ ١ٜٛاقع َعٝؼٚ ،قدز قتٚ ،ّٛيٝطت قط ١ٝاختٝاز فهس ،ٟأ ٚثكايف ،أ ٚضٝاض ،ٞأ ٚاقتصاد ،ٟميهٔ قبٛهلا أٚ
زفطٗا ،بٌ ٖ ٞقط ١ٝنٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗاٚ ،ؼصني ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝأدٌ َٛادٗتٗا.
()2

ب .إٕ يب ايعٛملٖٚ ١دفٗا ايسٝ٥ظ قا ِ٥عً :٢إشاس ١نٌ غ ٤ٞغري قادز عً ٢املٓافط. ١

ٖٚرا َا أغسْا إي ٘ٝآْفا َٔ إٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝبدت غري قادز ٠عً ٢ايتٓافظ ،بطبب زٚادٖا غري ايكادز ٜٔعً ٢ؼصٗٓٝا َٔ أدٌ
َٛادٗ ١غبح ايعٛمل ١اييت غصت ايبًدإ مجٝعٗا ،فايعٛمل ١اآلٕ تؤند إٔ ايًػ ١اإللًٝص ٖٞ ١ٜايًػ ١األٚىل؛ نْٗٛا يػ ١ايتهٓٛؾٝا ٚاالْرتْت
ٚايجكافات املتعددٚ ،٠إٔ ايعسب ١ٝأصبشت ايًػ ١ايجاْْ َٔ ١ٝاس ١ٝايعٌُ ست ٢يف فتُعاتٗا(.)1
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝؼدٜات ايعٛمل ، ١دٖ .ادْٗ ٟس.18 _ 17 :
(ٜٓ )2عس:املصدز ْفط٘ .18_17 :
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.3ضٛم ايعٌُ ٚايًػ ١ايعسب :١ٝال خيف ٢عً ٢أسد َد ٣ض ٤ٛتدٖٛز ضٛم ايعٌُ بايٓطب ١يًػ ١ايعسب ١ٝيف ايبًدإ ايٓاطك ١بايًػ١
ايعسب ١ٝثِ ايبًدإ ٚاألقاي ِٝايكسٜب ١دػسافٝا َٔ ايبالد ايعسبٚ ،١ٝإذا َا أدسٜٓا اضتبٝاْا عً ٢تٓاضب ايًػ ١ايعسبَ ١ٝع ضٛم ايعٌُ
اؾدٜدٚ ٠ددْاٖا قد بدأت بايرتادع الضتعُاهلا يف ضٛم ايعٌُ املتٓٛعٚ ،١مث ١يػات أخس ٣تربش عً ٢ايٛاقع ايعًُٚ ٞتطٝطس عً ٢ضٛم
ايعٌُ ،فايًػ ١اييت ؼتادٗا ضٛم ايعٌُ بهجس ٠يف ايعصس اؿدٜح ٖ ٞايًػ ١االلًٝصٖ ،١ٜر ٙيف ايبالد ايعسب ١ٝفهٝف بايبًدإ األخس٣
 َٔٚبٗٓٝا إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام؟! ،فكد أغاز بعض ايباسجني إىل كاف َٔ ١إٔ ٜأت ٌّٜٛ ٞتصبح ف ٘ٝايًػ ١ايعسب ١ٝغسٜب ١عً ٢أبٓاٗ٥ا،
ٚإٕ تعًُٗٝا تكتصس عً ٢ايب٦ٝات املتٛاضعَ ١ادٜا ٚثكافٝا (.)2
ٚإٕ اؾٛاب عً ٢ايطؤاٍ ايطابل ال ٜبك ٢قريا بٌ ميهٔ إٔ تتطح اإلداب ١مبذسد ايٓعس ٠ايطسٜع ١ؾٛاْب سٝا ٠نٌ فسد َٓا ،
فايًػ ١ايعسب ١ٝأخرت تٛاد٘ َػهالت ٚعٛا٥ل نجري ٠يف َٛادَٗٚ ١طاٜس ٠ضٛم ايعٌُ.
ٚال خيف ٢عً ٢أسد إٔ ايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايجاْ ١ٝبايٓطب ١يًهٛزد فُطأي ١اإلقباٍ عً ٢تعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝتبك ٢زًٖ١ٓٝ
الستٝاز اجملتُع هلاٖٚ ،را َا ٜدع ٛاالْتبا ٙاىل إٔ ايًػات األخس ٣بعد شَٔ يٝظ ببعٝدٍ ميهٔ إٔ ؼٌ ايدزد ١ايجاْ ١ٝبعد ايًػ ١األّ
ٚعً ٢زأضٗا ايًػ ١االلًٝصٚ ١ٜؽسز ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝدا٥س ٠ايتٓافظ ٚتٓص ٟٚاىل زنٔ بعٝد ٚتصبح س٦ٓٝرٍ بايًػ ١األدٓب ١ٝيًُذتُع
ايهٛزد ٟبعد إٔ ناْت ايًػ ١ايجاْٚ ،١ٝنٌ ٖرا بطبب عدّ االعتٓا ٤بٗا ابتدا َٔ ٤طسا٥ل ٚٚضا ٌ٥تعًُٗٝا َٚسٚزا باملٓاٖر اييت فصًٓا
فٗٝا يف عح آخس قد متََّ ْػس ٙيف فً ١داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػسٚ ،١ٜاْتٗا ٤بفكدإ فاالت ايعٌُ بٗا يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْٖٞٚ ١ٝ
قط دزاضتٓا ٖر.ٙ
ٚميهٔ ايك ٍٛإْ٘ بعد إٔ أصبشت ايسٜاد ٠يًد ٍٚايػسب ١ٝيف اجملاالت االقتصادٚ ١ٜايعطهسٚ ١ٜايتهٓٛؾٚ ١ٝايعًُ ،١ٝفكد أخرت
تفسض يػتٗ ا عً ٢باق ٞايد َٔٚ ٍٚبٗٓٝا ايد ٍٚايعسبٚ ،١ٝقد تصاٜدت ٚطأٖ ٠را ايتأثري بفعٌ ايعٛملٚ ١اْتػاز اضتدداّ تهٓٛيٛدٝات
اإلعالّ ٚاالتصاٍٚ ،نريو اْتػاز ايػسنات املتعدد ٠اؾٓطٝات اييت بدأت تطتجُس يف نٌ بكع َٔ ١ايعامل ٚبريو ٖٝأت ٖر ٙايدٍٚ
املتُجً ١بًػاتٗا ضٛم عٌُ ددٜدٚ )3( ٠ال ضُٝا ايًػ ١االلًٝص َٔٚ ١ٜايطبٝع ٞإٔ تػص ٚنٛزدضتإ ايعسام بػهٌ أ ٚبآخس.

(ٜٓ )1عس :ايًػ ١ايعسب ١ٝنًػ ١ثاْٚ ١ٝايتشدٜات اييت تٛاد٘ دازضٗٝا األداْب ،دٖ .ادٜا خصْ ١ناتيب ،فً ١داَع ١دَػل ،28 ّ ،ع .440 :2
(ٜٓ )2عس :اػاٖات ايػباب م ٛاضتدداّ ايًػتني ايعسب ١ٝااللًٝص ١ٜيف ايتعً ،ِٝزميا اؾسف.18-15 :

(ٜٓ )3عسٚ :اقع اضتدداّ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ اؾصا٥س ،١ٜد .خالد ٟقُد األَني ،د .يعً ٢بٛنُٝؼ.54:
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املبشح ايجاْ :ٞاإلطاز ايعًُٞ
االضتبٝاْات ٚايَِّٓطَب
إََّٕ ٖر ٙايدزاض ١تطُٓت مثاْ ١ٝقاٚز َُٗ ١تتعًل مبذاالت اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسبٚٚ ١ٝاقعٗا يف نٛزدضتإٖٚ ،ر ٙاحملاٚز َٓٗا َا
ٜتعًل بسغب ١اجملتُع يتعًُٗا أ ٚزغب ١اؾاَعات يف تدزٜظ َٓاٖذٗا بٗا أ ٚالٚ ،أضباب عدّ زضاَِٖٗٓٚ ،ا َا ٜتعًل باملصادز ٚاملسادع
ايعسب ١ٝيف فاالت ايتعًٚ ِٝاألقطاّ ايعًُٚ ١ٝاإلْطاَْٚ ١ٝد ٣تٛفسٖا ٚافتكاز ٖر ٙاألقطاّ إيٗٝا بػهٌ ضسٚزَٗٓٚ ،ٟا َا تتعًل
بايطٛم َباغسَٚ ٠د ٣افتكاز اجملتُع ايهٛزد ٟالضتعُاهلا يف سٝاتِٗ ايَٗٓٚ ،١َٝٛٝا َا ٜتعًل مبطتكبٌ ٖر ٙايًػ ١يف نٛزدضتإ
َٚطت ٣ٛايطًب عًَ ٢تشدثٗٝا أ ٚايدازضني ؽصصاتِٗ يف اؾاَعات بٗا َٔٚ ،أدٌ ايتعسف عًَ ٢طتٖ ٣ٛرا ايٛاقع قاّ ايباسح
بتشطري أٚزام اضتبٝاْٚ ١ٝمت تٛدٗٗٝا إىل األضاتر ٠اؾاَعٝني يف إقً ِٝنٛزدضتإ؛ ن ِْٗٛأقسب إىل ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايباسجني يف
فاالت ضٛم ايعٌُ يًػ ١ايعسب ١ٝيف نٛزدضتإ ،سٝح متََّ تٛشٜع مخظ ٚمخطني ٚزق ١اضتبٝاْ ١ٝيف عد ٠داَعات ٚعاد يًباسح َٔ
فُٛع ٖرا ايعدد ضبع ٚأزبعْ ٕٛطد ١فكطٚ ،عً ٢ضٗ٥ٛا قاّ ايباسح باضتدساز ايٓطب امل ١ٜٛ٦هلا َٔ أدٌ ايٛقٛف عً ٢سكٝك١
ٚاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف نٛزدضتإ.
نُا إََّٔ ٖر ٙايدزاض ١ؼٌُ يف طٝاتٗا دص٤ا َُٗا َٔ املكازْ ١بني ايًػتني ايعسب ١ٝاييت تعد ايًػ ١ايجاْ ١ٝيف نٛزدضتإٚ ،ايًػ١
اإللًٝص ١ٜاييت ٖ ٞيػ ١أدٓب ١ٝيف نٛزدضتإ.
ٚيف ٖرا اإلطاز ضٓكف عً ٢نٌ قٛز َٔ قاٚز ٖر ٙايدزاضٚ ١ايتعسف عًِْ ٢طَبٗا امل ١ٜٛ٦املتعًك ١بٛاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب:١ٝ

احملٛزاال :ٍٚايسغب:١
حيا ٍٚايباسح َٔ خالٍ ٖرا احملٛز إٔ ٜهػف عٔ دٛاْب ايسغب ١اييت ميتًهٗا األضاتر ٠اؾاَع ٕٛٝػا ٙايتدزٜظ بايًػ ١ايعسب١ٝ
ٚزغب ١طالبِٗ يف دزاض ١ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب.١ٝ
ٚاؾد ٍٚزقِ ( ) 1أدْاٜٛ ٙضح َد ٣زغب ١األضاتر ٠اؾاَعٝني يف ايتدزٜظ ٚايتعً ِٝبايًػ ١ايعسب ،١ٝنُا ٜٛضح َد ٣زغب١
ايطًب ١يف دزاض ١ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب:١ٝ
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ايتطًطٌ

ايسغب١

زغب ١األضاتر ٠يف ايتدزٜظ بايًػ ١ايعسب١ٝ

زغب ١ايطًب ١يف دزاض ١ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب١ٝ

َطت٣ٛ

امل١ٜٛ٦

ايٓطب١

عاي١ٝ

%44

َتٛضط١

%46

ضعٝف١

%8

عاي١ٝ

%4

َتٛضط١

%27

ضعٝف١

%70

ٜتطح َٔ اؾد ٍٚأعال ٙإٔ ْطب ١ايسغبَ ١ا بني األضاترٚ ٠ايطًبْ ١طبَ ١تبا ١ٜٓيف ن ٕٛايتعًٚ ِٝايتدزٜظ بايًػ ١ايعسب ١ٝيف
األقطاّ املدتًف ،١سٝح إََّٕ األضاتر ٠أغازٚا بٓطب )% 40( ١يًدالي ١عًَ ٢طت ٣ٛزغبتِٗ ايعاي ١ٝيف ذيو ،أَا املطت ٣ٛايعاي ٞبسغب١
ايطًب ١فكد دا ٤بٓطبٚ ،)%4( ١بٗرا ْس ٣إٔ ايفازم بني املطتٜٛني نبري دداٚ ،نريو األَس ْفط٘ يف املطت ٣ٛاملتٛضط فإٕ ْطب١
األضاتر ٠متجٌ (ْٚ ،)%46طب ١ايطًب ١متجٌ ( ،)%27أَا املطت ٣ٛايطػٝف بني األضاترٚ ٠ايطًب ١فكد داَ ٤تبآٜا أٜطا بػهٌ نبري
ددا ،فاألضاتر ٠اير ٜٔال ٜسغب ٕٛيف ايتدزٜظ ٚايتعً ِٝبايًػ ١ايعسبْ ١ٝطبتِٗ (ٖٚ )%8ر ٙايٓطب ١تكف إىل داْب ايًػ ١ايعسبَ ١ٝكازْ١
َع ايٓطبتني ايطابكتني ،أَا ايطًب ١فسغبتِٗ ايطعٝف ١يدزاض ١ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب ١ٝدا٤ت بٓطبٖٚ )%70( ١ر ٙايٓطب ١ال تكف إىل
داْب ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝال ؽدَٗا بايٓطب ١ملطتكبًٗا يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ.١ٝ
ٚاألضباب اييت أغاز إيٗٝا األضاتر ٠هلر ٙايٓطب تتًدص فُٝا ٜأت:ٞ
.1

َٔ أغاز إىل املطت ٣ٛايعاي :ٞذنس إٔ ايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايسمس ١ٝيف ايعسام ٚإقً ِٝنٛزدضتإ؛ نٕٛ

اإلقًَ ِٝا شاٍ دص٤ا َٔ ايعسام ٚيٝطت دٚيَ ١طتكًٚ ،١نريو ٚفس ٠املصادز ٚاملسادع بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝأِْٗ دزضٛا
اختصاصاتِٗ بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝأغاز بعطِٗ إىل ن ٕٛايًػ ١ايعسب ١ٝيػ ١اؿطاز ٠اإلضالَٚ ١ٝيػ ١ايدفاع عٔ اؿكٛم بني
ايكَٝٛات يف ٖر ٙاؿطاز.٠
.2

َٔ أغاز إىل املطت ٣ٛاملتٛضط :ذنس إٔ االعتُاد ال ميهٔ إٔ ٜه ٕٛعً ٢ايًػ ١ايعسب ١ٝفكط بٌ اإللًٝص،١ٜ

نُا ال ميهٔ تُٗٝؼ إسداُٖا َٔ َِٗٓٚ ،ذنس إٔ ايطبب ٜعٛد إىل ن ٕٛايًػ ١ايعسب ١ٝيٝطت ايًػ ١األّ َٔ َِٗٓٚ ،عصا
ضبب ذيو اىل ضٛم ايعٌُ.
.3

ت ضعٝف ١أَاّ ايًػ ١اإللًٝص.١ٜ
َٔ أغاز اىل املطت ٣ٛايطعٝف :نْٗٛا يٝطت ايًػ ١ايعاملٚ ،١ٝأْٗا بد ِ
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أَا األضباب اييت متجٌ زغب ١ايطًب ١فتتًدص فُٝا ٜأت:ٞ
.1

املطت ٣ٛايعايٚ :ٞفس ٠املصادز ٚاملسادع بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝن ٕٛايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايسمس.١ٝ

.2

املطت ٣ٛاملتٛضط :عدّ اتكإ ايطًب ١يًػ ١ايعسبٚ ،١ٝضعف اضتعُاهلا يف املساسٌ األٚيٚ ،١ٝعدّ اعتٓا٤

اؾاَعات ٚاملؤضطات بٗا يف ايٛقت اؿاضس.
.3

املطت ٣ٛايطعٝف :عدّ اتكاِْٗ هلا ٚمتهَُِِّٓٗ بايتشدخ بٗا ٜ ٖٛٚعٛد اىل املساسٌ األٚي ١ٝيًطايب،

ٚاعتكادِٖ إٔ ضٛم ايعٌُ ال تسغب فٗٝا َكازْ ١بايًػ ١االلًٝص١ٜ؛ نْٗٛا أصبشت ايًػ ١ايعاملٚ ،١ٝنريو بطبب اْكطاع
اإلقًٚ ِٝاضتكالهلا يف َسانصٖا َٚؤضطاتٗا عٔ املسنص (بػداد).

احملٛز ايجاْ :ٞاتكإ ايًػات:
ٜتٓاٖ ٍٚرا احملٛز أض َٔ ١ً٦أدٌ اؿص ٍٛعًْ ٢طب اتكإ األضاتر ٠اؾاَعٝني يًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١االلًٝصٚ ،١ٜاؾد ٍٚزقِ
( )2أدْاٜٛ ٙضح ٖر ٙايٓطب:١
ايتطًطٌ

َطت ٣ٛايتشدخ

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

ايتشدخ بايًػ ١ايعسب١ٝ

دٝدا ددا

%78

َتٛضط

%19

ال أؼدخ

%0

َطت ٣ٛايتشدخ

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

دٝدا ددا

%21

َتٛضط

%63

ال أؼدخ

%10

ايتشدخ بايًػ ١االلًٝص١ٜ

ْفِٗ َٔ اؾد ٍٚأعال ٙإٔ َطت ٣ٛاالتكإ ٚايتشدخ بايًػ ١ايعسبٜ ١ٝطبل َطت ٣ٛاالتكإ ٚايتشدخ بايًػ ١االلًٝص ١ٜيف
اؾاَعات َٔ طبك ١األضاتر ،٠فكد دا٤ت ْطب َِٗٓ )%78( ١عً ٢أِْٗ ٜتكٓ ٕٛايتشدخ بايًػ ١ايعسبْٚ ،١ٝطب )%19( ١عً ٢أِْٗ
ٜتكْٓٗٛا مبطتَ ٣ٛتٛضطْٚ ،طب ) %0( ١ال ٜتكٓ ٕٛايتشدخ بٗاٖٚ ،ر ٙعالَٚ ١إغاز ٠دٝد ٠بايٓطب ١عً ٢اَتالى ٖر ٙايطبك ١يًػ ١ايًػ١
ايعسبٚ ١ٝاضتعُاهلا يف أزدا ٤نٛزدضتإ.
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أَا ايًػ ١االلًٝص ١ٜفٗ ٞمتجٌ أقٌ اتكاْاً َكازْ ١بايًػ ١ايعسب ،١ٝفايرٜ ٜٔتكٓ ٕٛايتشدخ بٗا داؤٚا بٓطبٚ ،)%21( ١ايرٜٔ
ٜتكْٓٗٛا مبطتَ ٣ٛتٛضط داؤٚا بٓطبٚ ،)%63( ١اير ٜٔال ٜتكْٓٗٛا ٚال ٜطتطٝع ٕٛايتشدخ بٗا دا٤ت بٓطبٖٚ ،)%10( ١ر ٙايٓطب
ال متجٌ أَاّ ايعسب ١ٝغ٦ٝا نبريا.

احملٛز ايجايح :املصادز ٚاملسادع:
إٕ َػص ٣ايباسح َٔ ٚزاٖ ٤را احملٛز ايٛص ٍٛاىل ِْطَب اضتعُاٍ األضاترٚ ٠ايطالب يًُصادز ايعسبٚ ١ٝغريٖاِْٚ ،طَب
اضتفادتِٗ َٓٗا ٚتٛفسٖا بني أٜد ٟاملبشٛثنيٚ ،اؾد ٍٚزقِ ( )3أدْاٜٛ ٙضح ٖر ٙايٓطب:
ت َصادز َٚسادع ايًػات

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

1

ايًػ ١ايهٛزد١ٜ

%25

2

ايًػ ١ايعسب١ٝ

%93

3

االلًٝص١ٜ

%17

ٜػري اؾد ٍٚأعال ٙإىل إٔ اضتعُاٍ املصادز ٚاملسادع ايعسبٚ ١ٝاالضتفادَٗٓ ٠ا يف اجملاالت املدتًفٚ ١تٛفسٖا بني أٜد ٟاألضاتر٠
ٚايطالب َكازْ ١بايًػات املرنٛز ٠يف اؾد ٍٚتػهٌ ْطب ١نبري ٠تصٌ إىل (ٖٚ ،)%93رْ ٙطب ١تكازب املا ١٥بأقٌ َٔ ضبع دزدات،
 ٖٞٚديٚ ٌٝاضح عًٚ ٢اقع اضتعُاٍ املصادز ٚاملسادع بايًػ ١ايعسب ١ٝاييت تُعد ْطبَ ١ػذع ١ؽدّ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ٖرا اؾاْب.
أَا املصادز ٚاملسادع بايًػات األخس ٣فإٕ سصَ ١صادز ايًػ ١ايهٛزد ١ٜاييت ٖ ٞايًػ ١األّ إلقً ِٝنٛزدضتإ ٚصًت إىل
ْطبٚ ،)%25( ١املصادز ٚاملسادع االلًٝص ١ٜاملتٛفسٚ ٠املطتفادَٗٓ ٠ا َٔ طسف املبشٛثني فكد سصًت عًْ ٢طبْ ٖٞٚ )%17( ١طب١
قً ١ًٝأَاّ َصادز ايًػتني ايعسبٚ ١ٝايهٛزد.١ٜ
احملٛز ايسابعَ :طت ٣ٛايطًب يف املطتكبٌ يًُتدسدني اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١االلًٝص:١ٜ
ٜسٜد ايباسح َٔ ٖرا احملٛز إٔ ٜصٌ اىل ِْطَب تصٛز األضاتر ٠يطالبِٗ اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ١
اإللًٝصٚ ،١ٜاالضتفادَُٗٓ ٠ا يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ١ٝيف املطتكبٌٚ ،اؾد ٍٚزقِ ( )4أدْاٜٛ ٙضح ٖر ٙايٓطب بايػهٌ اآلت:ٞ
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ايتطًطٌ

َطت ٣ٛايطًب

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

تصٛز األضاتر ٠يف املطتكبٌ يًُتدسدني اير ٜٔدزضٛا

ْطب ١نبري٠

%17

ْطبَ ١تٛضط١

%55

ْطب ١ضعٝف١

%23

ْطب ١نبري٠

%53

ْطبَ ١تٛضط١

%38

ْطب ١ضعٝف١

%4

ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب.١ٝ

تصٛز األضاتر ٠يف املطتكبٌ يًُتدسدني اير ٜٔدزضٛا
ؽصصاتِٗ بايًػ ١االلًٝص١ٜ

ٜتطح َٔ اؾد ٍٚأعالَ ٙد ٣تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ٚزؤٜتِٗ ػاَ ٙطتكبٌ ايًػ ١ايعسب ١ٝبايٓعس إىل ايٓطب اييت أغازٚا إيٗٝا
َٔ سٝح ايطًب عً ٢املتدسدني اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب ،١ٝسٝح أغازت ايٓطب ١ايهبري ٠إىل إٔ ايطًب يف املطتكبٌ
ضٝه ٕٛملٔ دزع ؽصص٘ بايًػ ١ايعسب ١ٝال متجٌ إال (ٖٚ ،)%17را تصٛز خطري بايٓطب ١يٛاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف إقًِٝ
نٛزدضتإٚ ،ايطبب بصٛزٚ ٠اضشٜ ١عٛد إىل إٔ يػ ١ايتٛاصٌ ٚايتعاٌَ يف ايػسنات ٚاملؤضطات ٚاملٓعُات أصبشت ايًػ١
اإللًٝصٚ ١ٜزمبا بًػات أخس ٣نايرتنٚ ١ٝايفازض ١ٝيهََّٔ ايًػتني األخريتني ال تٓافطإ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ايٛقت اؿاضس إال إََّٔ ٖرا األَس
ٜؤثس ضًبا يف ٚاقعٗا االضتعُاي ،ٞأَا ايٓطب ١املتٛضط ١اييت ٜتصٛزٖا األضاتر ٠فٗ ٞأفطٌ ساالتٗا  ٖٞٚمتجٌ (ٖٚ )%55را ميجٌ ٚاقعا
ْصفٝا الضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف املطتكبٌٚ ،ايٓطب ١ايطعٝف ٖٞٚ )%23( ٖٞ ١يٝطت بكً ١ًٝبايٓطب ١الضتعُاٍ ايًػ ١ايعسبٚٚ ١ٝاقعٗا
اييت ميهٔ إٔ ٜؤ ٍٚإيٗٝا يف املطتكبٌ؛ بطبب ْطب ايطًب يًُتدسدني اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بٗا.
أَا إذا ٚقفٓا عًَ ٢طتكبٌ ايطًب يًر ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١اإللًٝص ،١ٜفكد أغاز األضاتر ٠إىل إٔ ايٓطب ١ايهبري ٠ضتهٕٛ
َٔ سص ١ممٔ دزضٛا ؽصصاتِٗ بٗر ٙايًػ ٖٞٚ ١متجٌ (َ ،)%53ا ٜعين إََّٔ األفطً ١ٝيف ايطًب ضته ٕٛيًر ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ
بايًػ ١اإللًٝص ١ٜأنجس َٔ ايعسب ١ٝبهجري ٖٞٚ ،متجٌ ٚاقعا اضتعُايٝا هلاتني ايًػتني يف املطتكبٌٚ ،أغازٚا بٓطب )%38( ١قاصد ٜٔبٗا
املطت ٣ٛاملت ٛضط عً ٢إٔ ايطًب يًُتدسدني بايًػ ١اإللًٝص ١ٜيف املطتكبٌ ضٝه ٕٛبٗر ٙايٓطبٚ ،١اير ٜٔأغازٚا إىل إٔ ايطًب يف
املطتكبٌ ضٝه ٕٛيًُتدسدني بٗر ٙايًػ ١مبطت ٣ٛضعٝف فكد ساشت أصٛاتِٗ عً ٢أقٌ ْطب.)%4( ٖٞٚ ١
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احملٛز اـاَظ :تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت ٣ٛايطًب عً ٢املتدسدني سطب ايًػات يف ايدٚا٥س اؿه :١َٝٛإٕ اؾد ٍٚزقِ
( )5أدْاٜٛ ٙضح تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني يٓطب ٖرا ايطًب يف ايدٚا٥س اؿه:١َٝٛ
ايتطًطٌ

ايًػات

تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت٣ٛ

ايطًب عً ٢املتدسدني يف ايدٚا٥س
اؿه ١َٝٛسطب ايًػات

ايًػ ١ايعسب١ٝ

ايًػ١

اإللًٝص١ٜ

ايًػات

األخس٣

املطت٣ٛ

امل١ٜٛ٦

ايٓطب١

عاٍٍ

%4

َتٛضط

%57

ضعٝف

%31

عاٍٍ

%40

َتٛضط

%36

ضعٝف

%19

عاٍٍ

%0

َتٛضط

%23

ضعٝف

%68

ٜتطح مما ضبل يف اؾد ٍٚأعال ٙإََّٔ ايتٓافظ اؿايٚ ٞاملطتكبً ٞبني ايًػات يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ١ٝبني يػتني زٝ٥طتني ُٖا
ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١االلًٝص ،١ٜيه ََّٔ ايًػ ١ايعسبَ ١ٝتأخسٚ ٠ال تطتطٝع غًب ١ايًػ ١االلًٝص ،١ٜفايعسب ١ٝسصًت عًْ ٢طب)%4( ١
يًُطت( ٣ٛعاٍٍ)ٚ ،االلًٝص ١ٜسصًت هلرا املطت ٣ٛعًْ ٢طبٚ ،)%40( ١بٗرا ٜبد ٚيٓا ايفازم ايهبري ٚايػاضع فُٝا بني ايًػتني يف
فاالت ضٛم ايعٌُ اؿهٚ ،َٞٛإٕ ناْت املؤضطات ٚايدٚا٥س اؿه ١َٝٛايهٛزدضتاَْ ١ٝا شايت تٗتِ بايًػ ١ايعسب١ٝ؛ نْٗٛا َستبط١
باملسنص يف (بػداد)ٚ ،ميهٔ إٔ ْطأٍ ْٚك :ٍٛنٝف ضتهْ ٕٛطب ايطًب عًٖ ٢اتني ايًػتني يف اجملاالت األًٖ َٔ ١ٝغسنات
َٓٚعُات ٚغريٖا؟! ٚاؾٛاب عًٖ ٢را ايطؤاٍ ضٝعٗس يٓا يف احملٛز ايكادّ بعد ٖرا احملٛز.
أَا ْطب ١اير ٜٔأغازٚا إىل إٔ َطت ٣ٛايطًب عً ٢املتدسدني اير ٜٔدزضٛا بايًػ ١ايعسب ١ٝيف ايدٚا٥س اؿه ١َٝٛبػهٌ َتٛضط
ضته ٕٛبٓطبٜٚ )%57( ١تطح َٔ ٖر ٙايٓطب ١غ ٖٛٚ َِٗ ٤ٞإٔ ايعسب ١ٝيف تسادع يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ،١ٝفٗ ٞقد خطست
املسنص األ ٍٚيف املطتٜٛات يهََّٓٗا ؼافغ بػهٌ أق ٣ٛعً ٢املطتٜٛات املتٛضط َٔ ١ضٛم ايعٌُ ،بُٓٝا االلًٝص ١ٜازتكت َٔ املطتٜٛات
املتٛضط ١إىل َطتٜٛات أعًَٗٓ ٢ا ،فٗ ٞشادت يف املسانص األٚىل ٚبدأت تكٌ يف املطتٜٛات املتٛضط ،١فكد دا٤ت بٓطبٖٚ )%36( ١رٙ
ؽدَٗا يف ايٛقتني اؿايٚ ٞاملطتكبًٚ ،ٞقد سصًت ايعسب ١ٝيف املطت ٣ٛايطعٝف بٓطبٖٚ )%31( ١ر ٙخطٛز ٠أخس ٣تٛادٗٗا ايًػ١
ايعسب ،١ٝبُٓٝا االلًٝص ١ٜسصًت هلرا املطت ٣ٛعًْ ٢طب )%19( ١فكط.
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أَا ايًػات األخس ٣ف إْٗا سطب ايٓطب يف اؾد ٍٚأعال ،ٙفٗ ٞال ميهٔ إٔ تٓافظ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ١ٝ
بك ٍ٠ٛيهََّٓٗا بدأت ػد ْفطٗا يف أٚضاط ٖرا ايطٛم اؿه ،َٞٛإذٕ إْٗا سصًت عًْ ٢طب )%23( ١يًُطت ٣ٛاملتٛضطٖٚ ،را َؤغس
دٝد هلاٚ ،بٓطب )%68( ١يًُطت ٣ٛايطعٝف  )%0(ٚيًُطت ٣ٛاأل ٍٚايعاي.ٞ
احملٛز ايطادع :تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت ٣ٛايطًب عً ٢املتدسدني سطب ايًػات َٔ طسف ايػسنات األدٓب١ٝ
ٚاألًٖ:١ٝ
اؾد ٍٚزقِ ( ) 6أدْاٜٛ ٙضح تصٛز األضاتر ٠يٓطب َطتٜٛات ايطًب عً ٢املتدسدني سطب ايًػات َٔ طسف ايػسنات
األدٓبٚ ١ٝاألًٖ:١ٝ
ايتطًطٌ

ايًػات

املطت٣ٛ

تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت٣ٛ

ايًػ ١ايعسب١ٝ

عاٍٍ

%14

َتٛضط

%65

ضعٝف

%12

عاٍٍ

%70

َتٛضط

%21

ضعٝف

%2

عاٍٍ

%2

َتٛضط

%44

ضعٝف

%40

ايطًب عً ٢املتدسدني َٔ طسف

ايػسنات األدٓبٚ ١ٝاألًٖ ١ٝسطب

ايًػات.

ايًػ١

االلًٝص١ٜ

ايًػات

األخس٣

امل١ٜٛ٦

ايٓطب١

ٜتطح يٓا َٔ اؾد ٍٚأعالَ ٙد ٣افتكاز ايػسنات األدٓب ١ٝيًػ ١ايعسبٚ ١ٝااللًٝصٚ ١ٜايًػات األخس ،٣فايعسب ١ٝمل ؼصٌ إال
عًْ ٢طب )% 14( ١يًُطت ٣ٛايعايٖٚ ،ٞرْ ٙطب ١ض ١ًٝ٦أَاّ افتكاز ٖر ٙايػسنات إىل ايًػ ١االلًٝص ١ٜإذ إْٗا سصًت عًْ ٢طب١
( )% 70يًُطت ٣ٛايعايٖٚ ،ٞرا دي ٌٝعً ٢إٔ ايٛاقع ًٜح عً ٢تعًِ ايًػ ١االلًٝص ،١ٜفهٝف ممٔ دزع ؽصص٘ بٗاٚ ،قد سافعت
ايعسب ١ٝعً ٢املطت ٣ٛاملتٛضط نُا تب ََّٔٝيٓا يف نٌ احملاٚز ايطابك ،١فكد دا٤ت بٓطبٚ ،)%65( ١سصًت عًْ ٢طب )%12( ١يًُطت٣ٛ
ايطعٝف ،أَا االلًٝص ١ٜفكد سصًت عًْ ٢طب )%21( ١يًُطت ٣ٛاملتٛضط ٖٚر ٙإغاز ٠دٝد ٠هلا؛ ألْٗا سصًت يف املطت ٣ٛايعايٞ
عًْ ٢طب ١أنرب َٓٗا يف املطت ٣ٛاملتٛضطٚ ،دا٤ت بٓطب ١قً ١ًٝددا  )%2( ٖٞٚيًُطت ٣ٛايطعٝف.
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أَا ايًػات األخس ٣فُطتٜٛاتٗا ايتٓافط ١ٝال تٓافظ ايًػ ١ايعسب ١ٝإىل اآلٕ يهََّٓٗا يٝطت بكً ،١ًٝفكد دا٤ت بٓطب)%2( ١
يًُطت ٣ٛايعايٚ ،ٞبٓطب )%44( ١يًُطت ٣ٛاملتٛضطٖٚ ،ر ٙايٓطب ١س ١ٜٛٝهلاٚ ،سصًت عًْ ٢طب )%40( ١يًُطت ٣ٛايطعٝف.
احملٛز ايطابع :تصٛز املبشٛثني ملطتكبٌ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ يف َد ١ٜٓايطًُٝاْ ١ٝؼدٜدا:اؾد ٍٚزقِ (ٜٛ )7ضح تصٛز
املبشٛثني ملطتكبٌ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ايطًُٝاْٚ ١ٝافتكاز ضٛم ايعٌُ هلا:
َطت٣ٛ

ايتطًطٌ
ايتصٛز
َا َطتكبٌ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ يف َد١ٜٓ

ايطًُٝاْ ١ٝؼدٜدا؟

شاٖس
َتٛضط
ضعٝف

ٌٖ الضتكالٍ َؤضطات إقً ِٝنٛزدضتإ

ٚاْفصاهلا عٔ اؿه ١َٛاملسنص ١ٜهلا أثس عً ٢اضتعُاٍ ايًػ١

ايعسب١ٝ؟

َطتكبٌ
َطتكبٌ
َطتكبٌ

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦
%10
%59
%25

ْعِ

%46

نجريا

%12

إىل سد َا

%29

ْطتٓتر مما ٚزد أعال ٙيف اؾد ٍٚزؤ ١ٜضًب ١ٝيُِا ضٝؤ ٍٚإيٗٝا ٚضع ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ يف َد ١ٜٓايطًُٝاْ ١ٝؼدٜدا،
فكد أُغري إىل َطتكبًٗا ايصاٖس بٓطبٖٚ )% 10( ١ر ٙايٓطب ١عباز ٠عٔ َؤغس خطري يًػ ١ايعسبَٚ ١ٝطتكبًٗا يف ٖر ٙاملد ١ٜٓايتذاز١ٜ
ٚايطٝاس ١ٝاييت ٜصٚزٖا ايٓاع َٔ نٌ اجملتُع ايعساق ،ٞأَا اير ٜٔأغازٚا إىل إٔ َطتكبًٗا يف ضٛم ايعٌُ ايطًُٝاْ ١ٝعايَ ١تٛضط ١فٗٞ
دا٤ت بٓطبٖٚ )%59( ١رَ ٙس ً٠أخس ٣تعٝدْا إىل َطتٜٛات ايًػ ١ايعسب ١ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ يف نٌ ايٓطب ايطابك ،١فٗ َٔ ٞصاح
ايًػ ١ايعسب ١ٝنْٗٛا َا تصاٍ ؼافغ عًْ ٢طبَ ١تٛضط ١قبٌ إٔ تؤ ٍٚإىل ضعٝف١؛ إذ جيب إدزانٗا َٔ دٗ ١ايدٚ ٍٚاملؤضطات ايعسب١ٝ
املطؤٚي ١عٔ ْػس ثكاف ١ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ايبًدإ ،سٝح جيب عًٗٝا إٔ تدزى ٖر ٙاؿاي ١قبٌ إٔ تصٚ ٍٚتطعفٚ ،قد سصًت عً٢
ْطب )%25( ١دالي ١عًٚ ٢اقعٗا ايطعٝف يف املطتكبٌ يف ٖر ٙاملدْ ٖٞٚ ١ٜٓطب ١نبريٚ ٠يٝطت بكً.١ًٝ
نُا ٜتطح يٓا َد ٣تأثري اضتكالٍ َٚؤضطات إقً ِٝنٛزدضتإ عًٚ ٢اقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝامطازٖا بصاٜٚا قدٚد،٠
فكد أغازٚا بٓطب )%46( ١بـ (ْعِ)ْٚ ،طب )%12( ١بـ (نجريا)ٚ ،بٓطب )%29( ١بـ (إىل سد َا).
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االضتٓتادات
 . 1إََّٕ ايًػ ١ايعسب ١ٝمل تعد تًو ايًػ ١ايك ١ٜٛاملتطًط ١عً ٢ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ.١ٝ
 . 2إََّٕ َٔ أِٖ األضباب اييت بدأتِ تؤثس يف تسادع ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ١ٝأْٗا يٝظ ايًػ ١ايعاملٚ ١ٝاالفتكاز
إيٗٝا أصبح َٓشصسا يف األَٛز األنادميٚ ١ٝايدٚا٥س اؿه ١َٝٛغالف ايًػ ١االلًٝص ١ٜاييت أصبشت يػ ١ايػسنات ٚاملؤضطات اؿه١َٝٛ
ٚاألًٖ.١ٝ
ْ . 3طتٓتر مما ضبل إٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝأخرت يف نٛزدضتإ ترتادع صٛب املطتٜٛات ايدْٝا فطٛم ايعٌُ بدأت تفتكس إيٗٝا
بٓطب َتٛضط ١بعد إٔ ناْت عاي.١ٝ
 . 4إٕ ايًػ ١ايعسب ١ٝمل تعد ايًػ ١ايٛسٝد ٠املٓافط ١بعد ايًػ ١االلًٝص ١ٜبٌ بدأت تعٗس يػات أخس ٣تٓافظ ايعسب ١ٝنايرتن١ٝ
ٚايفازض.١ٝ
 .5إٕ ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ١ٝتٗتِ بايًػ ١اييت ؽًل فاالت ايعٌُ يًُذتُع ايهٛزد ،ٟفإذا َا ٚددت فاالت عٌُ
َٓٚعُات ٚغسنات عسب ١ٝيف املدٕ ايهٛزدضتاْ ،١ٝفإٕ اجملتُع ايهٛزدَ ٟا شاٍ ٜٓعس إىل ايًػ ١ايعسب ١ٝبأْٗا ايًػ ١ايجاْ ١ٝبعد ايًػ ١األّ
ٚاإللًٝصٚ ١ٜايًػات األخس ٖٞ ٣يػات أدٓب.١ٝ

ايتٛصٝات
.1ال بد َٔ إدزاى ٚاقع ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝدٗ ١املؤضطات ايعسب ١ٝاييت تعٓ ٢بٓػس ٖر ٙايًػ.١
 .2إٕ َطتكبٌ ايًػ ١ايعسبَ ١ٝسٖ ٕٛمبطتكبٌ ضٛم ايعٌُ َٚد ٣افتكازٖا اىل ٖر ٙايًػ١؛ يرا جيب االْتبا ٙهلر ٙايطٛم ٚاالعتٓا٤
بٗا َٔ دٗ ١ايدٚي ١ايعساق ١ٝأٚال ٚاملؤضطات ايعسب ١ٝاألخس ٣ثاْٝا.
.3مثَ ١ػهالت نبري ٠تٛاد٘ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف َساسًٗا ايتعًُ ١ٝاألٚىل ،ألضباب َٓٗذ ١ٝأ ٚغري ذيو فعً ٢ايدٚي ١ايعساق١ٝ
ٚاملؤضطات ايعسب ١ٝاالْتبا ٙإىل تًو املطاٚ ٌ٥إجياد َٓاٖر ٚطسم ْادشٚ ١فعاي ١يتعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا.
.4إٕ عً ٢ايػسنات ايعسب ١ٝاالضتجُاز يف نٛزدضتإ َٔ أدٌ إجياد فسص عٌُ يًُذتُع ايهٛزدٚ ٟبريو فإٕ تعًِ
ٚاضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝضته َٔ ٕٛاألٚيٜٛات ايسٝ٥ط ١يًُذتُع ايهٛزد.ٟ
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قا ١ُ٥املصادز ٚاملسادع
 .1زميا اؾسف ،اػاٖات ايػباب م ٛاضتدداّ ايًػتني ايعسب ١ٝااللًٝص ١ٜيف ايتعً ،ِٝاؾُع ١ٝايدٚي ١ٝيًُرتمجني ايعسب.
 .2قُٛد املٓذ ٞايصٝاد ، ٟايتعسٜب ٚتٓطٝك٘ يف ايٛطٔ ايعسبَ ،ٞسنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝط ،4يبٓإ.1984 ،
 .3دٖ .ادٜا خصْ ١ناتيب ،ايًػ ١ايعسب ١ٝنًػ ١ثاْٚ ١ٝايتشدٜات اييت تٛاد٘ دازضٗٝا األداْب ،فً ١داَع ١دَػل ،28 ّ ،ع ،2
.2012
 .4دٖ .ادْٗ ٟس،ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝؼدٜات ايعٛمل ، ١عامل ايهتب اؿدٜح ،األزدٕ.2010،
 .5د .خالد ٟقُد األَني ،د .يعً ٢بٛنُٝؼ ٚ ،اقع اضتدداّ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ اؾصا٥س.١ٜ
 .6عباع عً ٞضًُٝإ ٚ ،اقع ايتعسٜب يف ايد ٍٚايعسب ١ٝنسدضتإ ايعسام امنٛذدا ،،داَع ١صالح ايد _ ٜٔأزب.ٌٝ
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دور املؤشرات املالية واالدارية يف خلق بيئة جاذبة لالستثمارات االجنبية
دراسة مقارنة بني العراق ودول اجلوار العربي *
م .ارشد حممد احملمود

م.عمار شهاب االمحد

كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة التنمية البشرية

امللخص
يسلط البحث الضوء على املؤشرات املالية وانواع مؤشرات سهولة االعمال وبيان تأثريها يف خلق بيئة استثمارية جاذبة
لالستثمارات االجنبية املباشرة وغري املباشرة ،واليوم تتنافس خمتلف دول العامل املتقدم والنامي من خالل حتسني انظمتها املالية
واالدارية يف تقديم تسهيالت خمتلفة الستقطاب االستثمارات االجنبية ،من خالل تطوير النظام املالي من جهة  ،ومن جهة اخرى
تقديم حوافز وختفيف كافة انواع االجراءات االدارية اليت مت طرحها وتوضيحها يف التقرير الذي اصدرته املؤسسة العربية لضمان
االستثمار وتقرير مناخ االستثمار ،وباحتاد هذين اهلدفني تصبح البيئة االستثمارية جاذبة لالستثمارات مما يعزز من املساهمة يف التنمية
االقتصادية اليت تعد هدفاً تسعى اىل حتقيقه كافة الدول ومنها العراق.
الكلمات املفتاحية :مؤشر سهولة االعمال ،املؤشرات املالية  ،االستثمارات االجنبية املباشرة وغري املباشرة.
Abstract
Asulait search light on the financial indicators and the types of ease of indicators acts and statement
impact in the creation of direct and indirect foreign investment attractive investment environment, and
today are competing all over the developed and the developing world by improving financial and
administrative their systems to provide various facilities for polarization through the development of the
financial system on the one hand, and on the other hand provide incentives and reduce all kinds of
administrative procedures that have been put forward and described in the report that the HRA issued to
ensure investment and report the investment climate, and the union of these two objectives become the
investment environment attractive for investment thereby enhancing the contribution to the economic
development which is the target of seeking to achieve all countries, including Iraq .
Key words: Ease of Doing Business Index, financial indicators, foreign direct and indirect investments.

* قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
700

م.عمار شهاب االحمد /م .ارشد محمد المحمود

دور المؤشرات المالیة و االداریة....

املقدمة
باتت الدول النامية واملتقدمة تتسابق الستقطاب االستثمارات االجنبية بعد احنسار عمليات االقراض الدولية وصعوبة احلصول
عليها بسهولة ،ولكن يتطلب جذب تلك االستثمارات تهيئة االجواء املناسبة هلا واملتمثلة يف تطوير النظام املالي والذي يضم
املؤسسات املالية بكل انواعها واالسواق املالية بكافة اشكاهلا واليت تساهم يف تعبئة املدخرات املالية واعادة توظيفها مما يشجع على
تنشيط االستثمارات املالية واالقراضية احمللية واالجنبية من ناحية  ،وختفيف االجراءات اليت تفرض على املستثمرين من اجل
استحصال املوافقات الالزمة لتوطني االستثمارات املباشرة وحتفيزها من خالل وضع حزمة من احملفزات اجلاذبة لالستثمارات.
والعراق كدولة تسعى جلذب االستثمارات االجنبية يتوجب عليه ان يبذل جهود كبرية جداً لتطوير القطاع املالي واملصريف والذي
ميثل النظام املالي العراقي ،وكذلك ختفيف االجراءات الروتينية اليت تتطلبها تاسيس االستثمارات االجنبية اليت حتتاج يف تعاملها اىل
قائمة طويلة من االجراءات اليت تستهلك الوقت مما جيعلها من احدى العوامل الطاردة لالستثمارات االجنبية.
منهجية البحث
.1

اهمية البحث

تكمن اهمية البحث يف ان للنظم املالية واالدارية الدور الفعال يف نسج بيئة مؤاتية لالستثمارات املباشرة وغري املباشرة على
اعتبارها مؤشرات تساعد املستثمر يف توطني امواله واختيار البلد املضيف هلا لتحقيق اهداف كل االطراف ذات العالقة مبوضوع
االستثمار.
.2

مشكلة البحث

يعاني النظام املالي العراقي بشكل عام من قصور يف مهامه ومؤساساته ،اذ يعتمد جذب االستثمار االجنيب بنوعية املباشر
واحملفظي على در جة تطور النظام املالي ومدى مرونة االجراءات املطلوبة ،لكونهم يشكالن ركيزتني مهمتني لتحقيق التنمية
االقتصادية املستدامة .ويعد العراق بيئة طاردة لالستثمارات نظراً لتعقد االجراءات املطلوبة ملنح اجازة االستثمار واليت مت عرضها يف
تقرير سهولة االعمال لسنة  2112و الذي بني ان العراق قد احتل مراتب متخلفة حسب مؤشرات سهولة االعمال مما اليشجع
ال عن ختلف سواق العراق لالوراق املالية وقطاع املصارف واملؤسسات املالية االخرى
على جذب االستثمارات االجنبية املباشرة ،فض ً
مما ينعكس سلبًا على جذب االستثمارات احملفظية ،ويف احملصلة النهائية فقدان فرص للتنمية االقتصادية للبلد وهنا تكمن املشكلة.
.3

هدف البحث :

يهدف البحث اىل التعرف على اهم املؤشرات املالية واالدارية اليت يعرضها تقرير سهولة االعمال العاملي ومدى تاثريها على
حركة االستثمارات االجنبية يف البلد .
.4

فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضية مفادها ان لالجراءات االدارية واملالية الدور الفاعل يف حتفيز االستثمارات االجنبية من عدمها.
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.2

عينة البحث

مت اختيار مجهورية العراق ومجيع الدول اجملاورة له كعينة للبحث ومت استبعاد اجلمهورية العربية السورية كونها متر بظروف
استثنائية وجبميع اجملاالت ومت استبعادها لعدم االستقرار.
.6

هيكل البحث

تناغما مع سياقات البحث العلمي فقد قسم البحث اىل مبحثني :تناول املبحث االول االطار املفاهيمي العام للجانب النظري يف
حني جاء املبحث الثاني مستعرضا جملموعة من املؤشرات املالية واالدارية فضال عن مؤشرات ختص االستثمار االجنيب بنوعيه املباشر
واحملفظي للدول عينة البحث.

املبحث االول
االطار املفاهيمي للجانب النظري
اوال .مفهوم االستثمار واهميته :
يستمد مصطلح االستثمار  Investmentأصوله وجذوره بوصفه مفهوماً من علم االقتصاد وميثل واحداً من أهم الفعاليات
االقتصادية الرئيسة إىل جانب اإلنتاج واالدخار واالستهالك واالقرتاض ،اليت تساعد على دوران احلياة االقتصادية بوصفها احملرك
الدافع واحملفز للعملية االقتصادية ،ويتضح تأثري هذه الفعاليات على الدورة االقتصادية من خالل التغريات اليت قد تطرأ عليها
وتأخذها إىل الرخاء واالزدهار والنمو أو الكساد واالنكماش ،وهذا يؤدي إىل تأرجح الناتج احمللي اإلمجالي (مطر.)12 ،2112،
فاالستثمار من اهم االدوات املؤثرة على خمتلف األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ،كما ولهُ تأثري
واضح على حياة الشعوب وعلى مستوى حتضرها وثقافتها؛ ويعد االستثمار احملرك األساس واملباشر للتنمية املستدامة اليت تليب
حاجات ورغبات اجليل احلاضر دون املساس حبصة األجيال القادمة ،من خالل ما يوفرهُ من مدخرات وزيادة يف معدالت اإلنتاج عن
طريق الرتاكم الرأمسالي ،وهذا يعين أن زيادة االستثمار تؤدي إىل زيادة قدرة االقتصاد على إنتاج السلع واخلدمات مما يسهم يف
زيادة الدخل القومي ،ومن ثم زيادة قدرة اجملتمع على استغالل املوارد االقتصادية غري املستغلة (احملمود .)11 ،2111 ،
وبعد التطورات اليت حدثت قبل وبعد العوملة ظهر على املستوى الدولي والعاملي مفهوم االستثمار االجنيب الذي يعد احدى
الصفحات املهمة من كتاب التطور املالي واالقتصاي العاملي ،اليت تنادي بها خمتلف الدول واملنظمات احمللية والعاملية احساسا منها
باهمية هذا املوضوع ،ميكن
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فصل كلمة االستثمار لتعين توظيف األموال يف موجودات مادية ومالية متنوعة لغرض حتقيق عائد معني من وراء ذلك  ،فاهلدف
من االستثمار هو حتقيق منفعة معينة ومنها الربح  ،أما املصطلح الثاني األجنيب فيقصد به كل ما هو غري وطين وتصنف القوانني ذلك
فبالرغم من أنه استثمار مقيم ويف دولة مضيفة إال أن ملكيته أجنبية وتؤول لفرد أجنيب أو لشركة أجنبية غري وطنية  ،لذا فهو
استثمار أجنيب وختتلف أنواعه وكذلك ختتلف آماده حبسب نوع االستثمار األجنيب  .فيصنف االستثمار األجنيب إىل نوعني األول
يطلق عليه االستثمار األجنيب املباشر والنوع الثاني االستثمار األجنيب احملفظي  ،وعادةً يطلق مصطلح املباشر عندما يكون االستثمار
األجنيب يف موجودات رأمسالية فيكون استثمارا أجنبيا مباشرا ينفذ ويراقب من قبل املستثمر نفسه أيا كان فردا أم شركة  ،أما
االستثمار األجنيب عندما يكون يف موجودات مالية يستثمر فيها يف سوق األوراق املالية فيطلق على ذلك االستثمار األجنيب باحملفظي
(.اجلميل. )212 ،2111 ،
تربز أهمية االستثمار من خالل ارتباط ختطيطه بالكثري من العمليات و االنشطة االقتصادية االخرى  ،ويقوم بينه وبني االنتاج
واالستهالك عالقات متبادلة ومتينة  .يعترب االستثمار اساس التنمية االقتصادية فهو يضيف اىل الطاقات االنتاجية املركبة يف االقتصاد
القومي فتنشأ بذلك قاعدة صناعية كافية ألحداث انطالق تنموي واستمرار يف التقدم االقتصادية  ،ويعمل االستثمار على إحداث
توظيف اصلى يعقبه توظيفاً تابعاً منتجاً بذلك دخوال جديدة مما يزيد الدخل القومي ،وذلك من خالل كل من مضاعف االستثمار و
مبدأ املعجل  .ان اهتمام الدول املتقدمة مبوضوع االستثمار جاء من خالل قيامها باصدار القوانني و التشريعات املشجعة لالستثمار ،
ليس على مستوى دوهلا فقط  ،بل أمتد ذلك االهتمام ليشمل كافة الدول األخرى  ،ويظهر ذلك واضحا من خالل قيام تلك الدول
بتسهيل كافة االجراءات الالزمة النتقال رؤوس األموال اليها واىل الدول األخرى  ،وهذا االجتاه يظهر واضحا من خالل نشاط
الشركات املتعددة اجلنسيات (الشكاكي )12 ، 2116 ،
وميكن تلخيص أهمية االستثمار بالنقاط التالية (:احملمود)12 ،2111 ،
 .1زيادة الدخل القومي .
 .2خلق فرص العمل .
 .3دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية .
 .4زيادة االنتاج ودعم امليزان التجاري وميزان الدفوعات .
ثانيا .االسس العامة للبيئة االستثمارية
الستقطاب االستثمارات اىل اي بلد جيب توافر مجلة من العوامل ذات االستقرار النسيب ،أي أن اختاذ القرارات االقتصادية
مرهونة بضمان سالمة املشروع ومحايته وتعظيم الربح يف ظل الفرص البديلة ،ويتوقف هذا األمر على العديد من املقومات اليت جيب
توافرها يف الدولة املضيفة ولعل أهمها يتمثل يف املوارد الطبيعية واالستقرار السياسي واألمين ،والقانوني ،واالقتصادي ،والنقدي،
واملالي املتزامن مع توافر البيانات املالية السليمة واملنتظمة وتوفر البنية األساسية املادية واملوارد البشرية املؤهلة فضالً عن سعة السوق
الداخلية املقرونة بالقوة الشرائية للمواطن (عاطف .)1 ،2112،تعد البيئة االستثمارية احمليط الذي تعمل فيه عملية االستثمار،
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فاملشاريع االستثمارية حتتاج إىل بيئة مناسبة إلجناحها لغرض حتقيق العائد ومحاية األموال ،وتتطلب البيئة االستثمارية املالئمة منظومة
متكاملة من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية والتكنولوجية اليت تكون ذات تأثري مباشر على البيئة االستثمارية
وعلى مدى قدرتها يف جذب االستثمارات(قائد ،)242 ،2112 ،وهذا يعين أن مصطلح البيئة االستثمارية واسع ومرن؛ فاالستقرار
السياسي واالستقرار املالي والنقدي وتوافر عناصر البنية التحتية املادية والقوى البشرية املؤهلة واملدربة بشكل جيد ووجود سوق
م الية متطورة تعتمد على أساليب حديثة يف تعامالتها ،فضالً عن توافر القوانني والتشريعات واملؤسسات املالية والنقدية ،ومجيعها
عناصر مهمة وضرورية وجمتمعة تبين وحتدد شكل البيئة املراد االستثمار فيها (صندوق النقد العربي ،)124–122 ،2112 ،وهذه
املتغريات حتدد درجة اهت مام املستثمر بالبيئة االستثمارية للبلد الذي يسعى إىل جذبه واستثماراته ،لذا ،فإن البيئة االستثمارية لتلك
الدولة جيب أن تتمتع باالستقرار ألن بيئة االستثمار كلما كانت مستقرة أمكن التنبؤ بها على مدة طويلة من الزمن ،وغالباً ما يكون
التنبؤ قريباً من الواقع (الشرابي .) 14 ،2112 ،وعرّف البنك الدولي البيئة االستثمارية بأنها مجلة من العوامل املتعلقة مبوقع حمدد،
اليت حتدد شكل الفرص واحلوافز اليت تتيح للشركات االستثمار بطريقة منتجة ،وخلق فرص العمل والتوسع به (World
)،Bank,2005,20

املبحث الثاني
املؤشرات املالية واالدارية املؤثرة يف خلق بيئة جاذبة لالستثمارات االجنبية
يف ظل التطورات االخرية اليت اثرت على مناخ االستثمار يف الدول العربية  ،باتت تلك الدول العربية تسعى اىل االسراع يف
تعزيز جاذبيتها لالستثمارات االجنبية يف ظل بيئة تتسم بتنافسية شديدة بني خمتلف دول العامل لكي حتظى بالنصيب االكرب من
التدفقات االستثمارية واليت تتحكم بها العديد من العوامل املختلفة واملتغرية باستمرار واملبينة ادناه:
اوالً  :االصالحات املنفذة من قبل الدول العربية جلذب االستثمارات االجنبية
يستعرض اجلدول ( )1عدد االصالحات امل نفذة من قبل الدول العربية جلذب االستثمارات املباشرة اليها  ،اذ يبني ترتيب
الدول عينة البحث واليت تصدرتها اململكة العربية السعودية واليت احتلت املرتبة االوىل على مستوى عينة البحث واملرتبة الثانية
عربياً واملرتبة التاسعة واالربعون عاملياً واليت طبقت تسعة عشر اصالحاً يف حماولة منها لتحسني جاذبية بيئتها االستثمارية لعام 2112
واليت متثلت بـخمسة اصالحات فيما خيص بدء املشروعات و واصالحان خيصان استخراج تراخيص البناء و اصالحان خيص تسجيل
املمتلكات و ثالثة اصالحات لتسهيل احلصول على االئتمان واصالحا واحدا خيص محاية املستثمرين واصالحا واحدا خيص دفع
الضرائب و اصالحان يتعلقان بالتجارة عرب احلدود و اصالحا واحدا خيص تنفيذ العقود واصالحان معاجلة حاالت االعسار املالي
اليت تصيب االستثمارات .وتلي السعودية دولة الكويت ليحل يف املرتبة الثانية على مستوى عينة البحث واملرتبة الثامنة عربياً واملرتبة
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السادسة والثمانون عاملياً واليت طبقت ستة اصالحات من اجل جذب املزيد من االستثمارات لتحسني اقتصادها  ،وقد جاءت
اململكة االردنية اهلامشية يف املرتبة الثالثة على مستوى عينة البحث واملرتبة احلادية عشر عربياً واملرتبة املائة وسبعة عشر عاملياً واليت
طبقت مخسة عشر اصالحاً جلذب االستثمارات  ،وحل العراق يف املرتبة االخرية اذ مل ينفذ أية اصالحات يف حماولة منه جلذب
االستثمارات االجنبية.
جدول ()1
االصالحات املنفذة يف الدول العربية لتشجيع االستثمار املباشر خالل املدة 5012 – 5002

الرتتيب

الدولة

عدد االصالحات

بذء املشروع

استخراج تراخيص البناء

احلصول على الكهرباء

تسجيل املمتلكات

احلصول على االئتمان

محاية املستثمرين االقلية

دفع الضرائب

التجارة عرب احلدود

تنفيذ العقود

تسوية حاالت االعسار

الرتتيب عربيا

الرتتيب عامليا

ترتيب حسب عينة البحث

1

السعودية

11

2

5

---

5

3

1

1

5

1

5

5

91

1

5

االردن

12

2

1

---

1

1

---

5

9

1

---

11

111

3

3

الكويت

6

--

1

--

1

1

1

---

1

---

1

8

86

5

9

العراق

0

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

16

126

9

.5املؤسسة العربية لضمان االستثمار Doing Business 2015 WWW.5012اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل.1 :

ثانيا  :مؤشرات اداء االعمال لعام  2112اخلاصة جبذب االستثمارات االجنبية املباشرة

يصدر تقرير سهولة االعمال عن جمموعة البنك الدولي والذي يتضمن االصالحات التنظيمية اليت تهدف اىل توفري املعلومات

للمستثمرين واليت تساعدهم يف اختاذ القرارات االستثمارية يف خمتلف دول العامل بشكل عام والعربية بشكل خاص ويتكون املؤشر

العام املركب لعام  2112من عشرة مؤشرات فرعية وهي كما يلي :

 .1مؤشر بدء النشاط التجاري  :ويعد هذا املؤشر من املؤشرات املهمة والذي يعترب اخلطوة االوىل الختاذ قرار تأسيس
املشروع من عدمه والذي يتكون من اربع مؤشرات فرعية وكلما ارتفعت قيمته كلما زادت صعوبة البدء يف تاسيس
املشروع أي ان املستثمر يواجه العديد من املعوقات واالجراءات االدارية املعقدة مما يؤدي اىل تاسيس عدد قليل من
املشاريع مقارنة مع دول اخرى تقوم بتسهيل تاسيس املشاريع حماولة منها جلذب اكرب عدد ممكن منها  ،ويبني اجلدول
( )2ان املؤشر يتكون من اربع مؤشرات فرعية وهي :
 االول هوعدد االجراءات املطلوبة لتاسيس املشروع واليت تتم بني مؤسسي املشروع واالطراف االخرى املتمثلة
باالجهزة احلكومية  ،وكانت االردن هي االفضل واالقل من حيث عدد االجراءات املطلوبة لتأسيس املشروع ()2
اجراءات وهي اقل من املتوسط العربي البالغ ( )2اجراءات.
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 الثاني الوقت املستغرق المتام االجراءات تاسيس املشاريع وكلما قل عدد االيام قلت التكاليف اليت يتكبدها املشروع
وكانت االردن االفضل من حيث قصر الوقت الالزم لتاسيس املشروع ( )12يوم وهي اقل من املتوسط العربي البالغ
( )12يوم.
 الثالث متوسط التكلفة كنسبة مؤية من دخل الفرد وكانت الكويت االفضل من حيث التكلفة االقل واليت بلغت
( )%2من متوسط دخل الفرد وهي اقل من املتوسط العربي البالغ (.)%31
 والرابع احلد االدنى لراس املال املدفوع كنسبة من متوسط دخل الفرد اذ كانت االردن والسعودية االفضل من حيث
متطلبات راس املال اليت جيب ايداعها يف احد املصارف قبل البدء باجراءات تسجيل املشروع اذ كانت نسبة راس
املال املطلوبة ( )%1وافضل نسبة مقارنة مع املتوسط العربي البالغ (.)%62
وبشكل عام جاءت االردن باملرتبة االوىل كونها االفضل بثالث مؤشرات فرعية من اصل اربع على مستوى عينة البحث وجاءت

بعدها السعودية والعراق ثم الكويت على التوالي.

ت

الدولة

1

العراق

5

السعودية

3

االردن

9

الكويت

2

املتوسط العريب

جدول ()5
مؤشر بدء النشاط التجاري لعام  5012للدول عينة البحث
ترتيب الدولة من حيث
احلد االدىن الس املال املدفوع
التكلفة  %من متوسط
عدد االجراءات
الزمن بااليام
االفضلية
 %من متوسط دخل الفرد
دخل الفرد
املطلوبة
3
13
38
51
10
5
0
9
51
1
1
0
51
15
1
9
19
5
31
15
--65
30
11
8
.5املؤسسة العربية لضمان االستثمار Doing Business 2015 WWW.5012اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل.1 :

 .2مؤشر استخراج تراخيص البناء  :يقيس املؤشر مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى جتاري ملارسة نشاط
صغري او متوسط احلجم من خالل عدد االجراءات الالزمة الستصدار هذه الرتاخيص  ،ويتكون هذا املؤشر من ثالث
مؤشرات فرعية وهي كما مبني يف اجلدول (: )3
 عدد االجراءات املطلوبة الستخراج تراخيص البناء وجاء العراق يف املرتبة االوىل من حيث عدد االجراءات البالغة
( )2اجراءات وهي اقل من املتوسط العربي البالغ ( )14اجراء.
 الوقت املستغرق بااليام كان العراق االفضل من حيث عدد االيام املطلوبة الستكمال تراخيص البناء البالغ ( )61يوم
مقارنة مع املتوسط العربي ( )126يوم.
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 التكلفة كنسبة مئوية من دخل الفرد ايضاً جاء العراق باملرتبة االوىل من حيث قلة التكلفة واليت بغت ( )%122مقارنة
مع املتوسط العربي البالغ (.)%322
فيما حلت السعودية باملرتبة الثانية والكويت باملرتبة الثالثة واالردن الرابعة.
جدول ()3
مؤشر استخراج تراخيص البناء لعام  5012للدول عينة البحث
ت

الدولة

عدد االجراءات املطلوبة

الزمن بااليام

التكلفة  %من متوسط
دخل الفرد

ترتيب الدولة من حيث
االفضلية

1

العراق

8

60

0.5

1

5

السعودية

11

105

0.9

5

3

االردن

16

63

1.2

9

9

الكويت

50

16

1.6

3

2

املتوسط العريب

19

156

3.2

---

.5املؤسسة العربية لضمان االستثمار Doing Business 2015 WWW.5012اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل.1 :

 .3مؤشر احلصول على الكهرباء  :تعد الطاقة الكهربائية من اهم املدخالت اليت حتتاجها املشاريع واليت تعد جزء مهم من
البنية التحتية ويتكون هذا املؤشر من ثالث مؤشرات فرعية وهي كما مبني يف اجلدول (: )4
 عدد االجراءات املطلوبة للحصول على التيار الكهربائي اذ حصلت السعودية والعراق على املرتبة االوىل من حيث
عدد االجراءات البالغة اربعة اجراءات وهي اقل من املتوسط العربي البالغ مخسة اجراءات .
 الزمن بااليام اذ كانت الكويت االفضل من حيث عدد االيام الالزمة لتجهيز املشروع بالكهرباء يلها االردن ثم
السعودية ثم العراق وكان عدد االيام يف مجيع دول عينة البحث اقل من املتوسط العربي البالغ ( )22يوم
 فيما كانت تكاليف ايصال التيار الكهربائي االقل يف السعودية واليت بلغت ( )%26وهي اقل من املتوسط العربي
البالغ ()%121
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وبشكل عام احتلت السعودية املرتبة ( ) 1النها االفضل يف مؤشرين فرعيني من اصل ثالثة تليها الكويت باملرتبة ( )2ثم االردن
باملرتبة ( )3ثم العراق اخرياً.
جدول ()9
للدول عينة البحث مؤشر احلصول على الكهرباء لعام 5012

ت

الدولة

عدد
االجراءات
املطلوبة

الزمن
بااليام

التكلفة %
من متوسط
دخل الفرد

ترتيب
الدولة من
حيث
االفضلية

1

العراق

9

11

551

9

5

السعود
ية

9

61

56

1

3

االردن

2

20

316

3

9

الكويت

1

95

95

5

2

املتوسط
العريب

2

85

121

---

.5املؤسسة العربية لضمان االستثمار Doing Business 2015 WWW.5012اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل.1 :

 .4مؤشر تسجيل امللكية  :يعترب تسجيل ملكية العقار مهم جداً بالنسبة لالطراف ذات العالقة وذلك كونه يعد ضمانا
تعتمد عليه املصارف مثالً بوصفها احد االطراف ذات العالقة يف تقديم القروض اىل املستثمرين نظراَ لصعوبة اخفاءة
اونقلة باالضافة اىل انه يؤثر اجيابياً على قيمة العقارت يف السوق ويتكون هذا املؤشر من ثالث مؤشرات فرعية وهي
كما مبني يف اجلدول (:)2
 عدد االجراءات املطلوبة لتسجيل العقار باسم املشروع اذ كانت عدد االجراءات االقل يف العراق والسعودية البالغة
( )2اجراءات وهي اقل من املتوسط العربي البالغ ( )6اجراءات ثم يليها االردن ( )2والكويت ( )2اجراءات.
 اما فيما خيص الزمن املطلوب لتسجيل ملكية العقار باسم املستثمر كانت السعودية االفضل ( )2ايام وهي اقل من
املتوسط العربي البالغ ( )32يوم ثم جاءت االردن ( )21ثم الكويت ( )42يوم واخرياً العراق ( )21يوم.
 اما فيما خيص تكلفة تسجيل امللكية فكانت التكلفة يف السعودية ( )%1ثم الكويت ( )%122ثم االردن ()%222
واخرياً العراق (.)%2
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جدول ()2
مؤشر تسجيل امللكية لعام  5012للدول عينة البحث
ت

الدولة

عدد االجراءات
املطلوبة

الزمن بااليام

التكلفة  %من متوسط
دخل الفرد

ترتيب الدولة من حيث
االفضلية

1

العراق

2

21

8

9

5

السعودية

2

8

0

1

3

االردن

1

51

1.2

3

9

الكويت

8

91

0.2

5

2

املتوسط العريب

6

35

2

---

.5املؤسسة العربية لضمان االستثمار Doing Business 2015 WWW.5012اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل.1 :

 .2مؤشر احلصول على االئتمان  :يعد االئتمان املصريف من العناصر املهمة للمساهمة يف تأسيس املشاريع ومتويل عملياتها
املختلفة التشغيلية والتوسعية والذي يعتمد على مدى تطور املؤسسات املالية واالسواق املالية واليت تعكس مدى سهولة
اوصعوبة احلصول على القروض مما ينعكس اجيابياً او سلبياً على االستثمارات والذي يتكون من اربع مؤشرات فرعية
وهي كما مبني يف اجلدول (:)6
 مؤشر قوة احلقوق القانونية الذي يقيس قوة القوانني والتشريعات اليت حتمي املقرضني يف حاالت االفالس مما يؤدي
بدوره اىل تسهيل عملية االقراض او العكس  ،ويبني املؤشر احملدد بني

( )12 – 1اي انه كلما اقرتبت

الدولة من ( )12كلما كانت افضل .ومن خالل اجلدول ( )2يالحظ ان السعودية والكويت حققت ( )2من ()12
وهي اعلى من املتوسط العربي البالغ ( )124ثم جائب بعد ذلك بقية الدول االردن والعراق.
 مؤشر عمق املعلومات االئتمانية وترتاح قيمة املؤشر بني ( )2-1وكلما ارتفعت قيمة املؤشر كلما كانت هناك
معلومات ائتمانية متوفرة والعكس صحيح وكانت السعودية االفضل اذ حققت ( )2من ( )2وجاءت بعدها الكويت
اذحققت ( )2ثم العراق واالردن.
 مؤشر تغطية السجالت العامة واخلاصة للمعلومات االئتمانية عن حجم الديون املسددة وغري املسددة لدى املشاريع
خلمس سنوات ماضية وكانت االردن االفضل من ناحية املعلومات اخلاصة واليت بلغت ( )222وهي اعلى من املتوسط
العربي البالغ (.)622
 مؤشر تغطية السجالت اخلاصة للمعلومات االئتمانية كانت السعودية االفضل اذ بلغ املؤشر ( )%42من عدد السكان
ليهم معلومات ائتمانية ويليها الكويت ( )%32ثم ياتي العراق واالردن.
 بالنسبة ملؤشر تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية ( %من عدد السكان الراشدين) كانت السعودية االفضل
ايضا من بني الدول عينة البحث وتليها الكويت .
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عموما وعلى مستوى املؤشر ككل كانت السعودية االفضل على مستوى ثالثة مؤشرات فرعية من اصل  4مؤشرات
لذلك حصات على املركز االول على مستوى عينة البحث.
جدول ()6
مؤشر احلصول على االئتمان لعام  5012للدول عينة البحث

ت

الدولة

مؤشر قوة احلقوق
القانونية
()15 – 0

مؤشر عمق
املعلومات
االئتمانية
()8 – 0

تغطية السجالت
العامة للمعلومات
االئتمانية ( %من
عدد السكان
الراشدين)

تغطية املراكز
اخلاصة للمعلومات
االئتمانية ( %من
عدد السكان
الراشدين)

ترتيب الدولة من
حيث االفضلية

1

العراق

1

0

0

0

3

5

السعودية

5

8

0

91

1

3

االردن

0

0

5.5

0

9

9

الكويت

5

2

0

35

5

2

املتوسط العريب

1.9

3.6

6.1

10

---

.5املؤسسة العربية لضمان االستثمار Doing Business 2015 WWW.5012اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل.1 :

 .6مؤشر محاية املستثمرين االقلية  :يقيس هذا املؤشر مدى وجود قوانني حلماية املستثمرين الصغار ضد املسيطرين على
املشاريع ومن املدراء واعضاء جملس ادارة من خالل سوء استخدام املوجودات لتحقيق مكاسب شخصية  ،ويتكون
هذا املؤشر الرئيسي من تسع مؤشرات فرعية اخرى وهي كما مبني يف اجلدول (: )2
 مؤشر نطاق ا الفصاح  :وهو مؤشر يبني مدى اشراك جهه خارجية يف تدقيق الصفقات اليت تربمها ادارة املشروع
ومدى مناسبة ذلك االفصاح لالطراف ذات العالقة باملشروع وكلما اقرتب املؤشر من ( )11كان افضل وكانت
السعودية االفضل يف هذا املؤشر الفرعي اذ حصلت على ( )2وهو اعلى من املتوسط العربي البالغ (. )222
 مؤشر نطاق مسؤولية اعضاء جملس االدارة  :وهو مؤشر يشري اىل مدى قدرة املساهمني حتميل جملس االدارة االخطاء
اليت ارتكبوها ومدى امكانية اقامة دعوى من قبل املساهمني وحتميل اخلسائر على جملس االدارة يف حاالت االهمال
واستغالل املوجودات ملصلحتها واملؤشر يتكون من ( )11درجات وكلما اقرتب نطاق املسؤولية من الرقم ( )11كان
افضل وكانت السعودية االفضل اذحققت ( )2درجات وهي اعلى من املتوسط العربي البالغ (. )422
 مؤشر سهولة قيام املساهمني باقامة الدعاوي  :امكانية اقامة لدعوى من قبل املساهمني وامكانية حصوهلم على
مستندات من املدعى علية لغرض تدعيم القضية باالدلة ضده وكذلك امكانية استجواب املدعى عليه والشهود بصورة
مباشرة من قبل املساهمني ويقاس املؤشر بـ ( )11-1وكلما اقربنا من الدرجة العاشرة كلما كانت هناك امكانية قوية
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العكس صحيح وكانت السعودية والكويت االفضل اذ حققت ( )4درجات وهي اعلى من املتوسط العربي البالغ
(.)326
 مؤشر نطاق تضارب املصاحل  :وهو مؤشر ميكن املساهمني من اقامة الدعاوي على االدارة يف حال احساسهم بعدم
عمل االدارة ملصلحة املساهمني والذي يتكون من ( )11 -1وكانت السعودية االفضل حيث حققت ( )622وهي
اعلى من املتوسط العربي البالغ (.)422
 مؤشر نطاق حقوق املساهمني  :والذي ينص على امكانية املساهمني من تعديل النظام االساسي والدعوى الجتماع
اجلمعية العمومية وعزل جملس االدارة واملوافقة على اصدار االسهم اجلديدة وحق االكتتاب فيها وامكانية تعيني واقالة
املدقق اخلارجي ونوعية االفصاح يف التقارير والذي يتكون من ( )1122 – 1درجات وكانت االردن االفضل اذ
حققت ( )2درجات من اصل ( )1122وهي اعلى بكثري من املتوسط العربي البالغ (.)622
 مؤشر قوة اهليكل االداري  :وهو الذي يبني دور الرئيس التنفيذي واليات تشكيل جملس االدارة وامكانية تعيني جلنة
تدقيق منفصلة كجهه رقابية على االدارة وامكانية تغيري حقوق التصويت واليات شراء االسهم والعالقة مع الشركة
االم ان وجدت  ،وقد كانت االردن االفضل اذحققت ( )222درجة من اصل ( )11درجات وهي اعلى من املتوسط
العربي البالغ (.)226
 مؤشر نطاق الشفافية يف الشركات  :أي االفصاح عن كافة املعلومات املهمة املتمثلة باالفصاح عن الذمة املالية العضاء
جملس االدارة و وكافة السياسات احملاسبية املعمول بها وكانت الكويت اذ حققت ( )222درجات من اصل ( )2وهو
اعلى من املتوسط العربي البالغ (.)322
 نطاق احلوكمة وحقوق املساهمني :وهو حاصل مجع املؤشرات الثالثة السابقة واملكون من ( )11درجات وجاءت
الكويت باملرتبة االوىل ( )622درجات وهي اعلى من املتوسط العربي (.)424
 مؤشر نطاق قوة محاية املستثمرين :وهو مؤشر حاصل مجع مؤشر نطاق تضارب املصاحل ومؤشر نطاق احلوكمة وحقوق
املساهمني وكانت الكويت االفضل اذ حققت ( )621من ( 112درجات وهو اعلى من املتوسط العربي البالغ (.)422
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وبشكل عام كان العراق يف مرتبة غري جيدة يف هذا املؤشر اذ احتل املرتبة الرابعة من اصل اربع مراتب.
جدول ()1
مؤشر محاية املستثمرين االقلية لعام  5012للدول عينة البحث

2

املتوسط العريب

2.1

9.1

3.6

9.1

6.1

5.6

3.1

9.9

9.2

---

)10-

مؤشر نظاق االفصاح ()10- 0

مؤشر نطاق مسؤلية اعضاء جملس االدارة (0

9

الكويت

9

1

9

2.1

1.2

9.2

1.2

6.2

6.1

1

()10-0

مؤشر سهولة قيام املسامهني باقامة الدعاوي

مؤشر انظمة نطاق تضارب املصاحل ()10-0

مؤشر نطاق حقوق املسامهني ()10.2-0

مؤشرقوة اهليكل االداري ()10.2-0

مؤشر نطاق الشفافية يف الشركات ()1-0

3

االردن

9

9

0

5.3

1

1.2

0

2.2

3.1

9

)10

5

السعودية

8

8

9

6.1

8.2

1.2

9.2

9.8

2.8

5

مؤشر نطاق احلوكمة وحقوق املسامهني (-0

1

العراق

9

2

5

3.3

9.2

3.2

1

2

9.5

3

ت

مؤشر نطاق قوة محاية املستثمرين ()10-0

الدولة

ترتيب الدولة من
حيث االفضلية

.5املؤسسة العربية لضمان االستثمار Doing Business 2015 WWW.5012اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل. 1 :

 .2مؤشر دفع الضرائب  :ويقيس ذلك املؤشر مدى وجود املرونة من عدمه يف حتصيل الضرائب املفروضة والسياسة
الضريبية املفروضة املعمول بها من خالل تقييم املعدالت املفروضة واليات السداد االدارية واالجرائية والذي يتكون
من ثالث مؤشرات فرعية اخرى وهي كما مبني يف اجلدول (:)2
 مؤشر عدد االقساط الضريبية املطلوب تسديدها سنوياً اليت تدفع للدولة خالل السنة  ،اذ جاءت الكويت باملرتبة
االوىل اذ مت تقسيم الضريبة اىل ( )44قسط سنويًا وهذا مريح للمستثمرين .
 معدل الضريبة على االرباح السنوية جاءت الكويت االفضل اذ بلغت نسبة الضريبة ( )%1وهذا مشجع
للمستثمرين.
 كانت ضريبة العمل االقل يف السعودية اذ بلغت ( )%1224تليها الكويت ثم العراق  ،ثم االردن.
 فيما تساوى العراق والكويت والسعودية بعدم فرض ضرائب اخرى ماعدا االردن الذي يفرض ضرائب اخرى بنسبة
( )%2ما جيعلها يف املرتبة االخرية.
 امجالي سعر الضريبية  :وتعين عدد املرات اليت تدفع فيها الضرائب اىل الدولة وجاءت االكويت االفضل من خالل ان
امجالي الضريبة البالغ ( )1222وهو اقل من املتوسط العربي البالغ (.)3421
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كذلك العراق جاء باملرتبة الرابعة من اصل اربع مراتب وهذا غري جيد اذ ان االستثمارات سوف تذهب اىل الدول
اجملاورة وليس اىل العراق.
وعلى مستوى املؤشر ككل حتتل الكويت املركز االول ثم السعودية ثم العراق ثم االردن على مستوى عينة البحث.
جدول ()8
مؤشر دفع الضرائب لعام  5012للدول عينة البحث

املدفوعات (عدد)

الوقت (عدد املرات سنويا)

2

املتوسط العريب

50.1

595

11

16.2

6.1

املتعلقة بالعمال ()%

9

الكويت

15

18

0

15.8

0

15.8

1

املدفوعات والضرائب

3

االردن

52

121

13.5

13.8

5

51

9

ضرائب اخرى ()%

5

السعودية

3

69

5.1

15.9

0

19.2

5

من امجايل االرباح)

1

العراق

13

315

19.3

13.2

0

51.8

3

ت

امجايل سعر الضريبة (%

الدولة

ضريبة االرباح ()%

امجايل الضرائب ( %من االرباح)

39.1

ترتيب الدولة من
حيث االفضلية

---

.5املؤسسة العربية لضمان االستثمار Doing Business 2015 WWW.5012اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل. 1 :

 .2مؤشر التجارة عرب احلدود  :يركز هذا املؤشر على حتليل اداء التبادل التجاري الدولي من خالل حتديد تكلفة
االسترياد والتصدير وعدد االجراءات الالزمة المتام عملية التصدير واالسترياد وكذلك حساب الوقت الالزم المتام
عملية التصدير واالسترياد الن هذا جدا مهم لالستثمار االجنيب من خالل بيع البضاعة املصنعة واسترياد املواد االولية
وكلم ا كانت العملية سريعة كلما كانت افضل  ،ويتكون هذا املؤشر من ستة مؤشرات فرعية وكما مبني يف اجلدول
(: )2
 عدد املستندات الالزمة المتام التصدير  :احتلت االردن املرتبة االوىل من حيث ان كل عملية تصدير حتتاج اىل ()2
مستندات فقط وهي اقل من املتوسط العربي البالغ (. )6221
 الوقت الالزم المتام عملية التصدير  :ايضاً احتلت االردن املرتبة االوىل من حيث عدد االيام الالزمة المتام عملية
التصدير البالغة ( )12يوم وهي اقل من املتوسط العربي البالغ ( )21يوم .
 تكلفة تصدير الشحنة الواحدة  :ايضا ً كانت االرن االفضل من حيت التكلفة اذ كانت تكلفة التصدير االقل فيها
والبالغة ( )$222وهي ايضاً كانت اقل من املتوسط العربي البالغ (.)$1221
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 وكذلك كانت عملية االسترياد من حيث عدد املستندات املطلوبة وعدد االيام المتام عملية االسترياد وتكلفة
االسترياد كانت االردن االقل لذلك استحقت املرتبة االوىل جبدارة يف هذا املؤشر.
 ومن حيث الوقت الالزم المتام االسترياد املقدر بااليام فكانت اململكة االردنية العامشية االفضل وتليها السعودية باملرتبة
الثانية ثم الكويت ثالثا والعراق اخريا بوقت اعلى من املتوسط العربي .
 تكلفة االسترياد  :كانت االردن االفضل من حيث تكلفة االسترياد والكويت ثانيا وجاءت السعودية ثالثا والعراق
رابعا بتكلفة اعلى من املتوسط العربي.
وهنا احتل العراق املرتبة االخرية يف سوء ادارة االعمال التجارية عرب احلدود مما يعرقل عمل املستثمرين االجانب
يف حال تاسيس مشاريعهم يف العراق.
جدول ()1
مؤشر التجارة عرب احلدود لعام  5012للدول عينة البحث

التصدير

عدد املستندات الالزمة المتام

الوقت الالزم المتام التصدير (ايام)

تكلفة التصدير (دوالر لكل حاوية)
1582

8

11

1301

3

1

12

1.532

1

50

1520

5

52.1

1951

---

االسترياد

80

3220

10

85

3620

9

عدد املستندات الالزمة المتام عملية

الوقت الالزم المتام االسترياد (ايام)

تكلفة االسترياد (دوالر لكل حاوية)

ترتيب الدولة من
حيث االفضلية

ت

الدولة

1

العراق

10

5

السعودية

6

13

3

االردن

2

15

852

9

الكويت

1

12

1082

10

2

املتوسط العريب

6.50

50

1510

1.1

.5املؤسسة العربية لضمان االستثمار Doing Business 2015 WWW.5012اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل.1 :

 .2مؤشر تنفيذ العقود  :يقيس هذا املؤشر مدى مرونة او مجود النصوص القانونية واالجراءات االدارية املنظمة لالنظمة
القضائية وعملية الفصل والبت يف القضاية التجارية من خالل حتديد التكلفة اليت جيب حتملها يف سبيل حتصيل مديونية
متاخرة سدادها جنمت عن بيع بضائع وتتبع عدد االجراءات الالزمة لتحصيل الدين منذ رفع الدعوى القضائية وحتى
تاريخ التحصيل الفعلي للدين ويتكون هذا املؤشر من ثالث مؤشرات فعلية وهي كما مبني يف اجلدول (: )11
 عدد االجراءات املطلوبة  :جاءت االردن والسعودية االفضل من حيث قلة عدد االجراءات املطلوبة واليت بلغت على
التواي ( ) 41 ، 32اجراء وهي اقل من املتوسط العربي البالغ ( )42اجراء.
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 عدد االيام الالزمة  :كان العراق االفضل من حيث عدد االيام الالزمة النفاذ العقود واليت بلغت ( )221يوم وهي
اقل من املتوسط العربي البالغ ( )666يوم.
 التكلفة يف انفاذ العقود  :ايضاً جاءت الكويت االفضل اذبلغت تكلفة انفاذ العقود ( )%1222وهي اقل من املتوسط
العربي البالغ (.)%2223
كالعادة جاء العراق يف املراتب االخرية يف البت بالقضايا القانونية وضعف القانون يهدد ضمان حقوق املستثمرين
االجانب مما جيعلهم يتجنبون االستثمار فيه.
جدول ()10
مؤشر تنفيذ العقود لعام  5012للدول عينة البحث
ت

الدولة

عدد االجراءات
املطلوبة

الوقت
(االيام)

التكلفة  %من قيمة
املطالبة

ترتيب الدولة من حيث
االفضلية

1

العراق

21

250

58.1

9

5

السعودية

90

632

51.2

5

3

االردن

31

681

31.5

3

9

الكويت

20

266

18.8

1

2

املتوسط
العريب

92

666

51.3

---

.5املؤسسة العربية Doing Business 2015 WWW.اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل. 1 :
لضمان االستثمار 5012

 .11مؤشر تسوية حاالت االعسار  :ويركز هذا املؤشر على حاالت تصفية النشاط التجاري وتقليص تكلفة اجراءات
اعالن االفالس وتصفية النشاط واغالقه يف خمتلف الدول ويتكون هذا املؤشر من تسعة مؤشرات فرعية وهي كما
مبني يف اجلدول (: )11
 مؤشر التسوية بالسنوات  :كانت السعودية االفضل اذ حققت اقل وقت للتصفية البالغ ( )222سنة وهي اقل من
املتوسط العربي البالغ ( )3سنوات.
 تكلفة التصفية  :كانت الكويت االفضل اذ حققت اقل تكلفة عند التصفية البالغة ( )%11وهي اعلى بقليل من
املتوسط العربي البالغ (.)%14
 نتائج رد املديونية كانت مجع الدول العربية االسواء واليت بلغت ( )1مقارنة مع املتوسط العربي البالغ (.)1216
 معدل االسرتداد  :جاءت الكويت االفضل بـ( )3221سنت من كل دوالر وهي قريبة من املتوسط العربي البالغ
( )34سنتاً.
 معدل الشروع باالجراءات  :كانت مجيع الدول العربية عينة البحث دون املتوسط العربي البالغ (.)2212
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وبشكل عام حصلت الكويت على املرتبة االوىل على مستوى املؤشر ككل .بينما احتل العراق املرتبة االخرية اذ مل
ينفذ أي اصالح ملعاجة حاالت االعسار يف حال حصوهلا مما يهدد اموال املستثمرين االجانب مما ينعكس سلبياً يف

جذب االستثمارات.

جدول ()11
مؤشر تسوية حاالت االعسار لعام  5012للدول عينة البحث

---

---

---

9

0

58.1

5

3

51

5

5

5

1

5.02

---

الوقت (عدد السنوات)

1

العراق

---

---

5

السعودية

5.8

55

3

االردن

3

50

0

9

الكويت

9.5

10

0

35.1

2

املتوسط
العريب

3

19

0.06

39

الستمرار املشروع)

ت

الدولة

التكلفة ( %من املمتلكات)

النتيجة ( 0للبيع بالتجزئة و 1

معدل االسرتداد (سنت على دوالر)

مؤشر الشروع باالجراءات ()3-0

ترتيب الدولة من
حيث االفضلية

.5املؤسسة العربية لضمان Doing Business 2015 WWW.اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل.1 :
االستثمار 5012

ثالثا  .مؤشر االستثمار االجنيب يف الدول عينة البحث:

 .1مؤشرات االستثمار االجنيب املباشر للدول عينة البحث :اشار اجلدول ( )12ادناه اىل تدفقات االستثمار االجنيب املباشر
الوارد اىل الدول املضيفه له ،فاشار اىل ان تدفقات االستثمارات االجنبية الواردة اىل دول عينة البحث كانت متذبذبة،
فيالحظ ان اململكة العربية السعودية متكنت من زيادة نسبة استقطاب االستثمارات االجنبية اىل اراضيها نتيجة متكنها من
نسج بيئة استثمارية مناسبة لالستثمارات فضال عن متكنها من تذليل العقبات اليت حتول دون جذب االستثمارات من خالل
القيام جبملة من االصالحات املالية واالدارية املؤشرة يف اجلدول ( ،)1وجاءت مجهورية العراق يف املرتبة الثانية من حيث
تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة والواردة اليها على الرغم من اخنفاض التدفق يف سنة  2112مبقدار ()12313
مليون دوالر وبنسة اخنفاض بلغت ( )%22قياسا بنسبة  2114وهذا يعزى اىل مجلة االحداث السياسية واالمنية اليت عانى
منها العراق يف احتالل جزء كبري من اراضيه من قبل اجملاميع االرهابية فضال عن قيام الدولة العراقية مبحاربة تلك اجملاميع
اليت اثرت تاثري مباشر على مستوى االستثمارات االجنبية املباشرة املتدفق اليه كونه يبحث عن االمان واالستقرار النسيب
ومع هذا احتل املرتبة الثانية على مستوى عينة البحث على الرغم من احتالله املرتبة االخرية من حيث تنفيذه لالصالحات
املالية واالدارية ،نتيجة استقطابه لالستثمارات االجنبية املباشرة يف اجملال النفطي وتوقيعه اتفاقيات شراكة وتعاون مع
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الواليات املتحدة االمريكية فضال عن احتساب مؤشرات اقليم كوردستان العراق يف جمال جذب االستثمارات االجنبية
ا ملباشرة الذي ميتلك بيئة استثمارية اكثر استقرارا من البيئة العراقية ،وجاءت االردن يف املرتبة الثالثة من حيث استقطابها
لالستثمارات االجنبية املباشرة وبنسبة اخنفاض بلغت ( )%32يف سنة  2112قياسا بسنة 2114وهذا االخنفاض يعزى اىل
االحداث اليت متر بها الدول اجملاور ة لالردن املؤدي اىل اخنفاض مستويات جتارته اخلارجية خاصة مع العراق وسوريا ،
واستقطاب االردن لعد كبري من الالجئيني السوريني اليت شكلت عبئا ماليا على االقتصاد االردني فضال عن اخنفاض اعداد
الوافدين للسياحة من خمتلف الدول العربية بسبب التصادم الشعيب مع احلكومة نتيجة رفع اسعار املشتقات النفطية،
وكذلك احلال بالنسبة دولة الكويت اليت جاءت باملرتبة االخرية من حيث استقطاب االستثمارات االجنبية املباشرة اىل
اراضيها على الرغم من جميئها باملرتبة الثالثة يف تنفيذها لالصالحات املالية واالدارية  ،اذ سجلت الكويت عجزا ماليا يف
سنة  2112بسبب هبوط إيراداتها النفطية .وقد اضطر هذا العجز احلكومة إىل اعتماد تدابري تقشف تشمل رفع الدعم عن
بعض السلع واالجتاه لفرض ضرائب على الشركات واألشخاص .مما اثر على مستوى استقطاب االستثمارات اىل اراضيها.
اجلدول ()15
تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة اىل الدول عينة البحث للسنتني  5012 -5019باملليون دوالر
الدولة

5019

5012

قيمة
التغري

نسبة
التغري

الرتتيب
حسب عينة
البحث

السعودية

8015

8191

151

5

1

العراق

9185

3961

()1313

()51

5

االردن

5001

1512

()132

()31

3

الكويت

123

513

()660

()61

9

املصدر :املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،مناخ االستثمار يف الدول العربية ،مؤشر ضمان جلاذبية
االستثمار ،5016 ،الكويت

 .2مؤشر االستثمار االجنيب احملفظي للدول عينة البحث  :يبني اجلدول ( )13ان اململكة العربية السعودية حصلت على
املرتبة الثانية عربياً واالوىل على مستوى عينة البحث رغم اخنفاض حجم االستثمارات احمللية واالجنبية احملفظية اذ بلغت
االستثمارات االجنبية احملفظية  21مليار دوالر سنة  2112وباخنفاض  21مليار دوالر عن سنة  2114نتيجة الوضع
االقتصادي الذي مير به االقتصاد العاملي بشكل عام والوضع االقتصادي يف املنطقة العربية والربيع العربي بشكل خاص اليت
اثرت سلباً يف جذب االستثمارات االجنبية اليها  ،فيما حلت الكويت باملرتبة الرابعة عربيا والثانية على مستوى عينة البحث
وقد بلغت جمموع االستثمارات احملفظية احمللية واالجنبية  22مليار دوالر وباخنفاض بنسبة  % 1222عن سنة  2114وقد
شكلت االستثمارات االجنبية مبلغ  222مليار دوالر  ،فيما جاءت اململكة االردنية اهلامشية باملرتبة الثامنة عربيا والثالثة على
مستوى عينة البحث اذ بلغت جمموع االستثمارات احملفظية واالجنبية  122مليار دوالر وباخنفاض  41مليون دوالر عن
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سنة  ، 2114واخريا حل العراق يف املرتبة  12عربيا واملرتبة الرابعة على مستوى عينة البحث اذ بلغت االستثمارات
االجنبية احملفظية سنة  2112مبلغ  211الف دوالر وباخنفاض  211الف دوالر عن سنة  ، 2114وكل هذه املؤشرات
املالية واالدارية تبني ضعف جاذبية البيئة االستثمارية العراقية لالستثمارات االجنبية احملفظية السباب كثرية منها امنية
واالخرى ضعف الثقة باملؤسسات املالية وضعف االجراءات اليت حتمي املستثمرين االجانب والذي انعكست سلبيا على
تطوير االستثمارات احملفظية يف العراق .
جدول ()13
بيانات عن االسواق املالية العربية للسنوات 5012 – 5019

العراقي

االستمار بنوعية

الكوييت

53913

نسبة النمو يف

السعودي

1280

- 3.9
1296

53000

- 0.2

عدد االسهم املتداولة (مليون)

639

291

- 19.6

عدد الشركات املدرجة

166

115

3.6

القيمة السوقية (مليون دوالر)

915816

10000

915626

80000

- 15.1

عدد االسهم املتداولة (مليون)

16310

12191

- 5.6

عدد الشركات املدرجة

516

516

0

القيمة السوقية (مليون دوالر)

3200

11200

5100

82066

- 15.2

عدد االسهم املتداولة (مليون)

15118

8589

- 32

عدد الشركات املدرجة

61

61

0

القيمة السوقية (مليون دوالر)
عدد االسهم املتداولة (مليون)

1

1398
11

1051

0.8
21

الرتتيب عربيا

االردين

القيمة السوقية (مليون دوالر)

536

البحث

عدد الشركات املدرجة

558

مستوى عينة

املايل

استثمار
حملي
5019

استثمار
حملي
5012

الرتتيب على

السوق

البيان

استثمار
اجنيب
5019

استثمار
حملي
5012

- 59.3

8

5

9

18

3

1

5

9

- 52.3

اجلدول من اعداد الباحثان استنادا اىل  .1 :صندوق النقد العريب " اداء اسواق املال العربية  5012العدد الثالث والثمانني
 .5تقريرسوق العراق لالوراق املالية 5012- 5019
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االستنتاجات والتوصيات
اوالً :االستنتاجات
 .1يساهم ختفيف االجراءات يف جذب االستثمارات االجنبية املباشر بسبب سهولة اداء االعمال يف الدول اليت تتبنى تلك
االصالحات.
 .2احتل العراق املراتب االخرية يف مؤشرات سهولة االعمال بسبب عدم القيام باية اصالحات لتشجيع االستثمار ،فضالً عن
سوء االوضاع االمنية والسياسية فيه.
 .3ضعف سوق العراق لالوراق املالية سبب يف ضعف جذب االستثمارات احملفظية اىل البلد مما جعل القطاع اخلاص ضعيف
جدا بسبب ض عف دور السوق يف توفري التمويل لوحدات العجز املالي اليت تساهم يف تاسيس مشاريع جدية ترفد البنية
التحتية للبلد.
 .4جاءت اململكة العربية السعودية باملرتبة االوىل على مستوى عينة البحث من حث جذبها لالستثمارات االجنبية املباشرة
وغري املباشرة بسبب حماوالتها احلثيثة لبناء قاعدة صناعية وجتارية توازي الصناعة النفطية من حيث االيرادات.
 .5بني البحث ان الدول اليت تأخذ الزمن بنظر االعتبار احتلت مراتب متقدمة يف مؤشر سهولة االعمال.
ثانياً :التوصيات
 .1العمل على تطوير النظام املالي يف العراقي والبدء بالعمل لتطوير السوق املالية ملا هلما من فوائد كبرية على االقتصاد من
خالل تعبئة املدخرات واعادة توظيفها من خالل توفريها لوحدات العجز املالي.
 .2ختفيف االجراءات الروتينية اليت تواجه املستثمرين االجانب واحملليني والعمل مبشروع النافذة الواحدة من اجل حتفيزهم على
اقامة املشاريع مما يساهم يف زيادة التدفقات االستثمارية املباشرة اىل العراق بشكل عام واالقليم بشكل خاص.
 .3توفري الضمانات الكافية حلماية املستثمرين االجانب سواء كانوا اصحاب استثمار مباشر او حمفظي.
 .4اعطاء الزمن اهمية كبرية يف اجناز املعامالت املالية والتأسيسية للمشاريع ملا له من اثر كبري يف جذب االستثمارات والذي
يعترب ميزة تنافسية بني الدول.
 .5العمل على تطبيق النافذة الواحدة يف هيئات االستثمار الجناز املعامالت املتعلقة باالستثمار باسرع وقت وبعيدا عن الروتني
واالجراءات البريوقراطية اليت تؤثر سلبا على استقطاب االستثمارات.
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قائمة املصادر
 .1املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،مناخ االستثمار يف الدول العربية ،مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار،
 ،2116الكويت.

 .2املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،مناخ االستثمار يف الدول العربية ،مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار،
 ،2112الكويت

 .3صندوق النقد العربي " اداء اسواق املال العربية  2112العدد الثالث والثمانني
 .4تقريرسوق العراق لالوراق املالية 2112- 2114

 .2اجلميل ،سرمد كوكب ،التمويل الدولي-مدخل يف اهلياكل والعمليات واالدوات ،الدار النموذجية للطباعة والنشر ،بريوت،
لبنان. 2111 ،،

 .6عاطف ،عبد الكريم امحد ،مناخ االستثمار واهميته يف جذب االستثمارات ،مركز الدراسات والبحوث اليمين ،اجلمهورية
اليمنية.2112 ،

 .2قائد ،علي عبد اهلل ،2112 ،تطور االستثمار يف ظل جهود حتسني املناخ االستثماري وتوفر الفرص يف اجلمهورية اليمنية ،اجمللة
العلمية ،العدد  ،43كلية التجارة ،جامعة أسيوط.

 .2صندوق النقد العربي ،2112 ،املؤسسات املالية العربية ومتويل التنمية واالستثمار يف الوطن العربي ،أبو ظيب ،اإلمارات العربية
املتحدة.

 .2الشرابي ،حممد ذنون ،2112 ،تفعيل االستثمار األجنيب املباشر باجتاه التنمية املستدامة -دراسة نظرية تطبيقية للمدة (-1222
 ،)2113رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل.

 .11الشكاكي،إدريس رمضان حجي" ،حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف إقليم كوردستان /العراق  :دراسة ميدانية يف عينة من
شركات االستثمار األجنيب املباشر للمدة ( ،")2116-2112رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة

صالح الدين.2116،

 .11احملمود ،ارشد حممد ،مقومات وجماالت االستثمار مع الرتكيز على املناطق احلرة يف حمافظة نينوى ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل.2111 ،

 .12مطر ،حممد ،إدارة االستثمارات -اإلطار النظري والتطبيقات العملية ،ط ،2دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.2112 ،
13. World Bank, World Development Report, 2005, A Better Investment Climate For
Everyone, A Co publication Of The World Bank and Oxford University Press , 2005.
14. World Bank, Doing Business 2015, Going Beyond Efficiency, 12TH edition,
www.doingbusiness.org ,2015.
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سيميائية الصورة اخلرافية للكورد يف الرتاث العربي *
ا.م .د .شاهو سعيد
كلية اللغات  /جامعة التنمية البشرية

امللخص
يقدم هذا البحث مقاربة سيميائية حلكايات وروايات خرافية عن الكورد وأصلهم ونسبهم ،حسبما ورد يف بعض الكتب
املصنّفة ضمن الرتاث املكتوب باللغة العربية .ويهدف البحث اىل استخالص الدالالت الكامنة وراء تلك الصور املرسومة للكورد،
بوصفها دواالً وإشارات سيميائية وردت يف أكثر من مناسبة ،ومن قبل أكثر من مؤلف وكاتب .وبذلك ،ال حيقق الباحث يف القيمة
التارخيية لتلك الروايات ،بقدر ما حياول استكناه املرجعيات الثقافية اليت أنتجتها يف سياقات تارخيية معينة .ويستهل الباحث هذه
الدراسة مبدخل نظري ،تليه قراءات سيميائية ألبرز الصور املرسومة للكورد ،فيما يتعلق خبرافة الساللة واملوطن واهلوية.
الكلمات املفتاحية :السيميائية ،اخلرافة ،الكورد ،الرتاث العربي.

املقدمة
دأب الباحثون املعاصرون يف جمال التاريخ والرتاث الثقايف على توثيق الوقائع والروايات والنصوص حسب املنهجية املتبعة يف

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية .وبذلك جرى التفريق بني الوقائع التارخيية واألساطري واحلكايات اخلرافية .كما جرى التمييز بني

الروايات اليت ميكن إثبات صحتها من عدمها ،والروايات املنسوبة اىل مصادر وهمية اختلقتها خميلة الكتاب والرحالة ،أو املخيلة

اجلماعية للشعوب؛ وخصوصاً فيما يتعلق بسرد حكايات خرافية عن آخرين خمتلفني يف اللغة والدين والعرق واجلغرافيا.

وكغريه من الشعوب ،مل يسلم الشعب الكوردي من تصورات وهمية وخرافية ،اختلقتها خميلة أفراد ومجاعات ،أوردتها

مصادر شرقية واستشراقية قدمية وحديثة ،اىل جانب مصادر أخرى قد تضمنت وثائق وشهادات وصور اجيابية نُسبت اىل الشعب

الكوردي يف التاريخ القديم واحلديث .ومبا أن الرتاث املدون باللغة العربية يُعدّ تراثاً شرقياً قدمياً ،شاركت يف إنتاجه شعوب املنطقة

بأسرها ،فإنه ال ميكن ألي دارس يبحث يف تأصيل الصور التارخيية للشعب الكوردي أن يستغين عن هذا الرتاث .لكن الباحث يف

هذه الدراسة ليس بصدد إعادة تلك الروايات املدونة يف الرتاث العربي من خالل توثيق بعضها ،أو دحض بعضها اآلخر؛ ألن مهمة
كهذه هي مهمة املؤرخني.

* قُدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية /نيسان ٧١٠٢
721

سیمیائیة الصورة الخرافیة للكورد في التراث العربي

ا.م .د .شاهو سعید

بل اهلدف من الدراسة هو إجراء مقاربة نقدية ألهم تلك الصور من منظور سيميائي ،مبعنى التعاطي معها كنصوص أدبية ال
كمجرد روايات تارخيية؛ ذلك أن أغلب تلك النصوص تفتقر اىل املوضوعية التارخيية ،وتتكون من مزيج من احلكايات والروايات
املفربكة والشهادات الشفوية وأدب الرحالت واألسفار.
وهناك العديد من الدراسات التارخيية اليت تطرقت اىل السياقات اليت جاء فيها ذكر الكورد يف مصادر الرتاث العربي
اإلسالمي .ومن بني الدراسات اليت ختصصت للحديث عن صورة الكورد يف ذلك الرتاث ،كتاب"صورة الكرد يف مصادر الرتاث
اإلسالمي" للباحث الدكتور أمحد حممود اخلليل .1حيث استقصى الكتاب املذكور العديد من املصادر التارخيية يف هذا اجملال ،وحاول
مؤلفه إثبات فرضية مفادها أن هناك مؤامرة تارخيية حيكت ضد الكورد يف مصادر الرتاث اإلسالمي لتبشيع صورتهم وأبلستهم.2
هذا الكتاب ،على أهميته يف تفاصيله ،وخصوصاً يف اختصاره الطريق أمام الباحثني للتقصي والبحث عن صورة الكورد من بني كتب
الرتاث؛ فإنه ال يتعدى كونه كتاباً يف التاريخ يف تفاصيله ،ويف السياسة فيما يتعلق بأحكامه ،ويبقى متأثراً مبالبسات القضية الكوردية
راهناً ،كقضية سياسية لشعب أصابه الغنب على مرّ التاريخ.
أما املنهج السيميائي املعتمد يف هذا البحث فإنه يتعاطى مع الصورة اليت ارتسمت للكورد يف الرتاث ،كمجموعة دوال
وإشارات ميكن إعادة قراءتها يف صالتها بسياقاتها التارخيية العامة ،وضمن مرجعيات ثقافية أنتجت خطابات ووجهات نظر منطية جتاه
اآلخرين .وبذلك حياول الباحث قدر املستطاع أن ينأى بنفسه عن إصدار أي حكم ،باإلثبات أو التفنيد ،باإلجياب أو السلب ،جتاه
تلك الروايات؛ بل يكتفي بعملية ربط الصور والروايات مبرجعياتها الثقافية ،وبالتالي اسكتشاف الدالالت املستخلصة من ورائها.

 .1املشكلة واملنهج
 .1 .1إشكالية صورة اآلخر يف الرتاث العربي
ال تتحدد صورة اآلخر يف الرتاث العربي باآلخر القومي املختلف عن القومية العربية فحسب؛ بل تتشعب صور اآلخر
حسب السياقات الزمنية ووفق املرجعيات الدينية والسياسية اليت حتكمت بالدولة اإلسالمية على مر تارخيها .فإن كان (اآلخر) يف
بداية نشوء الدولة اإلسالمية متمثالً باآلخر غري العربي وغري املسلم؛ فإن هذا اآلخر ما لبث أن احنصر يف اآلخر الديين ،ذلك أن
الدولة اإلسالمية سرعان ما استوعبت الشعوب غري العربية اليت أسلمت بعد الفتوحات اإلسالمية ،وأصبحت اهلوية اإلسالمية هوية
جامعة للمسلمني عموماً .من هنا ،فإن املقصود بالرتاث العربي يف هذه الدراسة هو الرتاث املكتوب بالعربية من قبل املسلمني مجيعاً،
ال املكتوب من قبل العرب فقط .ومبا أن العرب كانوا منشغلني يف بداية نشوء الدولة اإلسالمية بالفتوحات واإلدارة السياسية
والعسكرية للمناطق اجلديدة اليت دخلت تباعاً ضمن دائرة الدولة اإلسالمية؛ فإن االهتمام باملسائل العلمية والدينية كان من نصيب
غري العرب بالدرجة األساس .ويشري ابن خلدون يف مقدمته اىل ذلك ،مؤكداً على االهتمام الذي أولته الشعوب غري العربية بتدوين
_____________________________________________________________________________________________

 1أحمد محمود الخلیل ،صورة الكرد في مصادر التراث اإلسالمي .أربیل ،دار آراس.2102 ،
 2ینظر :المصدر نفسه ،ص.8
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الرتاث اإلسالمي ،بشقيه الشرعي والعقلي ،قائالً" :من الغريب الواقع أن محلة العلم يف امللة اإلسالمية أكثرهم من العجم ،وليس يف
العرب محلة علم ال من العلوم الشرعية ،وال من العلوم العقلية ،إال يف القليل النادر .وإن كان منهم العربي يف نسبته ،فهو عجمي يف
لغته ومرباه ومشيخته ،مع أن امللة عربية ،وصاحب شريعتها عربي".1
ويؤكد الناقد التونسي الطاهر لبيب يف دراسة حتمل عنوان "اآلخر يف الثقافة العربية" على أن العرب كانوا ينظرون يف بداية
الفتوحات اإلسالمية اىل اآلخرين كأهل الذمة ،لكن هذه التسمية تغريت بعد دخول الشعوب األخرى يف اإلسالم ،فظهرت تسميات
أخرى أفصحت عن اختالفات عرقية غري دينية ،كالعجم والشعوبيني ،وغريها من التسميات .2ويشري لبيب اىل أن املبدأ األساس
الذي قامت عليه النظرة اىل اآلخر يف الدولة اإلسالمية "هو أن اخلصال واملساوئ موزعة على األمم ،فال ختلو أمة من اجلمع بينها ،مبا
يف ذلك أمة العرب.3"..
وعلى الرغم من أهمية دراسة لبيب يف رصد التغيريات اليت طرأت على صورة اآلخر يف الرتاث العربي ،إال أن الدالئل
التارخيية تظهر أن نوعاً آخر من التمييز قد ظهر بني الشعوب اإلسالمية ،ال بني العرب واألقوام املتنفذة ،كالفرس مثالً؛ بل بني األقوام
املتنفذة ثقافياً وسياسياً من جهة ،واألقوام اليت كانت تعي

على هام

الدولة اإلسالمية ،من الناحية السياسية واالقتصادية والثقافية،

من جهة أخرى .وخصوصاُ بني أهل املدن واملراكز احلضرية من جانب ،وأهل البوادي واجلبال واملناطق النائية من جانب ثان .من
هنا ،فإن هوية الناظر والراسم لصورة اآلخر يف الرتاث العربي ،حتددت مبن ميتلك السلطة املعرفية اليت كانت قريبة ،يف أغلب
األحوال ،من السلطة السياسية .وبذلك ظهرت بعد استقرار الدولة اإلسالمية تراتبية أخرى مل ترتبط باهلوية الدينية ،بقدر ما ارتبطت
بالسلطة اللغوية والبالغية للكتاب الذين كانوا يتفاخرون فيما بينهم بأقوامهم وأنسابهم وفصاحتهم ،دون األقوام اليت كانت تفتقر اىل
تلك السلطة .ولئن كانت لفظة العجم قد اُطلقت يف بداية األمر على الفُرس ،فإنها أصبحت تطلق على غري العرب عموماً،
وخصوصاً تلك األقوام اليت كانت يف لسانها عجمة ،أو عجزت عن التعبري الفصيح عن نفسها والتفاخر مبجدها .لذلك جند أديباً
عربياً كاجلاحظ ( 878-227م) ،مثالً ،يرسم تصنيفاً لرتاتبية الشعوب حسب قدراتها البالغية ،وسلطاتها املعرفية املوازية للسلطة
السياسية ،وهي خصال متيّزها عن األقوام اهلمجية أو شبه اهلمجية ،فيقول" :وإمنا األمم املذكورون يف مجيع الناس أربع :العرب،
وفارس ،واهلند ،والروم .أما الباقون همجٌ وأشباه اهلمج".4
من هنا ،فإن صور اآلخرين يف الرتاث العربي ،ومن بينها صورة الكورد ،ارتسمت وفق السلطة املعرفية اليت كانت مصاحبة،
بصورة أو بأخرى ،للسلطة السياسية .وعلى الرغم من أن العربية كانت لغة العرب بالدرجة األساس؛ فإنها مل تكن لسان حاهلم
_____________________________________________________________________________________________

 1ابن خلدون ،مقدمة .تحـ :عبدهللا محمد الدرویش ،جـ ،2دمشق ،دار یعرب ،2112 ،ص .370
 2ینظر :الطاهر لبیب ،اآلخر في الثقافة العربیة ،فصل من كتاب "صورة اآلخر :العربي ناظراً ومنظوراً إلیه" .تحریر :الطاهر
لبیب ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،0111 ،ص .211-217
 3المصدر نفسه ،ص .201
 4الجاحظ ،البیان والتبیین .تحـ :عبد السالم محمد هارون ،جـ ،0القاهرة ،مكتبة الخانجي ،ط ،0118 ،2ص .032
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وحدهم؛ بل لسان من يتحكم بها .فاللغة جهاز خيضع لطبيعة السلطة اليت تنطق بها ،ويف ذلك يشري الناقد السيميائي الفرنسي روالن
بارت ( )0181-0101اىل أن "اللغة سلطةٌ تشريعية ،اللسانُ قانونُها" ،1فاللغة ما أن يُنطق بها حتى "تصبح يف خدمة سلطة
بعينها".2

 .2 .1خرافة الصورة النمطية لآلخر:
امتزجت الروايات التارخيية القدمية يف وصف الشعوب واألماكن البعيدة باألساطري واحلكايات اخلرافية ،حيث كان توثيق
املعلومات واألوصاف يعتمد بالدرجة األساس على الرواية الشفوية ،فكانت تعرتيها التحريفات بسبب تناقلها عرب األلسن أو بفعل
تأطريها وإخضاعها لإليديولوجيات السائدة ،أو املنظور االجتماعي والثقايف العام .ذلك أن اجملتمعات ،مثلها مثل األفراد ،متتلك
"انطباعاتها وخلفياتها وذاكرتها اليت تكوّن من خالهلا صوراً عن شعوب أخرى ،والفارق هو يف املدى الزمين الذي تستغرقه الشعوب
يف تكوين صورها ،ويف تعديلها وتغيريها .والصورة الذهنية اليت يكوّنها جمتمع عن جمتمع آخر هي نتاج أحداث وخلفيات وتراكمات
عرب السنني" .3لذلك فإن تلك الصور أصبحت يف اغلبها صوراً منطية مل تفارق ذهنية الشعوب اليت اختلقتها بسهولة.
وعندما يتداخل التاريخ مع اخلرافة ،فإنه يفقد موضوعيته ،ويصبح خاضعاً للسياق السيميائي للمجتمعات اليت تنتج
األساطري واحلكايات الشعبية ،وفقاً الحتياجاتها املادية والروحية .ومع تطور التاريخ يف القرن الثامن عشر ،كحقل معريف خاضع
حملددات منهجية وتوثيقات علمية ،انفصلت عنه اخلرافة؛ لكنهما بقيا اىل حد كبري متقاربني من حيث بنيتهما اللغوية ،فاحتفظا بعنصر
السرد واحلكاية يف وصف الشعوب واألحداث .وقد قارن الفيلسوف الفرنسي فولتري ( )0228-0712بني التاريخ واخلرافة،
واصفاً اخلرافة بالقصة الكاذبة ،والتاريخ بالقصة احلقيقية .ونوّه فولتري ،كذلك ،بالقيمة التارخيية للخرافة "بوصفها تارخياً للعصور
البدائية".4
وهناك ،أيضاً ،مقارنة يف الرتاث الغربي بني اخلرافة واألسطورة .ففي حني ترتبط األسطورة بأحداث تارخيية قد تكون واقعية
يف أساسها ،لكنها تتحوّر مبرور الزمن وتضاف إليها عناصر خيالية؛ فإن اخلرافة حكاية خيالية حبتة ،وعادة ترتبط بتاريخ عقيدة جملتمع
ما .5أما يف الرتاث العربي ،فقد كان هناك تداخل بني التاريخ واألسطورة؛ بل إن لفظة األسطورة كانت أسبق من حيث االستخدام
من لفظة التاريخ ،فكانت تعين الكتابة يف بعض السياقات ،واألباطيل يف سياقات أخرى .أما مفردة التاريخ فهي جديدة يف االستخدام
االصطالحي ،وقدمياً كانت تتعلق بتوقيت األحداث والوقائع واملكاتبات .وبقيت مفردتا التاريخ واألسطورة قريبتني من بعضهما
_____________________________________________________________________________________________

 1روالن بارت ،درس السیمیولوجیا .ت :ع .بن عبد العالي ،الدار البیضاء ،دار توبقال ،ط  ،0113 ،3ص .02
 2المصدر السابق ،ص .03
 3حسین العودات ،اآلخر في الثقافة العربیة من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرین .بیروت – لندن :دار الساقي ،ط،2110 ،0
ص.22
4
Alejandro Cheirif Wolosky. History as Rhetoric, Fable, and Literary Genre. International Journal
of Literature and arts. Vol. 2, No. 1, 2014, p. 19.
 5ینظرIbid. , p. 19 :
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البعض حتى بعدما طرأت عليهما التغيريات االصطالحية .ذلك أن األسطورة ،حتى وإن كانت تعين خرافة وأباطيل ،فإنها "ليست
خالية من وقائع التاريخ وأخباره ،فهي تروي تارخياً بطريقة رمزية ومن خالل الذاكرة اجلماعية".1
إن مقاربة اجلانب الرمزي لألسطورة واخلرافة ضرورية لفهم السياقات التارخيية املختلفة ال من منظور تارخيي حبت؛ بل من
منظور نقدي أيضاً ،بوصفها نصوصاً أدبية حتمل شحنات سيميائية .وحتى الصورة اخلرافية اليت تقبّح الشعوب واألديان ،وتصف
أصحابها بصفات مرذولة منافية للحقائق التارخيية واالجتماعية واألنثروبولوجية ،هلا أهميتها الرمزية لفهم املرجعيات الثقافية اليت
أنتجتها .فقد كان سائداً ال من بني الكتاب الذين كتبوا بالعربية فحسب؛ بل حتى من قبل الكتاب الغربيني ،أن يسندوا صوراً فاضلة
وإجيابية اىل أقوامهم وصوراً مرذولة وسلبية اىل اآلخرين .ويف كتابه "الشرق املتخيّل" يشري تريي هنت

اىل الصورة النمطية للشرق،

اليت مل تفارق ذهنية الغربيني منذ العصور القدمية وحتى العصر الراهن .حيث إن صورة الشرق ،عند الغربي ،ما زالت مرادفة للمكان
اجلامع لألحكام املوجودة بشكل مسبق ،و"مرادف لكل ما له صفة الغرابة (و) حفّاز لشتى التناقضات واملبالغات".2

 .3 .1السيميائية ودورها يف رصد مرجعيات اخلرافة:
يؤكد النقاد السيميائيون أن لألسطورة واحلكايات اخلرافية عالقة وطيدة باملرجعيات الثقافية اليت أنتجتها ،حيث إن القصص
واخلرافات املختلفة اليت تنتمي إىل تراث إنساني ما يف حقبة زمنية معينة ،تتشابه من حيث أبنيتها التكوينية ،مع أنها ختتلف مع بعضها
البعض يف التفاصيل .ويربط الناقد الروسي فالدميري بروب ( )0121-0811بني هذه العالقة وقانون التبادلية اليت ميكن مبوجبها
"نقل األجزاء املكونة لكل قصة اىل قصة أخرى من دون تغيري" .3فيؤكد بروب أن مجيع احلكايات اخلرافية والعجيبة "تنتمي من حيث
بنيتها إىل منط واحد ،ومنه ال ميكن فهم ظاهرة من الظواهر النصية للحكاية ،إال إذا (مت) ربطها بالظاهرة ذاتها يف نص حكاية أخرى،
وهذا الربط سيكشف ال حمالة عن البنية الشكلية واليت تعترب أساس تشكل كل احلكايات" .4وهذا التشابه البنائي بني اخلرفات
واألساطري ،إمنا ينم عن وحدة املخيلة املنتجة هلا ،وما هلا من خصوصية يف سياق زمين معني .
وميضي عامل االجتماع الفرنسي كلود ليفي شرتاوس ( )2111-0118اىل أبعد من ذلك ،حينما يربط بني مغزى األساطري
واخلرافات والذهنية العامة للشعوب القدمية اليت اعتمدت على الرواية الشفوية بدل الكتابة ،وأنتجت اخلرافات تعبرياً عن تفكريها
البدائي ،وهو تفكري منطي ألناس "يتحركون من خالل احلاجة أو الرغبة لفهم العامل احمليط بهم" .5أما الناقد السيميائي جوليان غرمياس
( )0112-0102فإنه يربط بني نظرييت كل من بروب وشرتاوس ليقدم نظرية متكاملة عن البنية املولِّدة لألساطري واحلكايات
_____________________________________________________________________________________________

 1ینظر :وجیه كوثراني ،تاریخ التاریخ .الدوحة ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات ،ط ،2102 ،0ص .32
 2تیري هنتش ،الشرق المتخیل :رؤیة الغرب الى الشرق المتوسطي .ت :د .غازي برو ود .خلیل أحمد خلیل .لبنان – القاهرة ،دار
الفارابي – المجلس األعلى للثقافة ،ط ،2112 ،0ص.1
 3فالدیمیر بروب ،مورفولوجیا القصة .ت :د .عبد الكریم حسن ود .سمیرة بن عمو .دمشق ،شراع ،ط ،0117 ،0ص .23
 4د .حشالفي خضر ،السیمیائیات السردیة من فالدیمیر بروب الى غریماس .مجلة مقالید ،ع  ،1دیسمبر  ،2101ص.27
 5كلود لیفي شتراوس ،األسطورة والمعنى .ت :د .شاكر عبد الحمید ،بغداد ،دار الشؤون الثقافیة العامة ،0187 ،ص .37
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الشعبية .ويف ذلك اعتمد غرمياس على مستويني للغة احلكايات ،وهما املستوى السطحي واملستوى العميق .فاملستوى السطحي
يتحدد بالبنية السردية اليت تتشكل بصورة جمردة و"تتجلى على شكل سيميائي وسردي" .1أما املستوى العميق فيتجسد يف البنية اليت
"تتحدد داخلها الكينونة اإلنسانية ،بتنوع أشكال حضورها اجلماعي و الفردي" .2ولتوضيح ذلك يسند غرمياس وظائف اىل
الوحدات العاملة يف اخلرافة واحلكايات العجيبة وفق ثالثة أزواج من الوحدات العاملة:3
.0

العالقة التواصلية بني (املرسل واملرسل إليه) :أي العالقة املرجعية بني الطرف الذي أنتج اخلرافة والطرف

الذي يستمع إليها ويتلقاها .وبذلك تكون هناك ذهنية مشرتكة ،وفق اتفاق غري معلن ،بني الطرفني.
.2

الرغبة املتبادلة بني (الذات واملوضوع) :وتتمثل يف رغبة الذات يف احلصول على املوضوع اخلرايف ،وهو

موضوع مرغوب فيه من قبل طريف الرسالة.
.3

الصراع بني طريف ثنائية (املساعد واملعيق) :حيث يوجد يف كل حكاية طرف مساعد يبتغي التربير

ملوضوع القيمة كموضوع مستساغ ،يقابله طرف معيق يعرقل األمر ،ويتمثل عادةً يف شخصية أو مجاعة شريرة يتحدد
دورها سلفاً.
ويتطرق روالن بارت ،كذلك ،اىل أهمية املقاربة السيميائية لآلثار األسطورية واخلرافية ،ألن تلك اآلثار ال ميكن فهمها من
خالل القراءة العادية .فهي وإن تلجأ اىل اللغة اإلنسانية للتعبري؛ فإنها تستبطن مضامني غري لغوية يف صيغة "ما وراء الكالم" 4فتتم
ترمجتها اىل رموز لغوية يف صيغة ملفوظات.
وبذلك ال يتطابق التعبري واملضمون يف اخلرافة ،وعلى الناقد السيميائي أالّ يتشبث بالبنية السطحية للحكاية اخلرافية لفهم
مضامينها؛ بل عل يه أن ينتقل من النظام التعبريي األول املتمثل ببنية اللغة أو اللسان ،اىل النظام الداللي الثاني املتمثل بالبنية العميقة
للرموز اليت ال بد من إحالتها على سياقاتها الثقافية.

_____________________________________________________________________________________________

 1خضر ،السیمیائیات السردیة ،ص .28
 2المصدر نفسه.22 ،
 3ینظر :سعید بوعیطة ،المرجعیة المعرفیة للسیمیائیات السردیة ،صSemat: An International Journal. ( .12
،)University of Bahrain. Vol 1, No 1, 45-55, May 2013
 4د .أحمد دیب شعبو ،في نقد الفكر األسطوري والرمزي .طرابلس حول أسطورة العرق ،ینظرJuan Comas, Racial :
.Myths. Paris, Unesco, 1951, p. 5-11
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 .2خرافة انتساب الكورد اىل اجلن
شاعت خرافة النسب أو "أسطورة العرق" ،1بشقيها اإلجيابي والسليب ،بني األمم واألقوام والقبائل القدمية ،وما زالت
امتداداتها حاضرة حتى عصرنا الراهن .حيث نسبت بعض األمم اىل نفسها نقاء الدم واألصل املقدس واملُلك والبأس؛ فيما نعتت
الشعوب األخرى بصفات مرذولة وصلت يف بعض األحيان حد انتزاع اإلنسانية منها ووصفها بالبهائم واجلان .وهذا التمييز بني
نسب األنا املقدس ونسب اآلخر املدنس كان رائجاً ،وبدرجات متفاوتة ،بني مجيع األقوام واجلماعات البشرية دون استثناء .وإذا
كانت األقوام املهيمنة تتباهى بأصوهلا العرقية الكربى؛ فإن التفاخر بنسب العشرية أو الفخذ والعائلة كان ،ومل يزل ،من نصيب
الثقافات البدوية والقبلية .وقد أدى التشبث خبرافة النسب اىل صراعات وحروب خارجية وداخلية طاحنة على مر التاريخ ،راح
ضحيتها املاليني .وما زال املروّجون لتلك اخلرافة حياولون التنظري هلا يف العصر الراهن حتت مسميات إيديولوجية ،لكنها تفتقر يف
حقيقتها اىل العلمية واملوضوعية .وتعترب النازية والفاشية 2وحركات الكراهية على أساس اللون والدين واجلغرافيا من اإليديولوجيات
احلديثة اليت حاولت ،وما زالت بعضها حتاول التنظري ألسطورة األصل املقدس والدم النقي ،واليت البد من تفكيكها سيميائياً ونقدياً،
بقدر مواجهتها سياسياً واجتماعياً.
وعند البحث عن خرافة النسب الكوردي يف الرتاث العربي البد من اإلشارة اىل أن الروايات اليت تناولت القضية قد
جاءت متشابهة حيناً ،ومتضاربة حيناً آخر ،ضمن مصنفات خمتلفة يف احلديث والشرع واألدب وأخبار األمم .وقد حاولت بعض
تلك املؤلفات أن تُنصف الكورد وجتمّل صورتهم يف سياق حكايات وروايات؛ لكنها ومع ذلك مل تتمكن من أن تتجرد من اخلرافة
كلياً .أما بقية الروايات فقد كانت سلبية ومرذولة جتاه الكورد حتى يف حينها .وتنم هذه الروايات ،دون شك ،عن النظرة
اإلستعالئية اليت كانت سائدة عند اجلماعات العرقية املتنفذة ،سياسياً وثقافياً ،يف املراكز احلضرية للدولة االسالمية.

 .1 .2الكُليين وتوجّس املعاملة واملخالطة مع األكراد /اجلان
يف كتاب (الكايف يف األصول والفروع) ،وضمن باب (من تُكره معاملته وخمالطته) ،ينسب حممد بن يعقوب الكليين
( ،)120-872حديثني اىل احلسني بن علي ،يستبطنان توجساً مكرّراً ،ممزوجاً خبرافة التماثل بني الكورد واجلن .حيث جاء يف
الكتاب ما نصّه:

_____________________________________________________________________________________________

 1حول أسطورة العرق ،ینظر.Juan Comas, Racial Myths. Paris, Unesco, 1951, p. 5-11 :
 2ینظر.Ibid. , p. 39-47 :
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"..عن حممد بن حييى ،وغريه ،عن أمحد بن حممد عن علي بن احلكم ،عمّن حدثه عن أبي الربيع الشامي ،قال :سألت أبا
عبداهلل عليه السالم ،فقلت :إن عندنا قوماً من األكراد ،وأنهم ال يزالون جييئون بالبيع ،فنخالطهم ونبايعهم .فقال :يا أبا الربيع ،ال
ختالطوهم ،فإن األكراد حيّ من أحياء اجلن كشف اهلل عنهم الغطاء ،فال ختالطوهم".1
وجاء يف الكتاب نفسه ،ويف باب كراهية مناكحة الكورد والزنج والسودان ،ونقالً عن علي بن إبراهيم ،وهو يروي عن
"..امساعيل بن حممد املكي ،عن علي بن احلسني ،عن عمرو بن عثمان ،عن احلسني بن خالد ،عمن ذكره عن أبي الربيع الشامي قال:
قَال لي أبو عبداهلل عليه السالم )...( :وال تنكحوا من األكراد أحداً ،فإنهم جنس من اجلن كشف عنهم الغطاء".2
يفصح هذان احلديثان عن صورة واحدة مكرّرة ارتسمت للكورد يف ذهنية مجاعة من مصنفي احلديث والشرع يف الرتاث
العربي .ومشكلة هذه الذهنية تتجسد يف أنها قد حاولت إسناد أحكام شرعية اىل قصص خرافية .فمن الناحية الشرعية ،حتاول تلك
الروايات التسويغ الشرعي للحكم بكراهية املعاملة واملخالطة واملناكحة مع الكورد؛ أما السبب املوجب للحكم فيُحال على خرافة
خمتلقة ال متت اىل احلقيقة والواقع التارخيي بصلة.
فيما يتعلق باحلديث األول ،فإنه جاء يف معرض من تُكره معاملتهم وخمالطتهم ،ويف ذلك مياثل الكليين بني األكراد
و"املُحارَفني ،وذوي العاهة ،والسفلة ،ومن نشأ يف غري خري" .3وهذه التسميات كانت تطلق على أناس كانوا منبوذين وفق التصوّر
السائد آنذاك ،وكانوا يعيشون على هام

اجملتمع ،ومل يكن من حقهم خمالطة أهل السوق واحلضر .ويتبيّن من ذلك:

أ.

التمييز الطبقي واالجتماعي الذي كان يُربَّر له دينياً وثقافياً يف ذلك الزمان.

ب.

التوجّس الذي ارتبط بصورة الكوردي دون غريه ممن تُكره معاملتهم ومصاحبتهم ،حيث ال حيقّر

الراوي املفرتض األكراد بقدر ما يتخوف منهم ويتوجس من أصلهم املرتبط باجلان.
ج.

حماولة تربير األحكام الشرعية بصورة خرافية بإحالة احلكم الشرعي على حكاية خمتلقة.

د.

الذهنية البدائية اليت افتقرت اىل التصنيف املنطقي حني مجعت بني االنتماء العرقي (األكراد) ،والطبقي

(احملارفني) ،واجلسدي (ذوي العاهة) ،واألخالقي (السفلة) واالجتماعي (ذوي املنشأ السيء) يف باب واحد.
أما فيما يتعلق باحلديث الثاني ،فإنه جاء يف باب من تُكره مناكحتهم ،ويف ذلك ذكر الكتاب اىل جانب األكراد أحكاماً
مماثلة تدعو ،على التوالي ،اىل:
أ.

عدم مناكحة الزنج ألنهم خلق مشوّه و -يف رواية أخري -ألن هلم أرحاماً تدلّ على غري الوفاء.

ب.

عدم مناكحة السودان ألنهم تنطبق عليهم اآلية القرآنية "ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم

فنسوا حظا مما ذكروا به"(املائدة.)02 :
_____________________________________________________________________________________________

 1محمد بن یعقوب الكلیني ،الكافي في األصول والفروع .بیروت ،منشورات الفجر ،ج  ،1ط  ،2112 ،0ص .12
 2المصدر نفسه ،ص .202
 3المصدر نفسه ،ص .12
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ج.

عدم مناكحة األكراد ألنهم جنس من اجلن.

د.

عدم مناكحة اهلند والسِّند والقَند ألنهم يفتقرون اىل النجابة.1

وكانت هذه األحكام املتعلقة بنواهي الزواج قد ارتبطت ،اجتماعياً ،بالنظام العائلي الذي ألّف وحدة صغرى ضمن وحدة
النظام االجتماعي األكرب .فالذكور ،واآلباء خصوصاً ،مسؤولون عن محاية وحدة اجملتمع يف مواجهة أي تهجني قد يهدد جتانسه،
لذلك فإن اخلطاب موجه اىل الذكور (ال تنكحوا .)..ويربط علماء االجتماع يف حقل (االنثروبولوجيا وتاريخ الزواج) بني فكرة
الطوطمية وفكرة الزواج .فالفرد يف هكذا جمتمعات ملزم بأن حيمي القداسة الدينية (أو الرمزية الطوطمية) اليت تتأسس عليها وحدة
العائلة واجملتمع.2
ويف احلديث املذكور ينوه الكليين بثالث جماميع من الناس ال تُستحسن مناكحتهم ،دون أن يشري اىل الرابط بينهم .فالتمايز
الذي ميثله الزنج والسودان (ذوو البشرة السمراء) يتمثل يف لونهم؛ لكن احلديث برّر األمر بسب خلقهم املشوّه أو عدم وفائهم
ومشوهلم باآلية املذكورة؛ أي أن هناك هوة واضحة بني احلكم والسبب الذي أوجبه .وليس للون البشرة اليت حتيل على أناس من
غرب آسيا أو جيء بهم من إفريقيا عالقة مع أهل اهلند والسند والقند الذين مت تربير احلكم حبقهم بعدم جنابتهم .وال رابط بني
الطائفتني سوى االنتماء املعكوس اىل أصقاع بعيدة عن مركز العامل اإلسالمي القديم ،األمر الذي حال دون مجعهم وإخضاعهم هليمنة
مركزية مقدسة وفق املنظور الذي أنتج احلديث.
لكن املستغرب هو إقحام األكراد بني الزنج والسودان من جهة ،واهلند والسند والقند من جهة أخرى ،ليكونوا مشمولني
باحلكم أيضاً .واألغرب هو السبب اخلرايف الذي سيق إلجياب احلكم .لكن السبب احلقيقي غري املفصح عنه يكمن يف عدم القدرة
على تطويع اجملاميع الثالث ،على األقل حتى تدوين الكتاب املذكور ،وإخضاعهم للمنظومة الدينية والسياسية اليت حتددت مبوجبها
وجهة النظر االستعالئية تلك.
هكذا ،ومن خالل تفكيك أبنية احلديثني ،يتبني أنهما يفتقران اىل الوحدة املوضوعية .وهذه هي مسة كل حكاية خرافية
بتأسيسها على خطابني :خطاب لغوي تغلفه قداسة دينية لشد انتباه املتلقي الذي يراد له أن يستسلم أمام هيمنة الطرف املرسل،
وخطاب حكائي خرايف ال ميت اىل اخلطاب األول بصلة ،ولكن يراد له أن يظهر وكأنه السبب املوجب .ويف ذلك ال يثري أي من
املخاطِب (بكسر الطاء) واملخاطَب (بفتح الطاء) سؤاالً عن انعدام الرتابط املنطقي بني اخلطابني ،كونهما خيضعان التفاق ال شعوري
مسبق ،وهو مبثابة املرجعية املشرتكة بينهما.

_____________________________________________________________________________________________

 1الكلیني ،ص .202
 2ینظر :ادوار ویسترمارك ،موسوعة تاریخ الزواج :دراسة أنثروبولوجیة .ت :د .مصباح الصمد ود .صالح صالح وهدى رطل.
بیروت ،المؤسسة الجامعیة ،ط  ،0ص .712-710
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 .2 .2مداخلة السيد حممد احلسيين الشريازي:
مبا أن الكليين يعد من كبار علماء الشيعة ،فإن املرجع الشيعي املعاصر السيد حممد احلسيين الشريازي ()2110-0128
قد أعاد استدراك املراد باألكراد يف احلديث املذكور ،وأكد أن املقصود بهم غري الشعب الكوردي املعروف حالياً .وذكر الشريازي
أن املراد بهم "أهل اجلبال ،حيث إنهم مثل األعراب الذين قال سبحانه فيهم" :أشد كفراً ونفاقاً"(التوبة .)12 :فإن طبيعة أهل اجلبال
االبتعاد عن احلضارة الدينية واملدنية )...( .إن املراد باألكراد على هذا كل أهل جبل ،كردياً كان أو غريه ،بل الظاهر أن األكراد إمنا
مسوا أكراداً لذهابهم إىل اجلبال ،فال يشمل احلديث العنصر الكردي املعروف .وعليه فاملراد من (اجلن) املسترت باجلبل ،فإنه مشتق من
مادة اجلنني واجلُنة واجلِنة وغريها ،والذي يؤيد ذلك أنه لو كان املراد أنهم حقيقة من أصل اجلن لزم أن ال يكون تكليفهم كتكليف
اإلنس ،لوضوح الفرق بني التكليفني ،مع بداهة أن األكراد مكلفون كسائر أفراد البشر ،ولذا كان األرجح عدم الكراهة ،بل حاهلم
حال غريهم".1
ال شك أن هذه املداخلة للسيد الشريازي تنم عن رؤية اجتهادية معاصرة إلعادة تفسري احلديث يف سياق زمين خمتلف عن
السياق الذي ورد فيه .هذه الرؤية ،وعلى الرغم من أهميتها يف العصر الراهن للتقريب بني القوميات والطوائف املختلفة؛ فإنها ال
ميكن إسقاطها على الرؤية الدينية واإلثنية اليت سادت على مرّ التاريخ املمتد من القرن العاشر (زمن الكليين) حتى القرن العشرين
(زمن الشريازي) .من هنا فإن استدراك السيد الشريازي قد يكون مهماً من الناحية الفقهية ،وقد يؤثر إجياباً على رؤية النخب يف
العصر الراهن؛ لكنها ال تغيّر من الصورة النمطية العامة اليت ارتسمت للكرد يف ذاكرة املتأثرين باحلديث عرب القرون العشر املاضية،
وما هلا من امتدادات .ألن اخلرافات واألساطري ،وكما يؤكد مؤرخ األساطري املعروف مرسيا إلياد ( ،)0182-0112تبقى ولزمن
طويل حمفورة يف ذاكرة املعتقدين بها ،وال تزول "حتى يف أشد احلضارات ميالً اىل الوضعية".2
فيما يتعلق بإعادة تفسري املعنى اللغوي للجن الذي يعين املسترت حسب هذا التفسري املعاصر ،وفصله عن معناه السائد للجن
املفارق لإلنس وفق املنظور الديين ،فإنه مل يسبق ألي عامل أو جمتهد خالل القرون العشر املاضية  -حسب علم الباحث  -أن يستجلي
األمر كما فعله السيد الشريازي يف نهايات القرن العشرين ،وخصوصاً فيما يتعلق باحلديث املذكور .بل إن خرافات مماثلة رويت يف
سياق زمين مماثل يف الرتاث العربي ،وهي تنسب ساللة الكورد اىل الشيطان بلفظة صرحية ،3وهذا ما يفسر ما كان مقصوداً باجلن
عند الكليين .ولكن ،حتى لو صحّ التأويل بالنسبة للكورد ،فماذا عن الزنج الذين نعتهم احلديث باخللق املشوه؟ وماذا عن املُحارَفني،
وذوي العاهة ،والسودان ،وأهل اهلند ،والسِّند ،والقَند ،الذين مشلهم احلديث وأصدر أحكاماً مشابهة عليهم بوصفهم منبوذين قرآنياً،
_____________________________________________________________________________________________

 1محمد الحسیني الشیرازي ،الفقه :موسوعة استداللیة في الفقه اإلسالمي ،كتاب النكاح ،الجزء األول ،ط  ،2بیروت :دار العلوم،
 ،0188ص .23-22
 2عن :أسماء العریف بیاتریكس" ،اآلخر أو الجانب الملعون" .الفصل الخامس من كتاب "صورة اآلخر :العربي ناظراً ومنظوراً
إلیه" ،ص .11
 3نقصد بذلك روایة المسعودي ،وسیأتي ذكرها الحقا ً في هذا البحث.
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أو يفتقرون اىل النجابة واألرحام اليت حيمل الوفاء؟ لذلك كان أوىل بالسيد الشريزاي أن يتساءل أساساً عن صحة احلديث الذي عمم
أحكامًا على أقوام باجلملة ،بدل إعادة تأويله وحتميل ألفاظه معاني معجمية جديدة.
أما فيما يتعلق بالعالقة اللغوية بني تسمية الكورد وذهابهم اىل اجلبال ،أو املوازنة اللغوية بني لفظيت (األكراد) و(األعراب)،
فإننا نسجل هاتني املالحظتني:
 . 0معلوم أن الشريازي يقصد بقوله "الظاهر أن األكراد إمنا مسوا أكراداً لذهابهم اىل اجلبال "..إحالة لفظة الكورد اىل لفظة
(الكَرد) بفتح الكاف الذي يعين يف اللغة العربية (الطرد) ،وبالتالي إحالتها اىل خرافة أخرى وردت يف الرتاث العربي أيضاً ،مفادها أن
الكورد عوقبوا من قبل النيب سليمان الذي قال "اكردوهم اىل اجلبال" ،أي اطردوهم اىل اجلبال ،وهي خرافة سنتناوهلا يف املبحث
القادم من هذا البحث .يف حني أن لفظة الكورد بضم الكاف ،أو بالواو بعد الكاف ،ليست هلا أية عالقة بلفظة الكَرد بفتح الكاف،
وقد ميّز ابن منظور بني اللفظتني بصورة واضحة يف معجم "لسان العرب".1
 . 2إن املوازنة يف االستخدام اللغوي بني لفظيت (األكراد) و(األعراب) يف غري حملها أيضاً ،ألن االختالف بني لفظيت (العرب
واألعراب) واضح وجلي ،ومثة حد فاصل بينهما يعود تارخيه اىل عصر ما قبل اإلسالم ،خبالف لفظيت (الكورد واألكراد) اللتني ما
زالتا مرتادفتني عند الك ثريين من العامة ،بل حتى عند العديد من الكتاب واملثقفني .مع التنويه بأن لفظة (الكورد أو الكُرد) كانت
قليلة االستخدام يف مصنفات الرتاث؛ أما مبعناها االصطالحي الراهن فهي حديثة االستخدام وخصوصاً عند الكتاب الكورد أنفسهم.
ومثة عالقة بني االستخدام املتزايد للفظة (الكورد أو الكرد) بدل (األكراد) وتنامي الفكر القومي الكوردي يف العصر الراهن ،حيث
أصبحت اللفظة  -بصيغة املفرد – تعبرياً عن الذات اجلماعية الواحدة للشعب الكوردي ،فيما تعرب كلمة األكراد  -بصيغة اجلمع -
عن أفراد ومجاعات قد جيمعهم األصل العرقي أو الطبائع االجتماعية واجلغرافيا الواحدة ،دون أن جيمعهم بالضرورة حس االنتماء اىل
اهلوية القومية الواحدة .أما قدمياً ،فلم يكن ذلك التمايز االصطالحي بني اللفظتني موجوداً ،حتى حيال عليه تأويل نص يرجع تاريخ
تدوينه اىل حوالي عشرة قرون.
خالصة القول ،إن اللجوء اىل التقبيح واألبلسة جتاه اآلخرين ال يتعلق مبذهب ديين حمدد ،أو ذهنية مجاعية معينة  -وهذا ما
يتبني يف السطور الالحقة – بقدر ما يرتبط بالذهنية السياسية والتسلطية اليت جلأت اىل تقبيح اآلخر لفرض اإلرادة والسلطة عليه،
والذهنية الدينية اليت أرادت بذلك تقديس ذاتها عرب تدنيس اآلخر .وال بد من رصد هذه الذهنيات التسلطية ،وتفكيك اسرتاتيجياتها
اليت تتشابه يف اللجوء اىل اخلرافة حيناً ،والتسويغ الديين واإليديولوجي حيناً آخر ،لشرعنة تسلطها على الداخل واخلارج معاً.

_____________________________________________________________________________________________

 1ابن منظور ،لسان العرب.ج ،3بیروت ،دار صادر ،بدون سنة نشر ،ص.321
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 .3ساللة الكورد يف حكاية النيب سليمان
 .1 .3املسعودي وحكاية مواقعة الشيطان إلماء سليمان
يف كتاب "مروج الذهب ومعادن اجلوهر" ذكر املؤرخ واجلغرايف العربي املعروف أبو احلسن املسعودي ( )112-817يف
معرض حديثه عن نسب الكورد .." :ومن الناس من أحلقهم بإماء سليمان بن داود عليهما السالم ،حني سلب ملكه ووقع على إمائه
املنافقات الشيطان املعروف باجلسد ،وعصم اهلل منه املؤمنات أن يقع عليهن ،فعلق منه املنافقات ،فلما ردّ اهلل على سليمان مُلكه
ووضع تلك اإلماء احلوامل من الشيطان ،قال :أكردوهن إىل اجلبال واألودية ،فربتهم أمهاتهم ،وتناكحوا ،وتناسلوا ،فذلك بدء
نسب األكراد".1
عند تفكيك وحدات هذه احلكاية بإمكان القارئ أن جيد تواشجاً بني عناصرها اليت تتفق على تقبيح صورة الكورد وأبلسته
على النحو التالي:
أ.

من ناحية األب ،ينتسبون اىل الشيطان.

ب.

من ناحية األم ،ينتسبون اىل اإلماء املنافقات.

ج.

زمنياً ،أصيبوا بلعنة أبدية مل تُرفع عنهم بعد.

د.

مكانياً ،تشردوا وعوقبوا بالنفي اىل اجلبال واألودية.

ه.

اجتماعياً ،تربوا يف كنف أمهاتهم املنافقات وتناكحوا فيما بينهم.

وعند تطبيق نظرية غرمياس على هذه اخلرافة ،نستنتج أن احملاور الثالثة للثنائيات العاملة ترتابط فيما بينها يف عالقة جدلية
على هذا النحو:
.0

ثنائية (املرسل /املرسل إليه) :هناك اتفاق مرجعي بني واضع اخلرافة (املرسل) والبيئة االجتماعية اليت

تتقبلها (املرسل إليه) .فالطرف األول حياول إقناع الطرف الثاني دينياً ،من خالل إحالة روايته اىل قصة مقدسة و بطلها أحد
األنبياء .ويف املقابل يتقبل الطرف الثاني /املتلقي احلكاية من خالل اختزال حقيقتها يف بطلها ال يف أحداثها وتفاصيلها.
وكان إسناد الروايات والقصص اىل شخصيات دينية وتارخيية ،أو اىل مصادر مقدسة ،وسيلة الختالق القصص ونشرها بني
عامة الناس ومحلهم على تصديقها يف ذلك الزمان.
.2

ثنائية الرغبة بني (الذات واملوضوع) :حيث هناك رغبة من الذات ،أو البطل الرئيس املتمثل بالنيب

سليمان ،لقبول املوضوع أو الثيمة الرئيسة للحكاية املتمثلة باالختبار اإلهلي له ،بسلب ملكه واحليلولة دون الوصول إىل
إمائه.

_____________________________________________________________________________________________

 1ابو الحسن المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر .بیروت ،المكتبة العصریة ،ط  ،2111 ،0ج  ،2ص .17
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.3

التقابل بني (املساعد واملعيق) :وتظهر وظيفة هذه الثنائية عندما تشتد وترية األحداث ،ويأتي الطرف

املعيق املتمثل بالشيطان ،ليُحدث صدمة التوقع وحيول دون أن تنتهي القصة حسبما يتوقعه السامع /املتلقي .ففي حني يتوقع
املتلقي أن يعود املُلك اىل سليمان دون مشاكل أخرى ،يأتي الشيطان متمثالً يف جسد ليقع على بعض إمائه .وأخرياً يظهر
الطرف املساعد املتمثل باملشيئة اإلهلية ليضع حداً للشيطان من خالل:
أ.

إعادة املُلك اىل سليمان.

ب.

فصل اإلماء املؤمنات عن اإلماء املنافقات.

ج.

تكريد ونفي ذرية املنافقات اىل اجلبال واألودية.

د.

إبقاء اللعنة على نسل املكرَّدين.

هكذا ،يتبيّن أن الوحدات العاملة والوظائف السردية تتواشج يف حبكة اخلرافة بشكل متقن ،حبيث يبقى سريان تأثري اخلرافة
على ذهنية املتلقي حتى بعد تلقيها .ذلك أن اخلرافة مل تُختلق من أجل إمتاع املتلقي ،بقدر ما جرى اختالقها إلسباغ صورة منطية على
املكرّد (أكردوهن) املرادف للمطرود املعاقب (ا ُملشَيطَن) .وهنا تظهر الوظيفة املتبادلة بني اللغة واالسطورة اليت تنبّه هلا أرنت
كاسرير ،1حيث إن مفردة (الكورد) جرى تطويعها وحتريفها لتكمِّل الوظيفة احلكائية للخرافة على أساس أنها مشتقة من فعل (كرَد،
يكرد ،كرْداً) الذي يعين (طرد ،يطرد ،طرداً) .وبذلك يبقى الكوردي –حسب الرواي -منفياً مطروداً حتى على أرضه ،وحامالً
للعنته امللتصقة بامسه ،وال تفارقه هذه اللعنة طاملا بقي حامالً المسه.

 .2 .3األصفهاني وحكاية غزو سليمان للهند
يف كتابه "حماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء" ويف باب (ذم النبط وأهل الرساتيق) يقدم الراغب األصفهاني (ت
 )0011قصة خرافية بطلها النيب سليمان أيضاً ،تشبه يف عناصرها حكاييت الكليين واملسعودي ،مع تغيري يف جمرى األحداث وهوية
من يواقع اإلماء .ويذكر ما نصّه.." :أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :األكراد جيل
اجلن كشف عنهم الغطاء .وإمنا ُسمّوا األكراد ألن سليمان عليه السالم ملا غزا اهلند ،سبى منهم مثانني جارية وأسكنهم جزيرة،
فخرجت اجلن من البحر فواقعوهن ،فحمل منهم أربعون جارية ،فاُخرب سليمان بذلك ،فأمر بأن خيرجن من اجلزيرة إىل أرض فارس،
فولدن أربعني غالماً .فلما كثروا أخذوا يف الفساد وقطع الطرق ،فشكوا ذلك إىل سليمان فقال :أكردوهم إىل اجلبال ،فسموا بذلك
أكراداً".2
_____________________________________________________________________________________________

 1ینظر.Ernst Cassirer, Language and Myth, trans. Susan K. Langer, New York, Dover, 1953, p. 9:
 2الراغب األصفهاني" ،محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء" .بیروت ،دار مكتبة الحیاة ،ج  ،0بدون سنة طبع ،ص
.310
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نستجلي عند مقاربة هذه احلكاية ،ومقارنتها باحلكايتني السابقتني أن هناك تشابهاً بني حكاييت املسعودي واألصفهاني فيما
يتعلق بإبراز الدور الرئيس لشخصية النيب سليمان ،وإعادة شبه حرفية لعبارة (أكردوهن أو أكردوهم) .كما هناك إعادة شبه حرفية
لعابرة الكليين "األكراد جنس اجلن كشف عنهم الغطاء" مع تغيري لفظة "جنس" اىل "جيل" .وكذلك استعار األصفهاني (اجلن) من
الكليين ليستخدمه بدل (الشيطان) ملن يواقع اإلماء ،أمهات ذرية األكراد وفق احلكاية.
إن هذا التداخل والتشابه بني احلكايات الثالث ،إن دلّ على شيء إمنا يدلّ على مدى شيوع هذه احلكاية بني النخبة الدينية
والثقافية آنذاك ،ومنها بني عامة الناس .ويدلّ ،كذلك ،على استمرارية تلك الصورة النمطية اليت التصقت بالكورد لنحو عشرة
قرون يف املخيال اجلماعي .حيث تكرّرت الصورة نفسها عند أبي جعفر حممد بن احلسن الطوسي ( )0172-111يف "تهذيب
األحكام" ،1وابن إدريس احللي (ت  )0028يف "السرائر" ،2وحممد علي األردبيلي (ت  )0781يف "جامع الرواة".3
لكن ما ميكن رصده يف رواية األصفهاني أنه نسب احلديث اىل النيب حممد (ص) برواية عمر بن اخلطاب .وباملقارنة مع
الكليين الذي نسب احلديث اىل احلسني بن علي ،فإنه أراد إثبات صحة احلديث دينياً بصورة أوثق ،ويرفع شبهة اخلرافة عنه بإسناده
اىل نيب اإلسالم .من هنا ،ال بد من التنويه بأن املسعودي ،ومقارنة بالكليين واألصفهاني ،مل يُسند رواياته اىل مصادر دينية ،بل اىل
مصادر جمهولة وأشارت اىل تعددها وتضاربها ،فقال ..." :وأما أجناس األكراد وأنواعهم ،فقد تنازع الناس يف بدئهم.4"..
وهناك نقطتان أخريان البد من التنويه بهما:
.0

إن األصفهاني وباعتباره أحد األدباء الكبار ،أراد تشويق قصته أكثر من خالل توظيف أحداث حكائية

إضافية اليها وتنويع مسرح أحداثها بني الرب والبحر واجلزيرة ،وحركية وحداتها العاملة من خالل تصوير الغزو ،وسيب
سليمان لإلماء من اهلند ،وأمره بإخراج اإلماء ،إمهات األكراد من اهلند اىل أرض فارس ،ومن ثم من أرض فارس اىل
اجلبال.
.2

إن اإلصفهاني ،وبوصفه فارسياً ،أراد أن يرفع أي شبهة يف التماثل بني الفرس واألكراد الذين سُموا عند

بعض املصنفني "أعراب الفرس" . 5كما أراد أن يضع حداً فاصالً بني الساللتني ،بدليل أن الباب املخصص لذم األكراد
وغريهم يف كتابه قد جاء مباشرة بعد باب خمصص ملدح الفرس وفضائلهم ،وموازنة شرفاء الفرس بشرفاء العرب ،وإسناد

_____________________________________________________________________________________________

1

محمد بن الحسن الطوسي ،تهذیب األحكام .تحـ :السید حسن الموسوي ،طهران ،دار الكتب اإلسالمیة 0371 ،ش ،ج  ،2ص

.211
 2ابن إدریس الحلي ،كتاب السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي .مكتبة الروضة الحیدریة ،جـ ،2ص .223
 3محمد علي األردبیلي ،جامع الرواة وازاحة الشبهات عن الطرق واالسناد .قم ،منشورات مكتبة المرعشي 0213 ،هـ ،جـ ، 0ص
.012
 4المسعودي ،المصدر السابق ،ص .17
 5ینظر :د .أحمد محمد الخلیل ،ص .223 ،220 ،012
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أحاديث اىل رسول اإلسالم (ص) بفضيلة الفرس ،ومنها" :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :ال تسبوا فارساً ،فما سبّه أحد إال
ال وآجالً".1
انتقم اهلل منه عاج ً
وهنا يطرح سؤال سيميائي نفسه عن الصلة بني ثالوث اخلطاب (الرسالة ،املرسل ،واملرسل إليه) فيما يتعلق باحلكايات
اخلرافية املكررة عن ساللة الكورد يف الرتاث العربي ،من قبل مؤلفني ومصنفني تنتمي غالبيتهم اىل أصول فارسية؟
إن ما نستجليه بتفكيك هذا الثالوث يتلخص يف أ ن الرسالة مل تكن موجهة اىل الكورد بقدر ما كانت موجهة اىل املسلمني
عموماً ،وإىل العرب على وجه اخلصوص ،يف زمن كان الصراع القومي على السلطة السياسية والصراع املذهيب على السلطة الرمزية
للدولة اإلسالمية على أشده .وكان هاجس العديد من املصنفني ،من ذوي األصول الفارسية ،التأكيد على فضيلة ورقي اجلنس
الفارسي ،ورد الشبهة فيما يتعلق بالعالقة بني الساللتني الكوردية والفارسية .وحييل علماء األنثربولوجيا و التحليل النفسي
االجتماعي هذه الظاهرة على بواعث الالوعي اجلمعي للقوميات واجلماعات اليت تستشعر تهديداً على هويتها ،فتقوم بإخفاء وبرت
اجلزء املظلم من تلك اهلوية ،والتشبث جبزئها الذي تعده مشرقا ومدعاةً للفخر حسب تصورها .ويف هذا تؤكّد الباحثة التونسية
"أمساء العريف بياتريكس" أن التشبث بهوية (األنا) واإلقصاء املستمر هلوية (اآلخر) هو يف احلقيقية حماولة لنفي (اجلانب امللعون)
للذات.2
والبد من التنويه بأن هذه الذهنية ال تقتصر على مجاعة إثنية معينة دون أخرى؛ بل هي وسلية ال شعورية مالزمة ألية هوية،
فردية كانت أم مجاعية ،وخصوصاً يف مواجهة األزمات والتهديدات اخلارجية .وإن الذهنية اليت تعمل على توسيع اهلوة بني (األنا/
واآلخر) تقوم ،بالضر ورة ،على إيديولوجيا الثنائيات احلادة بني اخلري /والشر ،اإلميان /والكفر ،احلق /والباطل ،املقدس /واملدنس،
املالئكة /والشيطان ،وغريها .فاألنا ال ميكنها أن تصبح (األنا املنشودة) اليت تتحلى جبميع الفضائل يف اخلري واإلميان واحلق والقدسية
واملالئكية ،ما مل جتتمع يف (كيان اآلخر) كل الرذائل املتمثلة بالشر والكفر والباطل والدنس والشيطنة.

_____________________________________________________________________________________________

 1الراغب االصفهاني ،المصدر السابق ،ص .321
 2ینظر :أسماء بیاتریكس ،ص .12 -81
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اخلامتة
لقد رصدنا يف البحث صورة منطية خرافية للكورد يف الرتاث العربي اإلسالمي ،وهي صورة قد تكررت عند أكثر من كاتب
ومصنف ويف أكثر من سياق زمين ،خصوصاً يف الفرتة املمتدة بني القرن الرابع حتى القرن الثاني عشر للهجرة ،املوافق للعاشر حتى
السابع عشر للميالد .وعند استقراء حيثيات تلك الصورة سيميائياً ،وباالستناد اىل النظريات االنثروبولوجية ،استنتجنا اآلتي:
 كانت الصورة اخلرافية للكورد جزءاً من صورة اآلخر اجملهول ،الذي حيوم حوله الشك ،وال خيضع آلليات التطويعوالتعريف ضمن املنظومة الثقافية اليت كانت مهيمنة يف املراكز احلضرية اإلسالمية.
 كانت إشكالية صورة الكورد جزءاً من إشكالية صورة اآلخر اجلبلي الذي مل يكن من السهل السيطرة عليه ،أو تطويعه ضمناملنظومة السياسية والثقافية للمراكز احلضرية يف العامل اإلسالمي القديم.
 أدى التنافس بني العرب والفرس قومياً ،والشيعة والسنة مذهبياً ،اىل إضفاء صور خمتلفة ومتباينة على الكورد .ويف حنيكانت بعض تلك الصور إجيابية ،فإن معظمها اتصفت بالسلبية واخلرافية.
 كانت صورة اآلخر الكوردي جزءاً من رسالة سيميائية ،ضمن ثالوث داللي مل ميثل فيه الكورد أياً من طريف املرسل واملرسلاليه.
 اقرتنت الصورة اخلرافية للكورد بأحكام شرعية يف بعض املصنفات اليت دعت اىل عدم مناكحة الكورد ومعاملتهم وخمالطتهم.وارتسمت الصورة يف بعض األحيان يف سياق قصص دينية ،وخصوصًا قصة النيب سليمان وإمائه.
 ظهرت عناصر طوطمية يف الذهنية اليت أبلست الكورد ،واليت حاولت إضفاء قدسية على بنية العائلة اليت البد من احلفاظعلى وحدتها ،ومحايتها من التهجني واملناكحة والتزاوج اخلارجي.
 عند تفكيك قصة سليمان اخلرافية ،برواياتها املختلفة ،رصدنا وظيفة الوحدات العاملة السيميائية اليت تنطبق على األساطريواحلكايات الشعبية.
 افتقرت الذهنية اليت صورت الكورد خرافياً اىل منطق التصنيف فيما يتعلق باجلمع العشوائي بني االنتماءات العرقية والطبقيةواألخالقية واالجتماعية.
 كان التمييز الذي مورس حبق الكورد جزءاَ من متييز حبق الزنج ،واهلند ،والسِّند ،والقَند ،والنبط ،وأهل الرساتيق وغريهم. ال ميكن إلعادة التأويل اللغوي املعاصر ،للنصوص اليت حوت خرافات جتاه الكورد ،أن تغيّر من منطية الصورة اليت ارتسمتللكورد يف الرتاث العربي خالل القرون العشر املاضية.
 تبيّن أن اإلقصاء املستمر هلوية اآلخر الكوردي ،من خالل تدنيسه وأبلسته يف بعض النصوص ،كان جزءاً من اسرتاتيجيةوإنكار اجلانب امللعون لألنا اليت ال ميكن هلا أن تدعي التحلي جبميع الفضائل ،إال اذا نسبت كل الرذائل اىل اآلخر.
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دار الفارابي – اجمللس األعلى للثقافة ،ط.2112 ،0

 .23ويسرتمارك ،ادوار ويسرتمارك ،موسوعة تاريخ الزواج :دراسة أنثروبولوجية .ت :د .مصباح الصمد و د .صالح صاحل وهدى
رطل .بريوت ،املؤسسة اجلامعية ،ط .2110 ،0
ثانياً :باللغة االجنليزية
Cassirer, Ernst, Language and Myth. Trans. Susan K. Langer, New York, Dover, 1953. .1
.Comas, Juan, Racial Myths. Paris, Unesco, 1951 .2
Wolosky, Alejandro Cheirif. “History as Rhetoric, Fable, and Literary Genre”. International .3
Journal of Literature and arts. Vol. 2, No. 1, 2014.
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النفوذ الروسي و حتدياته يف آسيا الوسطى
كازاخستان منوذجاً*
م.د.الناصر دريد سعيد
كلية القانون والسياسة  /جامعة السليمانية

م.م لقمان حكيم رحيم
كلية القانون والسياسة  /جامعة التنمية البشرية

مقدمة:
تعترب منطقة اسيا الوسطى اول وأهم املناطق اليت رست فيها سراميك النفوذ الروسي بعد سقوط االحتاد السوفييت مباشرة
وبال اي عوائق تذكر ،السيما إذا ماتذكرنا الصراع الروسي احملتدم الستعادة النفوذ السوفييت يف شرق اوربا سواء مع شعوب وخنب
تلك املنطقة سياسياً او مع الغرب االوربي واالمريكي على حد سواء ((باستثناء بيالروسيا اليت انضوت ومازالت حتت خيمة موسكو
وصربيا اليت حاولت لفرتة ان تستظل مبوسكو هرباً بسجلها اجلنائي االجرامي مع بقية قوميات يوغسالفيا السابقة وبضعة احزاب
شيوعية او اشرتاكية او سلطوية يف دول اوربا الشرقية السابقة تستقوي ايضاً مبوسكو ضد الغرب مستفيدة يف موجات النوستاجليا
الشيوعية السابقة)) .او الصراع الروسي احلالي الستعادة نفوذها القديم يف الشرق االوسط (واملعمر بالدم وبكثري من الرفض سواء
من قبل اكثرية شعوب املنطقة او من الغرب على حد سواء) ،وهكذا انتقل النفوذ الروسي بنوع من السالسة الواضحة من مرحلة
موسكو الشيوعيه اىل موسكو الغري شيوعية على اسيا الوسطى.
وقد اقرت كل انظمة املنطقة بهذا االنتقال دون اي مشاكل تذكر ،ورمبا كان لطبيعة هذه االنظمة وبنائها الدور االهم يف
سالسة هذا االنتقال كونها مجيعها كانت يف االصل من القيادات السوفيتية السابقة واملعقودة على اخلضوع الرادة موسكو من جهة
واخضاع شعوبها بشكل دكتاتوري مستبد من جهة ثانية وهكذا ظل هذا النفوذ الروسي طاغيا (ومازال) خالل العقدين السابقني،
والسؤال هنا هو ماهي التحديات اليت تقف او ميكن ان تقف وتهدد رسوخ هذا النفوذ يف تلك املنطقة؟.
سنحاول يف هذا البحث ومن خالل حتليل العالقة الروسية باكرب شركاء اسيا الوسطى واكثرهم اهمية وهي كازاخستان
وذلك لعدد من االسباب  :أوال -:تشكل كازاخستان %76من مساحة آسيا الوسطى ،فقد كانت متثل ثاني أكرب مجهوريات االحتاد
السوفييت بعد مجهورية روسيااالحتادية.

* قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
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ثانياً:أما من حيث السكان فيتوزع بني مثان جمموعات عرقية وهي الكازاخ أوالقازاق ،إذ نرى الكازاخ واليت مسيت الدولة
بإمسها ،يشكل  %94من جمموع السكان ،يف حني نسبة الروس البالغة %83من جمموع الكلى  ،والبقية ،االوزبك  ،االملان،
التتار،البيلوروس ،الكوريون...اخل  .من هنا جند نسبة الروس الميكن إغفاهلا ،وبذا فإن الكازاخ ميثلون مجاعة عرقية يرتبط أفرادها
بروابط مع الروس.
ثالثاً -:من الناحية االقتصادية ،تعد كازاخستان خمزن للمعادن إذ حتظى باملرتبة االوىل يف العامل يف تكوينات الكروم كما
حتتوي عل النحاس والرصاص والزنك ،سنأتي بتفاصيلها يف املطلب الثاني يف الواقع االقتصادي.
لذلك من خالل اوراقي البحثية سوف حناول ان نستكشف هذه التحديات وحناول معرفة مدى جدية تهديدها للنفوذ
الروسي يف املنطقة.
اشكالية البحث :تدور اشكالية البحث حول معرفة التحديات اليت ميكن ان تواجه النفوذ الروسي يف اسيا الوسطى من
خالل النموذج الكازاخي ومدى جدية هذه التحديات وقوتها وفعاليتها اآلن ويف املستقبل القريب.
فرضية البحث :ان هناك حتديات حقيقية ستواجه النفوذ الروسي يف اسيا الوسطي وهي مرشحة لالستفحال واالزدياد
بسبب طبيعة االنظمة السياسية وطرق معاجلتها هلذه التحديات سواء يف اسيا الوسطى او روسيا على حد سواء وهو أمر لن متنعه قوة
الدولة الروسية مهما بدا من ازديادها وعنفوانها يف املنطقة والعامل.
منهج البحث :مت اتباع منهج دراسة احلالة ( )Case Studyمبختلف اوجهها وتأثرياتها .إذ ان لكازاخستان السباب
اليت ذكرناها مييزها عن بقية دول أالخرى يف آسيا الوسطى ،وكذلك إتباع املنهج التحليل التارخيي .
وقد مت اتباع اهليكلية التالية:

املبحث األول :واقع النفوذ الروسي بعد انهيار االحتاد السوفييت
املطلب األول :النفوذ السياسي
املطلب الثاني :االقتصادي

املبحث الثاني :التحديات املواجهة للنفوذ الروسي
املطلب األول :الدول الكربى

املطلب الثاني :هشاشة النظام السياسي( منو الروح القومية )

خامتة
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املبحث األول :واقع النفوذ الروسي بعد أنهيار االحتاد السوفييت
مرت دول آسيا الوسطى بشكل عام وكازاخستان خصوصاً بعد االستقالل بالكثري من االحداث والتحديات واملواقف
اليت أوضحت آحياناً التقارب وأحياناً التباعد والرفض لوجود أو التدخل أو نفوذ قوة خارجية دولية أو إقليمية هلا ،سنحاول يف هذا
املبحث أن نبني واقع النفوذ الروسي بعد أنهيار االحتاد السوفييت ،وذلك من خالل مطلبني:

املطلب األول :الواقع السياسي يف كازاخستان
بالرغم من حصول كازاخستان على استقالهلا بعد أنهيار األحتاد السوفييت عام  ،1441فإن ذلك الينفي حقيقة تشبث
روسيا باهليمنة ،وأن تعمل على احليلولة دون حتول كازاخستان اىل استقالل حقيقي جيعله صاحب قرار حر يف عالقاتها الدولية01
إذ حاول حكام هذه الدول بأنهم يستبعون نهج إطالق احلريات والسماح بتشكيل األحزاب بعد تفكك االحتاد السوفييت
مباشرة ،لكنهم ملا رأو ان هذا النهج مثنه خسارة مواقعهم يف احلكم وفوز أحزاب الصحوة االسالمية املؤهلة أكثر من غريها لالستفادة
من أوضاع االنفتاح وتصدر املشهد السياسي ،لذلك ليست فقط كازاخستان فحسب وإمنا مجيع الدول االسالمية يف آسيا الوسطي
كانت هلا نفس احلالة .مما أدى اىل الرتاجع عن ذلك النهج وضيقوا على احلريات ومنعوا الناس من ممارسة شعائر دينهم بإسم حماربة
التطرف واإلرهاب ،وساندتهم يف ذلك أمريكا وبعض الدول األوربية02

*
األمر أدى من الناحية السياسية واإلدارية اىل تولي الشيوعيون السابقون يف أغلب دول آسيا الوسطى  ،وتقلد رؤساء
أفرع احلزب الشيوعي العديد من املناصب بعد إعالن االستقالل ،ومازالو يف سدة احلكم ،حتى بعد مضي أكثر من عقدين ونيف من
الزمن يف غالبية هذه الدول.

1

_____________________________________________________________________________________________
1

طالب حسني حافظ ،سياسة روسيا االحتادية جتاه اجلمهوريات اإلسالمية يف آسيا الوسطى ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم السياسة جامعة

بغداد ،2002 ،ص.17
 2حممد النعماني ،آسيا الوسطى والقوقاز والصراع القادم يف العامل ،أنظر موقع احلوار املتمدن ،العدد  2018/10/19 -9292على الرابط
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=382372
*

 -كازاخستان ،نور سلطان نزار بايف ،الذي كانت قبل استقالل كازاخستان السكرتري االول للجنة املركزية للحزب الشيوعي يف كازاخستان ايام

االحتاد السوفييت وهو رئيس مجهورية كازاخستان ومنذ عام  ،1440حيث أدى اليمني الدستوري وللمرة اخلامسة يف  24أبريل /نيسان  2012بعد
انتخابه يف هذا املنصب أثر انتخاب رئاسية مبكرة إذ حصلت على  %43من االصوات.

-توركمانستان :صابر مراد نيازوف ولقب نفسه برتكمنباشى أي (زعيم الرتكمان وكان رئيساً لرتكمانستان منذ ( 2007-1440تويف وهو يف

منصبه) ).

وعندما تويف صابر مراد خلفه قربانطلى بردى حممدوف وهو اليزال يف احلكم .

-طاجكستان إمام على رمحانوف توىل الرئاسة -1449واليزال يف احلكم
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أما من الناحية االجتماعية فإن شعوب هذه املنطقة قد تأثرت بالتقاليد االجتماعية الروسية ،خصوصاً اللغة ،ألنها بقيت
لفرتة طويلة حتت رقابة االحتاد السوفييت ،وقبل ذلك حكم القياصرة ،وسعت السلطات الشيوعية اىل أن تصبغها بصبغتها ،وأن تقطع
صلتها باإلسالم ،وبتقاليدها القومية اخلاصة.

2

وحتاول السلطات احلاكمة اليوم االكتفاء باالنتماء الشكلي إىل اإلسالم ،لذلك من أهم املتغريات اليت شهدتها املنطقة
حماولة إحالل الوطنية والقومية حمل النظرية الشيوعية ،حيث عندما تفكك االحتاد السوفييت واندحار الفلسفة الشيوعية حاول احلكام
اجلدد ،أن ميلئوا الفراغ الناتج عن احنسار النظرية الشيوعية يف البداية باإلسالم التقليدي أو ماكان يسمى باإلسالم الرمسي ،ويف نفس
الوقت توجهوا الوجهة القومية الوطنية.

8

ونتج عن الواقع املذكور نوعني من اآلثار:
أوالً  :ظهور جمموعة من أحزاب الصحوة االسالمية ،وكانت يف أغلبها متأثرة بأفكار املدارس الفكرية الكربى يف العامل
االسالمي.
ثانياً :مواقف حكام دول املنطقة من تلك االحزاب وعلى مسميات متشابهة نوعاً ما دميقراطية ،وأخرى قومية ،وإتسمت
تلك املواقف بإتباع سياسة ممنهجة للقمع واألقصاء.

9

-أوزبكستان إسالم كرميوف – توىل رئاسة البالد منذ /2 – 1440أيلول ( 2017تويف وهو يف منصبه).

قريغزستان :ي رى املراقبون أن وضع قريغزستان خيتلف عن بقية دول آسيا الوسطى إذ توىل عسكر آكاييف السلطة  ، 2002-1440لكن بسبب
إضطرابات وأعمال عنف دموية  ،واليت اجتاحت البالد االمر ادى خبلع عسكر اكاييف من السلطة وجاءت قربان بيك باقايف يف -2002/8/22

 2010/2/6ثم عن طريق انتخابات دميقراطية جاءت روزا اوتونبايفا يف  2011اىل سدة احلكم وثم املاز بيك أتامباييف وهو اليزال يف احلكم .أنظر:

)Mohammad Ibrahim (The political Role of Russia: A Case Study of Central Asia Muslim States
Journal of of public Administration and Governance, Macro-think Institute, Las Vegas, vol.5, No.1,
March2017, p.47.
Faultiness of conflict in central Asia and the south Caucasus, mplications for the us Arm, Edited

1

by Olga olikar &Thomas s.szayna.united states army rand arroyo center.2003.p.281
2

أيرز زيونيتس ورونى بارت ،قراءات إسرائيلية :التقدير االسرتاتيجي الصادر عن معهد أحباث األمن القومي االسرائيلي ،ترمجة عدنان أبو عامر  ،مركز

الزيتونه للدراسات واالستشارات ،بريوت ،كانون الثاني /يناير  ،2004ص.43
 8املصدر نفسه ص.108
 9املصدر نفسه.
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املطلب الثاني :الواقع االقتصادي يف كازاخستان
فعلى الصعيد اال قتصادي تركت روسيا دول آسيا الوسطى ببنية أقتصادية زراعية وشكلت النسبة الكبرية من العمالة يف
هذه املنطقة ،ولكنها مل تعزز ذلك األقتصاد بل ساهمت فقط بـ  %20من أمجالي الناتج القومي ،1كانت دول املنطقة أهم ما اتسمت
بها اقتصادياً هي أحادية النظام األقتصادي ،وكل مجهورية حسب املورد األساسي الذي تعتمد عليه ،فكانت على سبيل املثال
أوزبكستان وطاجكستان مصدراً للقطن ،أي إعتماد اقتصادي زراعي ،أما كازاخستان فعدت مركز أو مصدر غاز واملعادن والنفط.

2

و تعترب كازاخستان خمزن للمعادن إذ حتظى باملرتبة األوىل يف العامل يف تكونيات الكروم والنحاس والرصاص والزنط اىل جانب ثروتها
من الفحم والنفط والغاز ،الذي فتحت الباب لكازاخستان أمام االستثمارات الغربية وعقد الصفقات مع الشركات االمريكية
خصوصاً يف عهد إدارة بيل كلنتون ،فظلت السياسة الكازاخية تتميز خبصوصيتها ملا يسمى (الكزخنة) يف املصاحل واملؤسسات
والوظائف العامة .فقطعات الغاز والنفط إىل جانب اتفاقات التعاون االقتصادية والتقنية واليت دخلت الواليات املتحدة فيها كشريك
مهم وحيوي ،فتسعى كازاخستان من خالل اتفاقياتها إىل كسب االصدقاء والدخول يف عالقات شراكة متوازنة.

8

فقد جلب ذلك العامل تلك املميزة واألهمية والتأثري يف االسرتاتيجيات الكونية ،فنشطت صوبها التحركات الدولية على
اختالفها .لتحصل إىل وضع دوىل راسخ اليعيدها إىل ما قبل عام .1441

9

إال أن روسيا تدعو وبأستمرار اىل تكامل اقتصادي ليس مع كازاخستان فحسب وإمنا مع مجيع الدول اليت استقلت عنها،
داعيا من خالل ذلك التكامل االقتصادي املشرتك يف األسواق العاملية ،ولقد جادلت روسيا ،بأن تلك اجلمهوريات إذا ما حاولت
منفردة أن تدخل يف تكامل اقتصادي عاملي ،فإنها ستكون على هامش تلك التجمعات االقتصادية.

2

_____________________________________________________________________________________________
1

د .امحد وهب ان ،الصراعات العرقية واستقرار العامل املعاصر ،دراسة يف االقليات واجلماعات واحلركات العرقية ،القاهرة ،دار أليكس ،االبراهيمية،

االسكندرية ،2006 ،ص.713-712
 2زيبينغو برينجينسكى ،رقعة الشطرنج الكربى األولية األمريكية ومتطلباتها اجليوسرتاتيجية ،ترمجة أمل الشرقي ،عمان دار األهلية ،بال تأريخ ،ص-22
.24
 8حبيب غامن ،حرب األلفية الثانية نفط حبر قزوين ...ومآرب أخرى ،دار املنهل اللبناني للطباعة والنشر ،بريوت ،2001 ،ص.87
 9جفرى مانكوف ،أمن الطاقة االوراسية ،دراسات عاملية ،العدد  ،34ط ،1مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أبوظ،ي ،ص.89
2

د .بشري العالق ،املعامل اإلقتصادية للجمهوريات اإلسالمية واألفاق املستقبلة ،جملة الدراسات الدولية ،العدد الثاني عشر ،بغداد ،آذار،2008 ،

ص.77
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املبحث الثاني :التحديات املواجهة للنفوذ الروسي
واجه النفوذ الروسي يف كازاخستان حتديات عديدة بعد سقوط االحتاد السوفييت ومازال ،وسنحاول يف هذا املبحث ،ان
نبحث هذه التحديات ومدى جدية تهديدها للنفوذ الروسي يف كازاخستان كنموذج للتحديات اليت تواجه هذا النفوذ يف جممل
جمموعة دول آسيا الوسطى.

املطلب االول :الدول الكربى:
سنحاول يف هذا املطلب ان نتعرف على املنافسة اليت شهدها النفوذ الروسي يف كازاخستان واليت مازال يواجهها وماهي
الدول القادرة على االستمرار يف هذه املنافسة وماهي احتماالتها وكاآلتي-:
اوالً-الواليات املتحدة االمريكية :منذ استقالل كازاخستان يف  1 1440/10/22توجهت االنظار اىل مساعي الواليات
املتحدة يف آسيا الوسطى عموماً وكازاخستان على وجه التحديد لعدة اسباب ،فمن جهة كانت الواليات املتحدة هي املنافس واخلصم
االول لالحتاد السوفييت ابان احلرب الباردة ،لذلك فال غرو ان يتوقع منها ان تكون هي الفائز االول من غنائم سقوط هذا العمالق،
ومن جهة ثانية كانت الواليات املتحدة هي القوة االعظم الوحيدة يف العامل آنذاك واليت يتوقع هلا ان تستحوذ على املناطق خالية
النفوذ يف مرحلة مابعد احلرب الباردة ومن جهة ثالثة فلم تكن اسيا الوسطى بامكانتها الطبيعية واالسرتاتيجية باملنطقة اليت ميكن ان
تهمل من قبل القوى الكربى 2لذلك بدأت العالقات االمريكية – الكازاخية مبكرة متهيدا للنفوذ املتوقع 8وكانت اخلطوة االوىل يف
_____________________________________________________________________________________________

 1كانت كازاخستان آخر مجهوريات االحتاد السوفييت اليت اعلنت استقالهلا وقد سبق هذا االستقالل انهيار االحتاد السوفييت بعشرة ايام فقط برئاسة نور
سلطان نزار باييف ،انظر:
)Ariel Cohen (Kazakhstan: The Road to Independence, Energy policy and the Birth of a Nation
central Asia – Caucasus Institute, Washington, 2008, p.35.
)Olga oliker and David A. shlapak (U.S Interes in Central Asia, policy priorities and Military Roles

2

Rand corporation, Arligton, 2005, p.23.
8

كانت الواليات املتحدة هي اول دولة اعرتفت باستقالل كازاخستان يف العامل وقد بدأت العالقات الدبلوماسية بني االثنني يف 1441/12/17

وافتتحت اول سفارة امريكية يف بداية  1442انظر:
Bureauof south and Central Asia Affairs (U.S Relation with Kazakhstan) U.S Department of State in
Febuary 8, 2016.
www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5487.htm
والواقع ان املباحثات واالتصاالت االمريكية – الكازاخية كانت قد بدأت بني الطرفني مببادرة االمريكان قبل حتى بدء العالقات الرمسية عن طريق

زيارات على اعلى مستوى مثل الزيارة اليت قام بها النائب االول لوزير اخلارجية االمريكي رتشارد بارثوتوميو وغريها ،للمزيد انظر:

Murat Laumlin (Kazakhstan and the West: Relations During the 1990 in Retrospect) Ca & CC
press, Sweden, 1998.
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مد هذا النفوذ هي قضية االسلحة النووية السوفيتية اليت كانت خمزونة يف كازاخستان واصبحت يف عهدة اجلمهورية اجلديدة بعد
انهيار االحتاد السوفييت ، 1ويف اول زيارة الرئيس الكازاخي للواليات املتحدة مت التوقيع على تأسيس اول شركة نفطيه مشرتكة بني
كازاخستان وشركات النفط االمريكية وهي شركة (تينغز شيفرويل) ، 2وكان هذا التعاون فاحتة التعاون بني الواليات املتحدة وبقية
دول اسيا الوسطى للتخلص من ملف االسلحة السوفيتية يف هذه الدول وقد كانت سنة  1442من افضل السنوات يف العالقة حيث
مت التوقيع على خمتلف االتفاقيات بني البلدين ، 8ويف العام التالي وقعت كازاخستان اتفاقية تفكيك الرؤوس للصواريخ العابرة
للقارات ( 9)LP IBMويف السنة التالية ثم التوقيع على وثيقة الشراكة الدميقراطية واليت اعتربت تتوجيا للعالقة املميزة بني الطرفني
وتقول ايرينا زفيا غيلسكايا وفيتالي ناومكني ان هذه االتفاقية كانت تهدف باالساس اىل تأمني خماوف كازاخستان من عودة النفوذ
الروسي من جهة او مواجهة تهديد النفوذ الصيين اجلديد.

2

www.ca.corg/journal /2000/ Journal-eng/eng 02_2000/05.laum.shtml
1

حاول الرئيس الكازاخي استخدام هذه الورقة لتثبت نفوذه امام امريكان فطالب يف لقاء له بصحيفة (كريستيان سانتس مونيتو) االمريكية بتأريخ

 1442/9/26باعتبار بلده دولة نووية!! لكن الضخوط اليت موريست على نزار باتيف ابان زيارته االوىل لواشنطن يف  1442/2/16ادت اىل عودة
نزار باييف عن تصرحيه واعالن التزام دولته باتفاقية عدم الرتويج لالسلحة النووية ( )NPTيف  1442/2/14وقد علقت الصحافة الروسية على هذا
اللقاء بان الرئيس الكازاخي كان جالساً امام نظريه االمريكي جورج بو وكانه تلميذ يتلقى الدرس من استاذه!! انظر:

– S.frederick Starr (Looking Forward: Kazakhstan and the United States) the Central Asia
Caucasus Institute, Washington, 2014.p.11.
 2كانت الشراكة بواقع  %20لشركة شيفرون و  %22لشركة ايكسونوموبيل و  %20لشركة النفظ الكازاخية كازموناي غاز و  %2لشركة النفط

الروسية – لوك اركو (على سبيل الرتضية) وقد منحت عام  1448حقوق تطوير حقول النفط يف مناطق تينغز وكورو ليفسكوي يف الشمال الشرقي من

حبر قزوين .انظر:

Gordon Elliot (Kazakhstan, Nazarbayer, foreign Investment and oil Louisiana Review, Louisiana
State University, Baton Rouge, Vol.53, No.4, March 1993, p.1254.
8

يف جمال التجارة يف نيسان  ،واالستثمارات يف نفس الشهر  ،وقوات السالم يف كانون االول  ،وكذلك التعاون العلمي والتكنولوجي والعالقات

القانونية ومحاية البيئة واملصادر الطبيعية واملنظمات الغري حكومية ..اخل.

– Richard weitz (Toward a New Kazakhstan – U.S partnership) in 27-3-2013, the central Asia
Caucasus Analyst.
https: //www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/
 9مت التوقيع يف العاصمة املا آتا يف  1448/12/19حيث اقر الربملان الكازاخي قبلها بيوم واحد هذه االتفاقية حبضور نائب الرئيس االمريكي أل غور
وقد وصفت العملية كلها باملسرحية املعدة بشكل جيد وحسب الرغبات االمريكية!! انظر:
Richard Berke (proded by Gore, Kazakhstan Signs Arm Accord) the New York Times Newpaper,
Newyork, 14-12-1993.
 2مت التوقيع عليها يف واشنطن بني الرئيس الكازاخي واالمريكي يف  1449/2/19انظر:
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ويقول الباحثون ان الل جان اليت انبثقت عن هذه االتفاقية كانت تعكس كل اوجه العالقة االمريكية الكازاخية اال ان
اولويات اجلانبني كانت خمتلفة ،ففي حني كان اجلانب االمريكي يركز على ملف انهاء التسلح واجلانب االمين  ،كان الكازخيون
يرغبون يف توطيد امللف االقتصادي واالستثماري 1وظلت الواليات املتحدة طوال عقد التسعينات تسعى اىل نزع االسلحة واملعدات
النووية من كازاخستان مقابل اعتمادات مالية التستحق الذكر 2كما جاءت مشاكل اخرى عززت التباعد بني البلدين مثل مشكلة
الرئاسة يف  8 1442كما استقبل االمريكان اعالن الدستور الكازاخي برفض ايضاً باعتباره يفتقد مبعايري احلقوق املدنية املعروفة 9يف
هذه املرحلة بدات روسيا تطرح نفسها كبديل يفهم رغبة النظام بالتثبت باحلكم وحاجته لالموال واالسلحة ،لكن العالقات عادت
لالزدهار بقوة مع اعالن الواليات املتحدة يف  1446بأن اسيا الوسطى هي منطقة مصاحل قومية بالنسبة هلا وتزامن ذلك مع زيارة
باييف لواشنطن االمر الذي اسفر عن توقيع اتفاق حول حقول النفظ والغاز يف حبر قزوين بعوائد التقل عن  300مليار دوالر كما
اعلن الرئيس كلنتون كازاخستان باعتبارها شريكة الواليات املتحدة االسرتاتيجي يف اسيا الوسطى 2لكن هذا التطور يف العالقة استفز
ك ثري من االطراف االقليمية اليت ختوفت من هذا التقارب مثل روسيا والصني او حتى ايران وخصوصاً ان روسيا كانت قد بدات
تستعيد قوتها واصبح نظام االستانه اكثر شعوراً بالرتدد وحيال التحالف مع االمريكان املتقلبني منه مع روسيا الثابتة والقوية واملهددة
له اذا ختلى عن حتالفها ،ثم جاءت احداث الشرق االوسط اليت جرحت االهتمام االمريكي اليها بعد  11سبتمرب ،ثم ماكان من
Iring D.zriagel skaia and Vitali V. Naumkin (Non- Traditional Threats, shallerges and Risksin the
tormer Soviet South) in Rajan menon, Yuri E. Fedorov and Ghia Nodia (eds.) (Russia, the caucasus
and cetral Asia, the 21st centry cencurity Envirment) Routledge, Newyork, 1999, p.312.
Ibid. p.116. 1
2

لقد سبب هذا االمر احباطاً لكازاخستان وميكن معرفة تفاصيل هذا املوضوع عن طريق معرفة تفاصيل جلنة نان -لوغار اليت تشكلت يف امريكا هلذا

الفرض انظر:
Daniel Horner and Tom Z, Collin a (Non-Lugar program scaled back) August 2013 pp.33-34.
8

يف عام  1442قرر نزار باييف التجديد لرئاسته حتى  2000دون انتخابات مما وجه انتقادا علنياً من قبل وزير اخلارجية االمريكي انذاك وارين

كرسيتوفر انظر:
William J. Clinton (press Briefing by secretary of State Warren Christopher) the American
presidency project, in 4-5-1995.
www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=59467.
(Kazakhstan 1995) constitution Writing and Conflict Resolution

4

http://www.princeton.edu/~pcwer/report/ Kazakhstan1995.html
Amy Jaffe (U.S policy Towards the Caspian Region: can the Wish –List be, Realized?) in

5

Gennady Chufrin(ed.) (The Security of the Caspian sea Region) oxford University Press, oxford,
2001, p.136
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تراجع ادارة اوباما عن االهتمام بهذه املنطقة مقابل اهتمامها بدول اسيا يف احمليط اهلادي لذلك قد التشكل الواليات املتحدة تهديداً
حمتمالً للنفوذ الروسي يف كازاخستان او عموم اسيا الوسطى.
ثانياً – الصني :ختتلف الصني عن الواليات املتحدة يف انها دولة حماذية لكازاخستان فهناك حوالي  1600كم من
احلدود املشرتكة بينهما وقد عقد البلدان اتفاقيتني ترسيم حدود بينهما يف نيسان  1449ويف متوز  1443ختلل ذلك اول زيارة
لنزار باييف للصني يف  1448للقاء الرئيس الصيين جيانغ زميني ، 1وقد ادركت الصني منذ اوائل تسعينات القرن املاضي وضع اللعبة
ضمن رؤتها االسرتاتيجية يف وسط اسيا 2فقررت ان تؤدي دورها مع القوى الكربى االكثر رغبة يف احلضور وهو الطرف الروسي
السيما وانها حتمل فعال كثريا من التقاطعات مع اجلانب االمريكي يف حدودها الشرقية واجلنوبية (على احمليط اهلادي واهلندي) لذلك
بدا من الطبيعي انها تود ان تغلق وبشكل نهائي صفحة العداوة واخلصومة مع الروس واليت مل يبق مربر ايديولوجي هلا (بعد سقوط
االحتاد السوفييت) وهكذا وافقت على االندماج يف مشاريع األمن اجلماعي اليت وضعها الروس للمنطقة ،السيما وان هذه الرتتيبات
ستؤمن تهدئة خارجية ملشكلة داخلية معلقة ومقلقة للصني وهي مشكلة مسلمي غرب الصني 8وكان هذا هو االساس الذي جذب
انظار حكومات املنطقة لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون يف  9 1447لكن التعاون االهم بني الصني ودول اسيا الوسطى كما يوضحه
مسار العالقة بني بكني واالستانه هو التعاون االقتصادي والتجاري السيما التالئم وعدم التنافس مابني االثنني فكازاخستان لتصدر
_____________________________________________________________________________________________

(Brief Introduction to Relations Between china and Kazakhstan) china daily in 27-5-2003.

1

www.chinadaily.com.cn/en/doc/2003-05/27/content_166588.htm
 2كانت العالقات الدبلوماسية قد بدأت اول مرة بني البلدين يف Ibid – 1442/1/8
8

تعرف هذه الفرتة من تاريخ الصني حبقبة مابعد دينغ خياوبينغ Deng Xiaopingالذي اعلن تنصبه عام  1434بعد ارساء النظام االوليغارشى

الصيين (عقب احداث تيان أن من  ) 1434ورغم تنصبه رمسياً اال أن روح النظام الذي ارساه ظلت قائمة على يد خلفائه واوهلم جيانغ زميني Jiang
 zeminوكانت خطة النظ ام الصيين يف تلك الفرتة هي تهدئة االمور على املستوى السياسي السيما بعد النهظة اليت شهدها والرتكيز على تطوير اجلانب
االقتصادي السيما وان الصني كان ينتظرها استحقاق مهم خارجياً وهو استعادة هونغ كونغ وماكاو هلذا هي مل تكن تريد اية ازمات يف اسيا الوسطى

بالذات لعدم اثارة حفيظة اجلار الشمالي الروسي ،للمزيد انظر:

Kevin Sheives (China Turns West: Beijing’s contemparary Strategy towards Central Asia) pacific
Affairs, University of British Columbia, Vancouver, vol.79, No.2, summer 2006, p.205.
9

يعترب اقليم كينجيانغ  Xinjiangيف غرب الصني املوطن االول ملسلمي الصني اليوغور  Uygharوهو يشهد خمتلف احلركات االنفصالية ذات

الطابع القومي او الديين او كال االجتاهني ،ومنذ بروز التيارات االسالمية املتشددة يف افغانستان والقوقاز ،اكتسبت هذه احلركات يف الصني زمخاً قوياً

مبواجهة الس لطات الصينية ،وختشى الصني ان يكون ضعف دول اسيا الوسطى سبباً اخر لتقوية اتصال املنظمات املتطرفة وتعاونها يف كل هذه الدول مع
الصني ،لذا كان اتفاقها مع روسيا وحكومات املنطقة قضية مهمة بالنسبة للحكومة الصينية ،انظر:

Elizabeth Van Wie Davis (Uyghur Muslim Ethnic Separatism in xinjiang china Asian Affairs,
Taylorand Francis, Abingdon, vol.35, No.1, Spring 2008, p.27.
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الوقود (النفط والغاز) الذي حت تاجة الصني باالضافة للمعادن االخرى بينما السوق الكازاخية متعطشة للمنتوجات الصناعية الصينية
بل ان الصني قامت بضغ الرساميل اىل كازاخستان الستثمارها يف صناعة الوقود هناك فقامت بشراء شركة برتو كازاخستان باالضافة
اىل قرار ربط هذه احلقول الكازاخية باالستهالك الصيين حصراً من خالل مشروع االنابيب 1كما قامت الصني بنفس الشي يف
 2004مع شركة (مانغيز تاوموناي غاز) املتخصصة يف انتاج املنغنيز والغاز يف كازاخستان مببلغ عشرة مليارات دوالر.

2

وبذلك يبدو وكأن مسار العالقات مابني النفوذ السياسي الروسي والنفوذ االقتصادي الصني متوافقاً يف كازاخستان وآسيا
الوسطى عموماً مبا يوحي بعدم وجود مايهدد النفوذ الروسي هناك او مبا يؤدي اىل صدام بني النفوذين الروسي والصيين .ومايؤكد
ذلك هو املصلحة االمنية املشرتكة للطرفني الروسي والصيين بضمان عدم سيطرة القوى االسالمية املتطرفة على مقاليد احلكم يف دول
اسيا الوسطى او التهديد باسقاط النظم العلمانية يف تلك الدول بسبب تأثري ذلك بشكل مباشر لألمن يف كال الدولتني (غرب الصني
وجنوب روسيا) لوجود اقليات مسلحة كثيفة للطرفني يف املناطق احملاذية هلما مع اسيا الوسطى 8لكن حماولة استشفاق املستقبل يشري
اىل احتماالت مغايرة عما يرمسه الواقع احلالي ،فعامل اليوم يثبت اكثر من اي وقت مضى اهمية االقتصاد كأساس وخلفية الي نفوذ
سياسي ،واالقتصاد الروسي يعاني اآلن من ازمات حادة مرشحة للتفاقم مستقبال بشكل خطري 9السيما مع ازياد مغامرات االدارة
_____________________________________________________________________________________________
1

وامسها الرمسي (معاهدة تعميق الثقة العسكرية يف حدود اقاليم املنطقة) وحتوي دول روسيا والصني وكازاخستان قرغيزستان وطاجكستان وكان

االجتماع االول يف شنغهاي طبعا فيما عقد الثاني يف السنة التالية يف موسكو والثالث بعده سنة يف املاتاي كازاخستان ،انظر:
Khalid Rahman (The Shanghai Cooperation Organization: prospects and Opportunities) policy
perspectives, Pluto Journals, London, vol.4, No.1, January June 2007, p.129.
2

كلفت صفقة االستحواذ على الشركة الكازاخية زائداً مشروع مد االنانبيب الصيين حوالي 9833مليار دوالر وهو اضخم استثمار صني يف جمال

الطاقة خارج حدودها ،انظر:
Christopher Pala (china pays dearly for Kazakhstan oil) The Newyork Times, Newyork, 17-3-2006.
8

يتميز نشاط اجلماعات االسالمية املسلحة يف اسيا الوسطى بوجود مجاعات عابرة للحدود وتعمل ضمن جمال كل دول اسيا الوسطى مثل مجاعة

جماهدي آسيا الوسطى ( )JCAMاو بوجود مجاعات تتخصص يف دولة معنية بشكل رئيس دون نفي امكانية او احتمال وجود فروع هلا يف بقية دول آسيا
الوسطى مثل حزب التحرير ( )HUTالذي ينشط يف كازاخستان بشكل رئيسي كما أن هناك مجاعات متثل خطراً على االمن الصيين مثل منظمة حترير
شرق تركستان ( ) ETLOاو االمن الروسي مثل جملس الشورى العسكري االعلى للقوات املتحدة للمجاهدين يف القوقاز ()HMMSUFMO
)Mariya Y. omelicheva (The Ethnic Dimension of Religious Extremism and Terrorism in Central Asia
international political science Review, sage, London, vol. 31, No.2, March 2010, p.p.167-186.
9

كانت روسيا ايام االحتاد السوفييت دولة صناعية وان مل تدخل دورة التنافس الرأمسالي مع الدول الصناعية االخرى وبعد انهيار االحتاد السوفييت

انهارت الصناعة والزراعة وكل مرافق احلياة االقتصادية وكانت روسيا يف ازمه اقتصادية خانقه السيما مع موجة االنفتاح ومل ينتعش االقتصاد الروسي

بالشكل املعروف اال بعد عام  2000مع صعود اسعار النفط بعد ان حتولت روسيا اىل مصدر للنفط (بعد ان كانت مستهلكة له ايام االحتاد السوفييت)

ورغم ازمه  2003االقتصادية العاملية ،اال ان االقتصاد الروسي من ا مرة ثانية بفضل واردات النفط والغاز وهي تعترب االن رابع مصدر للطاقة اما الصناعة

فلم يزود معدل مشاركتها يف االقتصاد عن  %8فقط طيلة الفرتة من  2018-2007ماعدا الصناعات العسكرية اليت تستهلك لوحدها  %20من اليد
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الروسية العسكرية خارج احلدود يف اوكرانيا وجورجيا وسوريا ..اخل  ،واحتمال دخول روسيا سباق تسلح جديد بعد احلديث عن
رؤية االدارة االمريكية يف ضرورة حتديث الرتسانه العسكرية االمريكية 1وهذا سينعكس عاجالً أو آجالً على مظاهر القوة الروسية
واليت قد التضطراىل التصارع مع اي قوة أخرى بل ستضطر لالنسحاب طوعياً من مناطق نفوذها التقليدية ،واسيا الوسطى تبقى مع
كل اهميتها ،اقل حساسية بالنسبة للروس من مناطق شرق اوربا ،لذلك فأن ازمات روسيا االقتصادية والسياسية ستكون مرشحة
للظهور يف اسيا الوسطى قبل غريها ،عندها ستكون الصني حاضرة بنفوذها االقتصادي وقوتها العسكرية للحلول يف تلك املناطق بدالً
من النفوذ الروسي اآلفل ،السيما وان الواليات املتحدة تبدو غري راغبة اآلن او مستقبالً ملد نفوذها اىل مناطق جديدة مع مصاعبها
اليت تواجهها حالياً يف مناطق نفوذها التقليدية يف الشرق االوسط.

العاملة يف روسيا ،ورغم ان روسيا تعترب ثاني مصدر السالح يف العامل اال ان الواقع يؤكد ان عجل مشاركة واردات الصناعات العسكرية يف االقتصاد
الروسي مل تصل اىل  % 8من حجم هذا االقتصاد ،السيما وان اجليش الروسي نفسه هو من اهم مستهلكي هذه الصناعة ،انظر:
)Anatoly Zhupley (Economic internationalization of Russia: Roots, Trends, and Scenarios
international political science Review, Sage, London, vol.29, No.1 January 2008, p.105.
1

برغم مظاهر الود اليت سادت بني بوتني وترامب ابان محلة االخري للرتشح للرئاسة ،اال ان حديث ترامب عن ضرورة حتسني الرتسانة العسكرية

وتطويرها سيهدد باشعال سباق تسليح جديد بني العمالقني شبيه بذلك الذي قاد اىل انهيار االحتاد والسوفييت يف الثمانينات ،انظر:
Michael D. shear and David E. Sanger (Trumps Says V.S would Outmatch Rivals in a New
Nuclear Arms Race) The New York Times, New York, 23-12-2016.
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املطلب الثاني :هشاشة النظام السياسي
قامت االنظمة السياسية يف اسيا الوسطى منذ البداية على يد قيادات تابعة ملوسكو تارخيياً 1ومل تورث هذه االنظمة والءها
ملوسكو يف اجلمهوريات الوليدة فحسب بل اورثت ايضاً كل صفات احلكم االوتوقراطي اليها ايضاً ومنت يف هذه اجلمهوريات نفس
الطبقات احلاكمة السابقة يف اجلمهوريات السوفيتية سواء من حيث تغلغل التبعية لديهم ملوسكو او من حيث اهليمنة املطلقة هلذه
ال نخب على احلياة السياسية يف هذه الدول اجلديدة وهكذا اصحبت هناك عالقة عضوية منفعية متبادلة بني هذه النخب وموسكو
شبيهة بالعالقة اليت كانت بني املراكز الكومربا دورية وبني دول االستثمار يف القرون السابقة 2فروسيا جباجة هلذه النظم البقاء
سيطرتها ونفوذها عليها ،وهذه النظم بدورها حباجة لروسيا لتدعيم وجودها بالسلطة ومدها باسباب السيطرة على شعوبها بسبب
افتقاد هذه النظم للشرعية الدميقراطية اليت اصبحت مطلباً اساسياً لكل شعوب املنطقة  ،كما لكل شعوب العامل .وتعترب كازاخستان
منوذجًا حياً هلذا التعايش املتبادل بني النخب احلاكمة يف اسيا الوسطى وبني موسكو ،فحاجة حكام كازاخستان لروسيا تنبع كما
اسلفنا من افتقارها للشرعية الدميوقراطية امام شعوبها ،ورغم وجود انتخابات برملانية واخرى رئاسية الختيار رئيس البالد ،اال ان
انتخابات الرئاسة فصلت على مقاس زعيم البالد بشكل واضح حتى من الناحية الدستورية 8اي ان الدستور يصنع وبشكل قانوني
من نزار باييف دكتاتورا رمسياً للدولة!! ويف  24ابريل/نيسان من عام 2012مت انتخاب نزار باييف للرئاسة للمرة اخلامسة بعد
حصوله على  %43من االصوات!! 9اما بالنسبة للربملان الكازاخي فهو ينقسم اىل جملس االول ويعرف باجمللس ( 1)Majilisوالثاني
_____________________________________________________________________________________________

Mohammad Ibrahim (The political Role of Russia: ibed, p.47.

1

 2انشأت الدول االستثمارية السيما يف اسيا القرنني الثامن عشر والتاسع عشر حكومات او ادارات حملية تدير البلد املستعمر (بفتح امليم) نيابة عن البلد
املستعمر (بكسر امليم) اطلق عليها إ سم الكومربا دور وهي كلمة ذات اصول برتغالية تعين الشاري وقد نشأ املصطلح اول مرة لالشارة اىل شخص من اهل
البالد االصليني يعمل كخادم للشركات التجارية يف مدينة غوانغزو حيث كانت املستعمرة الربتغالية جنوب الصني ،انظر:

M.Amir Iqbal, M. Shahbaz Arifand Anila Jamil (An Analysis of the Role of comprador class:
AnNeo- Colonial Study of A case of Exploding Mangoes British Journal of English linguistics,
European Center for Research Training and Development, Gillingham, vol.3, No.2, May 2015, p.9).
8

رغم ان الفقرة اخلامسة من املادة  92من الدستور الكازخي نصت على عدم جواز انتخاب الرئيس لدورتني متتاليتني اال انها قررت استثناء اول

رئيس لكازاخستان من هذه الشرط!!! وسريانه على من يأتي بعده ويف املادة  97مت اقرار عدم املس بشخص رئيس الدولة وان كرامته وهيبته من كرامة

الدولة !! وان كل مصاريفه تكون على حساب الدولة (اي بدون راتب حمدد!!) ومبوجب املادة  9من نفس الفقرة فان الرئيس وقراراته هلا سلطات مطلقة

الميكن ردها او االعرتاض عليها!! للمزيد ميكن االطالع على نص دستور كازاخستان.أنظر:

)(constitution of Kazakhstan
www.parlam.kz/en/constitution.
(Kazakhstan Strong man Leader Re-Elected with 97,0% Amid Record voter Turnout) RT in 27-

4

4-2015.
https://www.rt.com/news/253153- Kazakhstan-presiden-election750
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هو جملس الشيوخ 2وكل هذه االشكال واملظاهر الدميوقراطية ال ختفي حقيقة ان حزب رئيس الدولة وامسه الرمسي (حزب الشعب
الدميقراطي) واملعروف باسم نور اوتان (( ) Nur Otanاي ابو الوطن املشع!!) والذي حيوي اكثر من ثالثة ارباع مليون عضو قد
حاز اكثر من  %32من االصوات اي حوالي  %37من مقاعد الربملان يف اجملليس 8ورغم وجود احزاب اخرى يف البالد 9فأن كل
العملية السياسية كانت عملية شكلية لتجميل صورة النظام الدكتاتوري املقنع الذي حيكم البالد منذ استقالهلا.
وتؤكد منظمة مراقبة حقوق االنسان قيام نظام كازاخستان بالعديد من االنتهاكات مثل تقييد حرية االجتماع واحلديث
وممارسة الشعائر الدينية حيث قامت السلطات باعتقال العشرات واغالق الصحف بعد اجتماعات سلمية يف  2019ومنعت
املواطنني من اداء الشعائر الدينية 2وقد لعب السياسي املعارض فالدميري ايفانوفيتش كوزلوف دوراً كبريا يف قيادة شعبه وتعريف الرأي

 1اجمللس ( )Majilisهو الربملان االساس للدولة وهو مكون من  106مقاعد منتخبني خلمس سنوات وقد من هذا اجمللس بثمان دورات انتخابية حتى
االن انظر:
(Mazhilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan).
www.parlam.kz/en/mazhilis
2

ورغم انه ليس الربملان الفعلي للبالد لكنه هو من يطلق عليه اسم الربملان وعملية االنتخاب فيه حتوي قدر من التعقيد بني خمتلف املناطق كما انه يتم

التجديد لبعض اعضاءه منتصف اعدة و  12من اعضائه يتم اختيارهم من الرئيس !! وله صالحيات مشرتكة مع اجمللس واخرى خاصة به للمزيد حول هذا
اجلزء انظر:
(Parliament of the Republic of Kazakhstan).
www.parlam.kz/mycustompage.htm?aspxerrorpath=/en/sennate/history.
A.A.Morozov (people’s Democratic Nur Otan Party- Factor of political consolidation) Kazakhstan
modernization/posts/people-s-

–

Studies,kisi.kz/en/categories/political

Strategic

for

3

Institute

democratic.
9

مثل حزب االمة الواسعة االجتماعي الدميقراطي ( )N.S.D.Pوهو اشرتاكي النزعة وحزب اخليار الدميوقراطي لكازاخستان ( )DCKوالذي يعترب

من احزاب املعارضة الشديدة ضد حكم نزار باييف واحلزب الشيوعي الكازخي ( )CPKوقد شهد الكثري من االنقسامات لكنه مازال صامدا ومعارضاً
لرئيسه السابق نزار باييف وهناك حزب القرية االجتماعي الدميقرا طي وهو من االحزاب املعارضة وحزب الشعب الشيوعي لكازاخستان ()CPPK
واحلزب الدميقراطي وحزب الوطنيني وحزب القرصان (وخو جزاء من جمموعة احزاب مماثلة يف اوربا تدعم احلرية الفردية) وحزب روحانيات (اي

الروحانيات) كما تكون حتالف من حزبي امسه (حنالف من اجل كازاخستان وبس) وكل هذه االحزاب مل تصل بذل اصواتها حمتمة اىل  %2من اصوات

الناخبني ،انظر:

Anthony Clive Bowyer (Parliament and political parties in Kazakhstan) central Asia –Caucasus
Institute, Massachusetts, 2016, p.p12-38.
(World Report 2015: Kazakhstan).

5

http://www.huw.org/world-report/2015/country-chapters/
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العام العاملي بأزمة احلريات يف بلده 1والذي اعتقل يف  2012وبقي رهن االعتقال تسعة اشهر قبل حماكمته بتهمة اثارة النبضاء
االجتماعية والدعوة اىل عصيان الدستور وتأسيس منظمة اجرامية 2وذلك اثر احداث جاناوزين 8يف  2011او بالطبع كان جزء من
الغضب منصب على فساد الرئيس وعائلة الرئيس باالضافة اىل القمع احلكومي 9وكما نرى فأن النفوذ الروسي مرتبط بشدة بالنظام
_____________________________________________________________________________________________
1

 Valdimir kazlovصحفي وسياسي وزعيم املعارضة الدميقراطية يف كازاخستان واحد مرشحي االنتخابات الرئاسية يف  2012من مواليد

 1470وهو مؤسس اول قناة تلفزيونية اهلية يف كازاخستان ( )Aktauladaالنظم اىل حزب اخليار الدميقراطي يف  2001وقد تأثر باحداث الثورة
الربتقالية يف اوكرانيا عام  2009وبعد حظر حزب اخليار الدميقراطي قام بتأسيس حزب التقدم ( )Algalيف  2002واصبح قائده يف  2006وهو اآلن
واحد من اوسع احزا ب املعارضة انتشارا رغم رفض السلطات اعطاءه رخصة بالعمل وانضم حزبه اىل حركه خلق ميداني (جبهة الشعب) يف انتقاد النظام
السياسي ،عرف برحالته اىل دول الغرب لتشجيعها على انهاج سياسة موحدة جتاه االنتهاكات يف بلدة ،وقد مت ابعاده عن انتخابات الرئاسة يف 2012
واليت فاز بها نزار باييف حبوالي  % 4282من االصوات ،وقد قام كوزلوف واعضاء حزبه حبملة تربعات لشراء املؤن واخليام لعمال النفط املضربني
 zhanaozenملدة سبعة اشهر وكان كوزلون قد نظم حماضرات للمضربني والذي قمعوا بقسوة على يد البوليس مما ادى اىل مقتل العشرات ،وقد دعي
كوزلوف من قبل االحتاد االوربي ملناقشة االحداث يف بلده وثم اغتياله بعد عودته ،انظر:
Margarita Assenova (Trail of Valdimir kozlov Starts in Actau, Kazakhstan) Jamestown Foundation In
17-8-2012
http://Jamestown.org/program/trail-of-valdimir-kozlov
(Kazakh Opposition Leader charged, Assocaites Say) Fox News World, 27-6-2012

2

www.foxnews.com/word/2012/06/27/kazakh-opposition-Leader
 Zanaozen 8مدينة كازاخستانية غرب مقاطعة مانغ ستاو وهي توصف بانها مدينة صناعية وتقع قرب حقل اوزن النفطي وقد بدات احلوادث فيها
يف حزيران  2011حيث قام عمال النفط بإضراب بسبب عدم دفع خمصصات اخلطورة هلم وعدم زيادة رواتبهم او حتسني اوضاعهم املعاشية بشكل عام
وقد اصدرت احملكمة قرارها بعدم شرعية اإلضراب وقامت شركة النفط بطرد حوالي الف عامل ،وقام العمال باحتالل ساحة املدينة الرئيسية يف حركة
احتجاجية مطالبني متثيل نقابي افضل واالعرتاف مبطالب العمال ،وظل االضراب واالحتجاج الشهر وبدأ االضراب بالتوسع يشمل مطالب سياسية مثل

املطالبة بتأسيس احزاب بعيدة عن هيمنة النظام وبتحسني اوضاع حقوق االنسان وحدثت اول صدامات مع الشرطة يف  12/17اليت حاولت اجالءهم عن
الساحة الرئيسية قبل حلول موعد (يوم االستقالل) وقد اكد املتظاهرون ان الشرطة فتحت النار على احملتجني العزل ،فيما ادعت الشرطة بان عصابات من

املشاغبني بدات بالتحر برجال الشرطة واليت ادعت مقتل  11شخصاً فقط فيما اكدت املعارضة سقوط العشرات مابني قتلى وجرحى وقد ادعى (املدعي

العام) ان معظم القتلى كانوا من احملتف لني بيوم االستقالل والذين قتلوا على يد احملتجني!!! وقد قامت الشرطة الحقاً باعتقال احملتجني على هذه املذحبة يف

مدينة (املاتي) كما قام القادة العماليون (كاالمكاس) و (كاراجانباس) باضرابات مشابهة كما قام عمال قرية (شتي،ي) بتحطيم سكة احلديد القريبة منهم

وحدثت حوادث مشابهة يف مدن كثرية اخرى.
James Kilner (State of Emergerncy Declared in Town in western Kazakhstan after Riots) The
Telegraph, London, 17-12-2011.
 9يف زيادة نزار باييف القليم مانغستاو بعد انتهاء اعمال العنف ،صرح يف  12/22عندما كان يف مدينة اكتاو بانه سيطلق النار على ابن زوجته تيمور
كولباييف النه كان املتسبب االول باالزمة الن االخري كان رئيس صندوق دعم مدينة جاناوزين باالضافة اىل امتالكه مؤسسة (سامروك كازينا) واليت تدير

العديد من االمالك بضمنها شركة الغاز (كازموناي غاز) للمزيد حول فساد العائلة احلاكمة انظر:

Glenn R. Simpson and Susan Schmidt (Kazakhstan Corruption: Exile Alleges New Details) the Wall
Street Journal, New York, 22-7-2008.
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الفاسد يف كازاخستان هلذا فأن جزاءاً كبريا من الرفض الشع،ي جتاه النظام اصبح منصباً بطبيعة احلال لتحالف النظام مع موسكو
خصوصاً ان االخرية كانت ومازالت تعترب كل معارضة هلا او لالنظمة احلليفة هلا من قبيل التأثر الغربي 1هلذا فأن سقوط هذه االنظمة
سيكون ايذانا سقوط النفوذ الروسي هلا امر شبيه سقوط نفوذ االحتاد السوفييت السابق يف الدول احلليفة مبجرد سقوط االنظمة املوالية
لسوفيت يف دول اوربا الشرقية ،ومرة اخرى خصوصاً بعد جمئ فالدمريبوتني ،وعودت النفوذ الروسي جزء منها نتيجة دعم روسيا
للنظم ال دكتاتورية بشكل عام وللنظم السياسية يف آسيا الوسطى بشكل خاص ،ومميزعن البقية لكن سقوط االنظمة املوالية ملوسكو
السوفيتية يف اوربا الشرقية ،احل حملها انظمة دميقراطية لربالية ،او يف طريقها اىل الليربالية خصوصاً بعد انتماءها لالحتاد االوربي ،اما
بالنسبة لدول اس يا الوسطى فهناك بديل آخر لالنظمة الدكتاتورية احلالية غري البديل اللربالي الدميوقراطي ،اال وهو بديل احلركات
االسالمية املتطرفة الذي سبق ونوهنا اليه ،ورغم ان الكثري من حمللي احلركات اجلهادية يعتربون كازاخستان من اقل دول اسيا
الوسطى تعرضه لالرهاب االسالمي بسبب قرار حكامها باعتماد العلمانية يف دستورها دون بقية دول اسيا الوسطي ،اال ان املدعى
العام اصدر الئحة بامساء احلركات اجلهادية االسالمية احملظورة يف كازاخستان واليت اقرت من قبل احملكمة العليا يف 2007/10/12
 2وبالذات عناصر حزب التحرير 8وهو احلركة االقوى انتشارا يف كازاخستان خصوصاً يف جنوب البالد منذ التسعينات عقب انهيار
االحتاد السوفييت ومالبثت احلركة ان انتشرت حتى يف الشمال مع مطلع القرن اجلديد ويف احلادثة االرهابية الشهرية اليت وقعت
اوزباكستان  2009اقر االرهابيون انهم تدربوا يف كازاخستان اليت اصبحت كما يبدو موئالً خمتلف اجلماعات االرهابية 9باالضافة
اىل تنامي نشاط مجاعة جماهدي آسيا الوسطى والذين يعتربون أول من بدا بالعمليات االرهابية هناك 2وهلذا فأن النظام السياسي
الدكتاتوري والقمع ي والفاسد مهدد بالسقوط اما على يد اجلماعات اللربالية او اجلهادية يف نهاية املطاف ،ويف حني ترى اجلماعات
_____________________________________________________________________________________________

 1مل يكن يف ذهن بوتني اي حتليل معمق لظاهرة املعارضة ومطالب ها ال بالنسبة لدولته وال حللفاءها سواء كانوا يف اسيا الوسطى او يف سوريا حالياً ،وهذا
عائد على ظاهرة التسطبح السياسية يف الفعليه احلاكمة لبوتني ،انظر:
Jan H. Robertson (Insde the Mind of Vladimir Putin) the Telegraph, London, 24-2-2015.
2

وهي (احلركة االس المية يف اوزباكستان) و (حزب التحرير االسالمي) و (مجاعة جماهدى اسيا الوسطى) و (احلزب االسالمي تركستان الشرقية) و

(شكر طيبة) باالضافة جلماعات اسالمية عاملية كالقاعدة وطالبان واالخوان املسلمني ،انظر:
(Kazakhstan Uodates List of Bauned Terrorist Groups) Radio free Europe in 12/10/2006
www.rferl.org/a/107198.html
8

حزب التحرير منظمة عاملية تهدف اىل اقامة اخلالفة االسالمية تأسست يف القدس عام  1428على يد النبهاني ،انظر :عدنان عبدالرحيم الصوص

(حزب التحرير االسالمي والتخليل السياسي) دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ،يافا ،2018 ،ص.28
(Hizb ut-Tahrir Network Dismantled in Kazakhstan) Inter Faxin 22-12-2006

4

www.interfax-religion.com/?act=newsanddiv=2412
 2وإمسها الرمسي احتاد اجلهاد االسالمي بعد ان انشقت من احلركه االسالمية االوزبكية عام  ،2002انظر:
(Attack and Suiede Bombing in a Kazakh City. Four Dead) Romandie 12-11-2011
www.romandie.com/news/n/-Attaque_et_attentat_sucide_dans_une
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اللربالية روسيا مبثابة حليف خلصمها وعدو للدميقراطية واللربالية ،فأن اجلماعات اجلهادية تعترب موسكو من اعظم اعداءها بسبب
مسيحيتها من جهة وقمعها للحركات االسالمية يف داخل بلدها يف الشيشان والداغستان وغريها من اجلهات ،اي ان النفوذ الروسي
حمكوم بالسقوط سواء على يد هذه اجلهة او تلك.

اخلامتة:
بالرغم من إن كازاخستان قد حصلت على استقالهلا منذ فرتة ،إال انها الزالت تعيش أوضاع وظروف وحتديات خمتلفة
ومن أجل أن تواجه كل ذلك ،ومن أجل ان تتخلص من اإلرث االستعماري للحكم السوفييت حتتاج اىل وقت طويل وجهود مضنية
وكبرية فهناك الالعبون اجليوسرتاجتيون الفاعلون أو النشيطون الدول اليت تتملك القدرة واإلرادة الالزمة ملمارسة النفوذ والتأثري فيما
وراء حدودها ،ان األولوية احملركة لتوجه السياسة الكازاخية ومنذ استقالهلا متثلت يف مقاومة اهليمنة اخلارجية والدفاع عن اجلذور
احلضارية والثقافية يف مواجهة اجتياح يعمل على اقتالعها ،لكن شدة وتنوع التنافس الدولي واإلقليمي على منطقة آسيا الوسطى
ومنها كازاخستان يؤكد ضعف وحمدودية قدرات تلك الدول على املواجهة وكما بيننا ،إن دول اليت استقلت عن االحتاد السوفييت
السابق مبا فيها كازاخ ستان ولدت ضعيفة وتعاني من هشاشة بنيوية جتعلها غري مهيأة لبلوغ الكفاية األمنية بنفسها وذلك يدفعها إىل
البحث عن من يضمن أو يكفل ذلك األمن هلا من اخلارج  ،يف بداية أستقالهلا حاولت أن تبعد نفسها عن الوريث السابق االحتاد
السوفييت بقربها مع الواليات املتحدة واالحتاد األوربي ،إال أن بسبب االحداث وخصوصاً احداث /11سبتمر وماتالها الغزو
االمريكي ألفغانستان والعراق ،أصبحت دول منطقة آسيا الوسطي منطقة من املناطق الرخوة لتواجه الكثري من التحديات خصوصاً
األمنية وخالفات حدودية ،مما شجعت الدول إىل البحث عن املساعدة اخلارجية ،ومن الطبيعي أن يعين هذا ضعفها أمام اخلارج
والذي يزيده أو حيفزه املشكالت والتحديات األخرى كالتحديات البيئية ومشكالت الالجئني والصراعات العرقية وحتى الدينية
وكل ذلك جيعل القرارات تأتي من اخلارج ،وهذا االعتماد على اخلارج اليقف عند وجهة واحدة وإمنا يرتاوح أو يتقلب حسب ما
تقتضيه مصاحل تلك الدول .تارة االعتماد على اجلانب االمريكي وتارة على اجلانب الروسي بأعتبارهما أقوى من يؤثر يف تلك
الدول .وكل واحدة منهما تظهر نفسها بأنها الطرف املفيد لتلك الدول.
لكن حسب ماتوصلت اليه أن مواقف النظم احلاكمة هي اليت تقرر ما تنتهج دول املنطقة عموماً وكازاخستان موضوع
حبثنا خصوصاً .فجميع الدول إذا أحست ان املواقف الروسية يف صاحلها فإنها تعمل على االستمرار والبقاء مع روسيا ،أما بالنسبة
للعالقات مع الواليات املتحدة االمريكية فتداخل مصاحل من جهة وتعارض املصاحل من جهة خصوصاً عندما يكون احلديث عن
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ،األمر هذا جعلت الدول تقرتب مرة أخرى اىل روسيا ،ودول املنطقة ومنذ استقالهلا والزالت تعيش
أوضاع وظروف وحتديات خمتلفة ومن أجل أن تواجه كل ذلك ،ومن أجل أن تتخلص من اإلرث االستعماري للحكم السوفييت
حتتاج إىل وقت طويل ،وهذا يستلزم إتباع كازاخستان سياسة تغلب عليها املصلحة واإلرادة الوطنية يف ظل حكم ديقراطي حقيقي
كي يتمكن من خالهلا تطوير أوضاعها السياسية واألمنية وحتقيق تنميتها االقتصادية بأساليب تعمل فيها على استثمار ثرواتها مواردها
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واستخدامها بشكل إجيابي سواء يف الوضع الداخلي أو يف عالقاتها اخلارجية اإلقليمية والدولية ومن خالهلا دولة هلا قدرتها ومكانتها
يف النظام الدولي.
وأرى إدارة نزار باييف حتاول حتقيق التوازن بني العالقات مع روسيا والواليات املتحدة من خالل بيع النفط والغاز
الطبيعي جلارتها الشمالية روسيا بأسعار منخفضة مع مساعدة الواليات املتحدة يف احلرب ضد اإلرهاب.
وحتاول كازاخستان الدخول يف املنظمات والتحالفات الدولية أو إقليمية لضمان أمنها و أقتصادها.
فهي عضو يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا (واليت رأسها يف عام  ،)2010جملس الشراكه األورا اطلسية ،ورابطة
الدول املستقلة ،ومنظمة شنغهاي للتعاون ،وشراكة الناتو من أجل السالم.
وألجل تطوير أقتصادها حتاول كازاخستان وبدون تردد الدخول يف إتفاقات واحتادات كمركية عديدة فهي شكلت احتاداً
كمركياً مع روسيا ورسيا البيضاء واليت مت حتويلها إىل فضاء اقتصادي مشرتك يف عام  ،2012كذلك أنشأت اجلماعة االقتصادية
االورا اسيوية مع قريغزستان وطاجكستان ،من هنا يتبني أن كازاخستان حتاول لتحقيق التكامل بني البلدان املنطقة يف آسيا الوسطي
والتكامل الدولي يف املنطقة.
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اجلماعات الشيعية املسلحة يف الشرق االوسط
و تأثريها على النظم السياسية العراق منوذجاً
م.م.کاردو کریم رشید

م.م.طارق كاكەرهش محی الدین

كلية القانون والسياسة  /جامعة ا التنمية البشرية
املقدمة
معظم اآلراء السياسة تقول أن السبب الرئيس لظهور املليشيات يف العراق ،هو نظام احلكم فيه ،الذي أعتمدعلى الطائفيةة يف
بناء مؤسسات الدولة ،والتكتل السياسي ،وإسترياد األعراق املختلفة ودجمها بالشعب ،وتالحظ مثل هةذ السياسةة تارخييةاً يف نظةام
احلكم اإلسالمي ،اذ أستقدم األعراق املختلفة للحكم كاألتراك ،وكذلك جميء املماليك يف حكم الدولةة العباسةية يف الع ةر الثةاني
والثالث ،وأصبحت امليليشيات مسة من مسات الدولة العراقية احلديثة سواء خالل عقود اهليمنة الربيطانية ،أوخالل احلكم امللكةي ،أو
عرب عقود اإلستقالل الون ي وإعالن احلكم اجلمهوري بعد ثورة  41متوز  ،4591وإىل يومنا هذا يف ظل اإلحتالل األمريكي .
ان اخللفية التارخيية ألنشاء الدولة العراقية تعود اىل نهاية احلرب العاملية االوىل حيث قام الربيطانيون بإنشاء إدارة استعمارية يف
العراق على منط اإلدارة يف اهلند ،ووعد بتنظيم اإلدارة لكن على شكل يؤمن مقتضيات الدولة اإلستعمارية ،وحتقيق السلم لألهلةي،
والسالم جل ميع املواننني ،وتوفري نوعا من الرخاء االقت ادي ،وكذلك تنشيط النشاط التجاري مع أوروبا ،ولكن بعد إنةدال ثةورة
العشرين ،والوقوف بوجه اإلحتالل من قِبل الثوار ،أجتهت احلكومة الربيطانية بوضع العراق حتت اإلنتداب الربيطاني مبوجب قرار من
جملس احللفاء ،ومن ثم ،وبفرتة ق رية أدركت احلكومة بأن احلكم املباشر يف العراق مل جتدي نفعاً ،ال سيما بعد تعرضةها إىل خسةائر
مادية وبشرية ،لذلك أجتهت أنظار إىل تشكيل أول حكومة عراقية يف \72تشرين االول \  4571واليت ضمت مثانية وزارات ،من
ضمنها وزارة الدفا اليت مت تشكيلها يف  6كانون الثاني من العام نفسه ،وحينذاك شُكلت الوزارة تقريبةاً مةن عيةع ف ةات الشةعب
بطوائفه وأديانه وأعراقه املختلفة " علماً بأن هناك كتابات أخرى تقول بأن أول لواء قد شكل كان من السنة عرباً وكرداً ومن بعض
املنحدرين من األصول الرتكية ،رغم أن اللواء محل أسم ة موسى الكاظم ة لرمبا كان من أجل ذر الرماد يف العيون"  ،وعملت هةذ
الوزارة بادئ ذي بدء بشكل مؤسساتي لفرتة ق رية ،لبضعة عقود ،وبعدها حتولت إىل سيطرة نائفة واحدة على مقاليةد السةلطة يف
املؤسسة ،السيما بعد سيطرة الضباط القوميون العرب على مفاصل املؤسسة العسكرية " عاعة صالح الدين ال باغ " حيةث يةذكر
حممود الدرة ،وهو ضابط عسكري حمسوب على اجلناح القومي العربي يف كتابةه ة احلةرب العراقيةة الربيطانيةة ة ثةورة مةايس عةام
 4514ةة  :بأن الضباط القوميون العرب يف اجليش العراقي مل يسمحوا بتولي غري العةرب أي مف ةل مهةم مةن مفاصةل املؤسسةة
العسكرية ،و وزعوا تلك املهام على العرب الذين جتري يف عروقهم الدماء العربية النقية ة نبعاً حسب إعتقادهم " وبالرغم من ذلك
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جندت عيع نوائف الشعب يف املؤسسة العسكرية العراقية حلني إحتالل اجلةيش االمريكةي للعةراق عةام  ، 7112وحةل اجلةيش
العراقي من قبل احلاكم املدني بول برمير ،ومن ثم مت إعادة هيكلية اجليش مرة أخرى بعد إق اء بعض كبةار العسةكريني مةن النظةام
السابق ،وتزامنًا مع إعادة بناء اجليش تشكلت بعض امليليشيات الشيعية مثل ميليشيا بةدر الةيت كانةت أساسةًا قةوة عسةكرية تابعةة
للمجلس األعلى اإلسالمي ،أبان نضاهلا ضمن صفوف املعارضة العراقية ضد نظام حكم صدام حسني ،وع ائب أهل احلق ،وسةرايا
السالم .....واخل.
أهمية الدراسة:
تربز أهمية دراسة موضو اجلماعات وامليليشيات الشيعية املسلحة يف الشرق االوسط ،ومدى تأثريها على النظم السياسية،
ال سيما على النظام السياسي العراقي ،إلعتبارات عدة ،ويف مقدمتها ما ياتي-:
 .4نبيعة تكوين امليليشيات وبنيتها ،ومدى تأثريها على املؤسسات األخرى داخل الدولة.
 .7نبيعة التحوالت اليت شهدتها هياكل املؤسسات العسكرية ،وخاصة املؤسسة العسكرية العراقية وحماوالت ضم
امليليشيات اىل هذ املؤسسة.
 .2تهتم الدراسة مبا حتققه امليليشيات بعد إضفاء نابع الشرعية القانونية هلا من خالل ت ويت الربملان العراقي
ل احلها ،وخت يص ميزانية هلا.
إشكالية الدراسة-:
إن تكةةوين امليليشةةيات وتسةةليحها وخت ةةيص ميزانيةةة هلةةا ،وحماولةةة ضةةمها اىل املؤسسةةة العسةةكرية ،واملؤسسةةات األمنيةةة
االخرى،فضال عن اإلنار القانوني الذي سبغ عليها من خالل الربملان العراقي،والذي أثار ردود أفعال قوية من األحزاب والطوائف
العراقية األخرى ،السيما الطائفة السنية ،وإن اإلشكالية تكمن فيالتساؤالت االتية .
ما املق ود باملليشيات املسلحة؟
كيف وملاذا تشكلت هذ املليشيات؟
ما مرجعية هذ املليشيات والية عملها
هل ست ندمج هذ امليليشيات فعلياً باملؤسسة العسكرية ؟ أم تبقى مؤسسة مستقلة وموازية للمؤسسة العسكرية؟
هل متارس هذ املليشيات تاثريا على النظام السياسي يف العراق؟
ما مستقبل هذ املليشيات ؟
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فرضية البحث-:
لالجابة على اشكالية الدراسة فانها تنطلق من فرضية مفادها"ان تكوين امليلشيات الشيعية يف العراق ،وحماولة ضمها إىل
املؤسسة العسكرية أو بقائها كقوة موازية للجيش ،ستكون عامالً معوقا لإلستقرار واألمن واألمان فضال عن ان هذ التشكيالت قد
تؤدي إىل الفوضى واضطراب عمل املؤسسة العسكرية العراقية
منهجية الدراسة:
ولغرض اثبات قرضية الدراسة البد من اتبا منهج علمي واضح  ،قد يبدو من ال عوبة مبكان ،إعتماد منهج واحد تقوم
عليه الدراسة لتغطية وحتليل كافة أبعاد هذ الظاهرة ...أي تكوين وحدات من امليليشيا وحماوالت ضمها للمؤسسة العسكرية ،وباقي
املؤسسات األمنية  ..لذا مت اإلعتماد على مناهج عدة ،لعل يف مقدمتها املةنهج التةأرخيي ،السةيما يف جوانةب الةيت تتعلةق بنشةوء
امليليشيات  ،فضال عن املنهج الوصفي التحليلي الذي ويقوم على وصف وتعريف والعوامل اليت أدت إىل إنشائها ،لي ار فيمةا بعةد
إىل حتليلها وإاجاد التفسريات هلا ،كما أعتمدت الدراسة يف بعض جوانبها على املنهج املقارن يف بيان أوجه الشبه واإلختالف هليكليةة
ميليشيا حزب اهلل اللبناني ،وامليليشيات املشكلة يف العراق مع مقارنتها مبيليشيات الباسيج اإليراني؟
تقسيمات الدراسة
من اجل الوصول اىل هدف الدراسة فقةد مت تقسةيمها علةى املباحةث االتيةة :املبحةث األول التعرفوقةد تنةاول تعريةف
اجلماعات املسلحة وهيكلية وبنيان امليليشيات الشيعية واجلماعات املسةلحة وأسةباب نشةوئها يف الشةرق االوسةط ،.بينمةا تنةاول
املبحث الثاني تأثري هذ اجلماعات املسلحة على النظام السياسي العراقي واملؤسسة العسكرية.
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املبحث األول :اجلماعات املسلحة يف الشرق األوسط
تتشكل امليلشيات ،أو اجلماعات املسلحة من املدنيني،ويتم تسليحها بعيداً عن اجليش والشرنة ،ويف بعض األحيةان يقةالعنهم
بأنهم عبارة عن جماميع مسلحة منظمة ،متدربة ،مدعومة وموجهة تعبوياً لتحقيق م احل حزبية معينة ،ويف أحيان أخةرى يةتم تشةكيل
هذ اجلماعات كقوة عسكرية ضاربة تهيمن عليها توجهات رجال الدين ومبا خيدم نموحاتهم يف القضايا الداخلية واخلارجية(.)4
اهلدف األساسي من هذ امليليشيات هو حتويل أبناء األمة أو الشعب كقوة ميليشةياوية متدربةة ومتمرسةة كةذرا عسةكري
ملنظمات وأحزاب سياسية ،أو كأدوات مسلحة لتنفيذ أهداف سياسية حمددة ،وكةذلك اجةري توظيفهةا يف ال ةرا التنافسةي علةى
السلطة ،ويف الت فيات اجلسدية ،واملمارسات الطائفية لفرض أجنداتها ...ويف بعض األوقات ت بح هذ اجلماعات قةوة عسةكرية
موازية للمؤسسة العسكرية.
يف الشرق األوسط هناك عاعات مسلحة منتشرة ال سيما يف الكثري من الدول العربية ،والبعض من هذ اجلماعات تعتربعامل
وأداة أساسي لتحقيق مآرب سياسية يف هذ الدول ..وهلذا سوف حنةاول مةن خةالل املطلةب األول إلقةاء الضةوء علةى التعةاريف
للجماعات املسلحة ،ونبني أسباب نشوئها وكذلك النظريات اخلاصة بها ..ويف املطلب الثاني نلقي الضوء على بروز تلك اجلماعات
املسلحة وخاصة الشيعية منها.
املطلب االول  :تعريف اجلماعات املسلحة والنظريات حول تكوين اجلماعات املسلحة.
اجلماعات املسلحة (امليليشيات):تتألف من جماميع مسةلحة ،منظمةة ،مدربةة ،مدعومةة ،وموجهةة لتنفيةذ م ةاحل شخ ةية
وحزبية،ومتتلك هيكلية خاصة بها.
وتعرف أيضا بأن امليليشيا جناح عسكري لطائفة سياسية أو دينية تقحم نفسها يف صراعات ل احل نائفتها السياسية او الدينية
أيا كان دافعها أو هدفها.
وميكن أن حتمل كلمة املليشيا معنى اإلصطالح الذي يطلق على جنود منظمني منالذين ليست اجلندية مهنتهم ،وال مسةتدميي
الوجود ،أي حالة مؤقتة لظرف نارئ كما هو احلال يف التعريف التالي ،امليليشيا  :م طلح سياسي عسكري يُعِرِّف قةوة حمليةة غةري
متفرغة للعمل العسكري بشكل تام وإمنا تٌكمل أداء اجليش النظامي أو حتل مكانه يف حاالت الطوارئ ،وتتشكل املليشيات غالباً مةن
عناصر لديهااخلربة ال عسكرية ،وتنشط املليشيات أثناء األزمات الشديدة لتعزز موقف أحد الطرفني املتنازعني وليس لرفةع املظلمةة أو
ن رة نرف معني،واألولوية يف أجندة وأهداف عناصر املليشيات مادية متاما ،فاإلقتتال عند املليشيات سبيل للعيش وكسةب الةرزق،
أما حالة السلم معنا املوت احلقيقي للمليشيات ،وهذا ما يدفعها خللق األزمات وإشعال بعض املواقف للكسب املادي وضمان البقاء
يف أماكن تواجدها.

_____________________________________________________________________________________________

 -1نفني عبد املنعم مسعد ،صنع القرار يف ايران والعالقات العربية-االيرانية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،1001 ،ص. 131
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ويف جانب آخر ،ممكن أن تظهر امليليشيات يف حالة احلرب وب فة حمارب عندما تهاجم دولة عدوة ،سةيادة دولةة أخةرى
...وهذ ال فة مت أدخاهلا من مؤمتري الهاي عندما أصرت الدول ال غرية على وجوب اإلعرتاف بهذا احلق للمناضةلني عنةد تقةنني
القواعد العرفية اخلاصة مبعاملة أسرى احلرب .وجنحت يف حتديد حقوق األسرى يف النظام امللحق باإلتفاقية الرابعة .وبةذلك ح ةلت
الدول ال غرى أو األضعف ،باسم القومية ،على توسيع مفهوم املناضةلني واإلسةتفادة مةن القةوانني واحلقةوق والواجبةات اخلاصةة
باحلرب .وهذ االستفادة تشمل حق املعاملة كأسري حرب يف حالة وقو املناضلني يف األسر .ونتج من املادة االوىل من النظام امللحق
باإلتفاقية ان قوانني احلرب وحقوقها وواجباتها التطبق على اجليش فقط ،بل تطبق كذلك على أفراد امليليشيا أيضا ،واملتطوعني الذين
تتوافر فيهم الشروط التالية(-:)4
.4

اجب ان يكون على رأس اجملموعات املسلحة (امليليشيات) مسؤول او قائد.

.7

أن حيمل هذ اجملموعات عالمة مميزة أو شارة ثابتة وواضحة متيزهم عن بعد.

.2

وكذلك اجب أن حيملوا األسلحة علناً و بوضوح.

.1

واألهم يف ذلك ان يتقيدوا يف عملياتهم بقوانني احلرب وأعرافها.

بالرغم من ذلك وبع د فرتة ،خاصة بعد أن نرأت على العمليات العسكرية والعالقات الدولية تغريات حتًمت التوسةع يف
مفهوم املناضل واملكافح .وهلذا أضيفت املادة الثانية إىل نظام الهاي .والغرض األساسي منه مساعدة الةدول الةيت تتعةرض إلجتيةاح
سريع ،واملادة الثانية تضفي صفة الشرعية على كل مناضل غري نظامي ،أي عندما يهب الشعب يف وجه العدو ،عنةد عجةز القةوات
النظامية واملتطوعة عن صد ومنع زحفه(.)7
النظريات لتكوين اجلماعات املسلحة:
.4

النظرية التقليدية من منظور عامل االجتما االملاني ماكس فيرب:

يقول ماكس فيرب تتكون الدولة من اجلماعة البشرية اليت حتتكر بنجاح اإلستخدام الشرعي للقوة( ،)2وعلى هذا األساس تتبنى
الدول ذات السيادة من خالل حكوماتها مكافحة اإلرهاب ،ومن خالل هذ املقولة لالملاني واليت يق ةد بهةا ان الدولةة هةي اجلهةة
الوحيدة والشرعية الستخدام وسائل العنف لفرض األمن داخل أراضيها ومحاية خارجيتها ،وعند عدم قيام الدولة مبسةؤلياتها األمنيةة
سوفتشةعةر هذ الةةةدول بةعةدم األمةةةان مةن نةوعةيةة الةتةهةديةةدات واملخةانر الةيت تواجههةا سةةواء داخليةا أو خةارجةيةةا،
والةتةي نةةادرا مةا تكون منف لة عةن بعضها البعض .والتهديد العسكري أواإلقت ادي القادم من البي ةة اخلارجيةة ،الةذي ميارسةه
_____________________________________________________________________________________________

 -1د.حممد اجملذوب ود.طارق اجملذوب ،القانون الدويل االنساين ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،1002 ،ص.37-33
 -1حممد اجلذوب وطارق اجملذوب ،مصدر سبق ذكره ،ص.31

3- LaiaBalcells (2012). "Book Review. Of Ariel Ahram : proxy warrior: The rise and fall of statesponsored militias" Journal of Democracy and security, 2012m p406-407,
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الفاعلون الدولةيةون هةو فقط مة ةدر التهديد الةةذي يةواجةه الةةدول ،واملخانر اليت تنبثق من البي ة الداخلية ،ناعةة عةن فشةل
اإلدارة السياسيةوغياب التوافق الون ي ،والذي سوف يؤدي اىل عدم اإلستقرار السياسي يف البالد ،وعند ضعف املؤسسات وخاصة
املؤسسة األم نية ألي سبب كان سوف تقوم احلكومة بتسليح جمموعات أخرى خارجة عن أنار املؤسسة بهدف الةدفا عةن الدولةة
واملقاومة ،ومن األمثلة على ذلك حزب اهلل اللبناني الذي يطلق على نفسه املقاومة بتربير الدفا عن الونن ومقاومة احملتل ،وهةو يف
أنار احلقيقي ميليشيا قوية مدعومة من اخلارج وتعمل بشكل موازي للمؤسسة العسكرية(.)4
النظريات احلديثة

.7

من منظور ستيفان ولف( : )7إن ال راعات العرقية يف البلدان قد تؤدي اىل ظهور اجلماعات املسلحة (امليليشيا) ،وذلك التبا
السلطات الداخلية للدولة سياسات مذهبية ،واليت متارسها نائفة واحدة على حساب الطوائف األخرى مما يؤدي إىل إتسا الفجةوة
بني أبناء الشعب وإستغالل حقوق اآلخرين ،وخري مثال على ذلك ال را املذهيب بني السةنة والشةيعة يف منطقةة الشةرق األوسةط
وخاصة (العراق ،اليمن ،سوريا ،لبنان) ،ال سيما بعد ظهور اخلالفات املذهبية واملنافسة بني الطرفني للسيطرة األقليمية،وخاصة عقب
الثورة اإلسالمية يف إيران عام .)2(4525و عندما عاد آية اهلل اخلمي ي من منفا ليقود اجلمهورية اإلسالمية أستنادا إىل الدستور الذي
منحه سلطات سياسية ودينيةواسعة يف من ب والية الفقيه( .)1والذي أعطي لولي الفقيه أنار الدي ي واملذهيب الذي اجعله قادرا علةى
مد نفوذ وسلطانه على املسلمني كافة بإعتبار نائب اإلمام الغائب( .)9وحسب هذا املنهج حتةرك النظةام اإليرانةي لةدعم الشةيعة يف
البلدان اجملاورة ويف اخلليج العربي ليمتد نفوذ وسلطانه اىل الدول اجملاورة ومساعدة الطائفةة الشةيعية يف البلةدان اجملةاورة لتكةوين
عاعات مسلحة.
.2

نظرية أمن النظام – راجاد جاكسن(:)6

تركز هذ النظرية على عيع املآزق اليت ت يب الدول النامية يف العامل الثالث  ..وهلذ الدول ال فات التالية:
.4

وجود مؤسسات ضعيفة وغري قادرة على إستباب األمن .

.7

عدم وجود القدرة القسرية إلستباب األمن والسلم يف الدولة.

.2

إنعدام التماسك الون ي بني ف ات الشعب.

_____________________________________________________________________________________________

 -1خالد صاغية ،احتكار الدولة للعنف ،مقال منشور يف جريدة السفرين،1002\3\11
2- Stefan wolff (2006). "Ethnic conflict- A Global perceive".Oxford University Press. P: 58-89
 -3ال.يب.اليونستون ،الثورة االيرانية-انتصار ام ماساة من كتاب االمن يف اخلليج الفارسي ،ترمجة مركز البحوث واملعلومات ،العدد ،1297 ،11ص.712
 -7اية اهلل اخلميين ،احلكومة االسالمية ،دار الطليعة ،بريوت ،1232 ،ص.19
 -1د.عرفان عبد احلميد ،نظرية والية الفقيه ،دار عمار ،عمان ،1292،ص.72
6-Alan Collins, contemporary security studies, oxford university press, 2013,p168
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حسب هذ النظرية ان أكثرية الدول النامية فيها ال فات املذكورة أعال  ،وهلذ الدول مشاكل أمنية والسبب الرئيسي هلذ
املشاكل هي ضعف اإلدارةالداخلية ،وليستمشاكل اقليمية ودولية أو خارجة عن احلدود ،يقول جاكسةن أن الدولةة نفسةها ولةيس
غريها هي وحدها الةقةادرة عةلةى حةمةايةة م احلها وقيمها مةن الةتةهةديةدات الةتةي تةواجةهةهةا ،سةةواء بةطةرق دفةاعةيةةة أو
هجومية ،وعندما تفقد الدولة السيطرة وإستباب األمن يف الداخل تتوجه السةلطات احلاكمةة إىل حةل األزمةات الداخليةة بتشةكيل
قواجتانبية غري املؤسسية مثل اجلماعات املسلحة إلستخدامها بوجه النزعات القوميةة او املذهبيةة ...اخل  ،وكةل ذلةك للحفةاظ علةى
النظام ،وتسمى هذ النظرية بنظرية أمن النظام ( .)4()Regime securityومن خالل هذا التوضيح ان الكاتب يريد أن يقول بأن
هنالك نوعني من القوة يف هذ الدول وهما:
.4

قوة مستبدة إلحكام السيطرة على عيع أركان الدولة ومن خالله تنشأ امليليشيات.

.7

قوة البنية التحتية املؤسسية الداعمة للسلطة ويساند الشعب.

املطلب الثاني :بروز اجلماعات املسلحة الشيعية
بعد وصول حزب البعث اىل السلطة يف العراق عام  ،4561بدأ مبضايقات القوى والشخ يات السياسية املعارضة للسةلطة
السياسية يف العراق .ومن ثم تطورت فيما بعد إىل محلة من االعتقاالت واإلعدامات والت فيات اجلسدية،األمر الذي أضةطر العديةد
مةةةن تلةةةك الشخ ةةةيات إىل مغةةةادرة العةةةراق()7والتوجةةةه إىل املنفةةةى ومنهةةةا إيةةةران ،وهنالةةةك مت تأسةةةيس أول اجلماعةةةات
املسلحة(امليليشا)عام 4512حتت إسم فيلق البدرومت اإلستعانة بهم يف إستجواب األسرى العةراقيني وكةذلك إشةرتاكهم يف احلةرب
العراقية اإليرانية آنذاك  ...كما أن هناك العديد من اجلماعات املسلحة موزعة يف دول الشرق األوسط ومدعومة من قبل اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،نذكر منها ميليشيا حزب اهلل يف لبنان واحلوثيون يف اليمن ودعم العناصر الشةيعية املسةلحة يف البحةرين بذريعةة
محاي ة املستضعفني ونشر الفكر الشيعي ألن ذلك يلزم الولي الفقيه أن يقوم بدور احملوري يف ن رة املسلميني كافة(.)2
وبعد سقوط النظام السابق وإحتالل العراق يف  7112ظهرت العديد من امليليشيا بدعوى أنها تكونت ضد االحتالل ،كمةا
يقول الكاتب والباحث السياسي العراقي الدكتور لقاء مكي إن هذ املليشيات املسلحة الشيعية مل تنشأ يف العراق ،بل نشأت خارجه
وحتديدا يف إيران وأصبح هلا وجود راسخ بعد اإلحتالل ،ويف حينها إتهمت بارتكات عمليات القتل والتعذيب وتةدمري املمتلكةات يف
العراق وخاصة يف بغداد ودياىل ،وبعد وصوهلم إىل السلطة (األحزاب الشيعية)تكاثر أعداد امليليشيات يف العراق وبدعم من األحزاب
اإلسالمية الشيعية عملت حتت واجهات خمتلفة ،لكنها ظلت غري بعيدة عن معرفة السلطات السياسية واألمنية ومتداخلة معها ،حتةى
مت تأسيس احلشد الشعيب يف صيف  7141بناء على فتوى " اجلهاد الكفائي " املرجع الشيعي السيد علي السيستاني ملواجهةة تنظةيم
_____________________________________________________________________________________________
1- Ibid. P: 161-175

 -1مشران ألعجلي  ،اخلريطة السياسية للمعارضة العراقية ،دار احلكمة ،لندن ،1000 ،ص. 117
-3عادل علي عبداهلل ،حمركات السياسة االيرانية يف منطقة اخلليج العريب ،دار املدارك للنشر ،االمارات ، 1010 ،ص.10
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الدولة اإلسالمية  ،بعد وصول تنظيم الدولة االسالمية (داعش) اىل مشارف بغداد(.)4حيث أصبحت هذ اجلماعةات املسةلحة تةدافع
عن العراق والطائفة الشيعية من الظلم ودمار داعش اإلرهابي ،ومنذ ذلك الوقتازداد عدد اجلماعات املسلحة يف العراق إىل أكثر من
أربعني عاعة.ويف حزيران  ،7149صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن مليشيات احلشد الشعيب جزء من املنظومة األمنيةة
العراقية ،ورفض وصفها بالطائفية ،مؤكداً أن متويلها يأتي من احلكومة.وحتول احلشد الشعيب إىل مليشةيات نظاميةة ترعاهةا احلكومةة
العراقية وتدربها ،لكنها بقيت تنظيمات مسلحة منف لة لكل منها قياداته وهيكله التنظيمي اخلاص .ويف نهاية العام  7146مت إعتبار
امليليشيات بانها قوات شبه عسكرية نظامية ختضع آلمرية القائد العام للقوات املسلحة ووزارة الدفا ح راً ،وخاصة بعد نداء من
احلكومةاىل ممثلو الشعب يف الربملان بسن قانون احلشد الشعيب يف  7146\44\76إلضفاء اإلنار القانوني لف ائل احلشد الشعيب.
ويتألف احلشد الشعيب من املتطوعني الشيعة،ثم أنضمت اليه امليليشيات اليت كانت هلا ال والت واألعمال العسةكرية وشةبه
العسكرية منذ عام  7119ومؤلفة من حوالي  21ف يالً .ومن هذ الف ائل املوجودة يف العراق نذكر جمموعة منها:
منظمة بدر:مليشيا بدأت نشانها كجناح مسلح للمجلس األعلةى للثةورة اإلسةالمية يف العةراق ،الةذي أسسةه حممةد بةاقر
احلكيم يف إيران عام  4517وبإشراف نهران إبان احلرب مع العراق ،وشاركت يف احلرب إىل جانب القوات اإليرانية(.(7
يف البداية كان امسه فيلق بدر وكان مكلفا مبتابعة التحقيقات مع أسرى اجليش العراقي مع إيران.تشةري التقةديرات إىل أن
عدد أفراد قبل احتالل العراق عام  7112كان يرتاوح ما بني  41و 49ألفا ،ثةم مةا لبةث أن ارتفةع العةدد إىل مسةتويات تعةد
بعشرات اآلالف حتول الحقا إىل "منظمة بدر برئاسة وزير النقل السابق هادي العامري.
ع ائب أهل احلق :هذ احلركة املسلحة انشقت عن التيار ال دري يف العراق والذي تأسس بعد سقوط النظةام العراقةي(.)2
هذ احلركة تبنت عمليات مسلحة ضد القوات األمريكية واجليش العراقي ،وأعلنت والءها إليران بشكل رمسي .تتكةون مةن أربعةة
فرو عسكرية ،وتذكر بعض امل ادر أنها تتلقى دعما من فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني ،ومن حزب اهلل اللبناني.
سرايا السالم:األسم الذي أختار جيش املهدي لنفسه ،وهو اجلناح املسلح للتيار ال دري بزعامة السيد مقتدى ال در.شُكل
جيش املهدي يف يوليو/متوز عام  7112بعد إغتيال زعيم اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية حممد باقر احلكيم .وقد أستمد أمسه من
املهدي املنتظر االمام الثاني عشرعند الشيعة.وقد بلغت تقديرات عدد عناصر حنو عشرة آالف(.)1
خاض معارك ضد األمريكيني ،منها معركتان يف النجف والب رة سرعان ما خسرهما ليتم اإلتفاق مع األمريكيني على تسةليم
سالحه للجنة عراقية أمريكية مشرتكة عام .7111
_____________________________________________________________________________________________

 -1جريدة النهار ،هل تسقط بغداد بيد "داعشhttp://www.annahar.com/article/240423
 -1علي عبد األمري عالوي  ،احتالل العراق ربح احلرب وخسارة السالم  ،بريوت  ،1002،ص.123
 -3مشران ألعجلي  ،اخلريطة السياسية للمعارضة العراقية  ،دار احلكمة  ،لندن  ،1000 ،ص.117
-7حامد حممود،التيار الصدري،ما قبل السياسة،انرتنيتwww.islamonline.net
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ومع وقو تفجري اإلمامني العسكريني يف سامراء عام  ،7116عاد جةيش املهةدي للواجهةة ،وإتهةم بارتكةاب فظةائع ضةد
السكان من العرب السنة ال سيما يف بغداد.ويف يونيو/حزيران  ،7141استأنف جيش املهدي نشانه باسم "سرايا السةالم" ،مركةزاً
على محاية املراقد املقدسة.
كتائب حزب اهلل العراقي:تتألف من جماميع مسلحة بدأت نشانها داخل كتائب أبي الفضل العباس ،ثم اختذت نابعا مستقال
عام  .7141قادها واثق البطاط الذي كان ي ف "جيشه" بأنه امتداد حلزب اهلل اللبناني يف العراق.يعلن تنظةيم كتائةب حةزب اهلل
العراقي والئه التام ملرشد اجلمهورية اإلسالمية السيد علي خامن ي ،واجدد استعداد للحرب إىل جانب إيةران ،ويعةد عةدد عناصةر
املقاتلة بنحو أربعني ألفا.
لواء أبي الفضل العباس:حركة شيعية مسلحة ،برزت بعد مشاركتها يف احلرب بسوريا إىل جانب نظام بشاراألسد ،بدعوى
محاية املراقد املقدسة.وذكر تقرير ل حيفة كريستيان ساينس مونيتور األمريكية :أن هذااللواء جمموعة صغرية مدعومة من إيران كانت
تتكون من قناصة ومتخ

ني يف املتفجرات اليت توضع على جوانب الطرق .وقد شنت هجمات على القوات األمريكية يف العراق

بني عامي  7119و ،7111وأدجمت كتائب العباس يف كتائب حزب اهلل يف وقت الحق مما دعا الواليات املتحدة إىل اتهام حزب اهلل
بة"تدريب هذ اجملموعات اخلاصة يف العراق.
ويف عام  7112أشار األمني العام حلزب اهلل اللبناني السيد حسن ن ر اهلل إىل كتائب العبةاس باعتبارهةا كتائةب مقاومةة يف
العراق ،وأذا تلفزيون "املنار التابع حلزب اهلل عدة فيديوهات لعمليات هذ الكتائب يف العراق.ويعةد مقةاتلو مليشةيا أبةو الفضةل
العباس من أكثر املتورنني يف أحداث العراق والثورة السورية.
حزب ثاراهلل  :حزب شيعي صغري ,يتزعمه يوسف سناوي املوسوي ،ويعرف عنه إنه أقرب إىل امليليشيا منه إىل احلزب ،فشةل
يف االنتخابات األوىل والثانية ،وتعرض زعيم احلزب للمطاردة ,وهوعت مقراته أكثر من مرة ،وهةو متةورط بعمليةة تهريةب الةنفط
بالب رة ،حبسب تقرير جمموعة األزمات الدولية.
جند السماء :تعترب من إحدى احلركات املهدوية اليت ظهرت يف العراق بعةد اإلحةتالل ،تضةاربت بشةأنها املعلومةات ،كمةا
تضاربت يف إسم زعيمها احلقيقي ،لكن الغالب أنه ضياء عبد الزهرة الكرعاوي ،تشكك هذ احلركة بنزاهة املراجةع الشةيعية اآلن.
دخلوا مبواجهات مع القوات العراقية واألمريكية مبنطقة الزركة بالنجف.
حركة اجملاهدين:تأسست يف دمشق عام  4511بالتشاور مع الشيخ حممد مهدي اآلصةفي ،أسةهم يف تأسيسةها عبةد العزيةز
احلكيم ،ومن كوادرها املع روفة محزة الديوان وشكر البياتي وبيان جرب صوالغ وهمام محودي زوج ابنة حممةد بةاقر احلكةيم وجةالل
الدين ال غري ،ويعتقد أنها أحد انشقاقات حزب الدعوة.
وهنالك عاعات مسلحة اخرى يف العراق والدول العربية اجملاورة مثل حزب اهلل اللبناني ،ميليشيا احلوثيني وغريهم .
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الجماعات الشیعیة المسلحة في الشرق االوسط وتأثیرها ...

املبحث الثاني :اجلماعات املسلحة الشيعية و تاثريها على النظم السياسية
يف هذا املبحث سوف نسلط الضوء على تأثري هذ اجلماعات على النظم السياسية يف الشرق األوسط  ،العراق منوذجا.
املطلب االول  :تأثري اجلماعات املسلحة الشيعية على النظم السياسية العراقية بعد 7112
حناول هنا أن نرى أهمية وتأثري هذ اجلماعات على إعادة التشكيل و تكوين الدولة العراقية،ومبا أننةا نأخةذ يف اإلعتبةار بةأن
الدولة العراقية جزئيا إنهارت بعد إحتالل املوصل وبعض املدن األخةرى مةن قبةل داعةش يف  7141وكةادت املؤسسةة العسةكرية
واألمنية واملؤسسات األخرى أن تنهار .وقدمت وصف الدولة العراقية بدولة ضعيفة وعدمية القوة ،وعدم إمكانيتها يف إستباب السةلم
واألمن ،لذا فوضت سلتطها الشرعية ألستخدام جمموعات مسلحة غري النظامية من أجل إنقاذ ما تبقي من احلكومةة يف بغةداد .علةى
غرار دولة السودان يف حماربتها املتمردين يف والية دارفور ،حي ث أسةتفادت احلكومةة السةودانية مةن ميليشةيات اجلنجاويةد خةالل
سنوات احلرب مابني  . )4(2004- 7112إناحلالة العراقية لتكوين اجلماعات املسلحة اليت أنلق عليها احلشةد الشةعيب،واليت تضةم
حوالي  69عاعة شيعية خمتلفةتكونت أكثريتها بعد فتوىاملرجع الشةيعي األعلةى السةيد علةي السيسةتاني ومقةر النجةف "اجلهةاد
الكفائي" ،للدفا عن الشيعة من اهلجمات الوحشية لداعش.
يذكر أن هناك أختالفات يف الرؤى والتطلعات هلذ اجملموعات املسلحة ،ويف الفكةر ،ومنةانق النفةوذ ،ونشةانهم ،وهيكلةة
مؤسساتهم وكذلك مرجعياتهماملختلفة.
يعترب احلشد الشعيب اليوم من املؤسسات األمنية القوية واملهمةيف العةراق ،ال سةيما بعةد ت ةويت الربملةان العراقةي ل ةاحلها
وإختاذها صبغة قانونية وخت يص ميزانية هلا  ...وحتاول هذهاملؤسسة أن تهيمن على مراكةز القراروإعةادة تكةوين وتأسةيس الدولةة
العراقية ومؤسساتها على أسس جديدة تتوافق مع م احلها وتطلعاتها ...
والثبات الفرضية اآلنقة الذكر ،نستفيد من نظرية "جالرز تيللي" لوصف التفاعل بني اجلماعةات املسةلحة وتنميةة الةدول يف
أوروبا أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .حيث يركز تيللي علي املتغريات اآلتية(:)7
 .4صناعة الدولة (القضاء على املنافسني يف الداخل)
 .7اثارة احلروب (القضاء على املنافسني اخلارجيني)
 .2احلماية (القضاء على األعداء والعمالء)
 .1اإلستحواذ على املوارد (االستحواذ على املوارد الالزمة إلجناز النقانالسابقة)
_____________________________________________________________________________________________
1
-Colum
Lynch.
(2004).
"Rights
Group
Says
Sudan's
Government
Aided
Militias".
washingtonpost.com>World>Afric>North Africa>Sudan
2- Achilles Batalas. (2003) "Send a Thief to Catch a Thief: State-Building and the Employment of Irregular Military
Formations in Mid Nineteenth-Century Greece". Chapter of Irregular Armed Forces and Their Role in Politics and State
Formation by Diana Davis and Anthony w. Pereira.Cambridge University Press. P: 149
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وباإلستفادة من نظرية تيللي يف حتليلنا ملفهوم هذ اجلماعات وتفاعالتها مع مةاتبقى مةن املؤسسةات يف الدولةة العراقيةة بعةد
 . 7141ويف حتليلنا هذا نركزعلى جمموعة من الوحدات املتفاعلة يف الدولة العراقية وهي :األهداف السياسية هلذ اجلماعات،هيكلة
منظماتهم ،ونريقة جتنيدهم ،وعالقتهم مع الدول اجلوار.
 .4أألهداف السياسية :يرىالربفيسور األمريكي "أريل أهرام" بأن اجلماعات املسلحة تنقسةم اىل قسةمني ،أوالً :اجلماعةات
املوالية للحكومة ،ثانيا :اجلماعات املمولة من الدول( .)4ولذا فأن األهداف الرئيسية هلذ اجلماعات خمتلفة متامةا .ومثةال علةى ذلةك،
حزب اهلل اللبناني املدعوم عسكريًا ومالياً من قبل إيران ،لذا تندرج هذ املنظمة ضمن اجلماعات املمولة من قِبل دولة ما ،وأن أهداف
الدولة املمولة واملنظمة تتفاعل معا .ويف ما خيص اجلماعات العراقية ،ختضع منظمة بدر (حيث يعود تةأريخ إنشةائها إىل بدايةة احلةرب
العراقية  -ايرانية) يف تشكيلها وتسليحها ومتويلها من قِبل الدولة االيرانية حملاربة العراق .ولكنها تعرف اليوم أيضاً باملنظمة املمولة من
قِبل احلكومة(احلكومة العراقية) .ومن أولويات هذ املنظمة يف وقتنا الراهن حماربة داعش ،واهلدف األساسي هلاالحقاً يتمحوريف بسةط
سيطرتها على املؤسسة العسكرية للدولة ،وإعادة ترتيبها وتشكيلها حسب أهدافها فيالقضاء على املنافسةني واملعارضةني يف الةداخل،
واملناهضني لفكرة وجود مثل هذ اجلماعات  ...ويف إشارة لإلستحواذ على مقاليد احلكم واإلسةتفراد بةه  ...قةال النائةب السةابق
السيد موفق الربيعي "نائب عن دولة القانون"بأنهم يرفضون فكرة تكوين احلرس الون ي .ذلك أنها تضم املسلحني مةن السةنة حملاربةة
الداعش(.)7
وأن السبب الرئيسي يف الرفض إلنشاء احلرس الون ي هو أنه سيكون للسةنة ح ةة األسةد يف هةذا التشةكيل اجلديةد الةذي
سيكون نواة لقوة عسكرية ميليشياوية تنازغ وتنافس امليليشيات الشيعية مستقبالً يف منانق النفوذ ،ورسةم مسةتقبل العراق،وكةذلك
ينظر هلم بعني الريبة والشك ،من منطلقات عقائدية مذهبية .ومن جانب آخةر فقةد أصةرتقيادات احلشةد الشةعيب علةى مشةاركتهم
لتحريرمدينة املوصل اليت هي من املدن الكربى واملهمة يف العراق ،وعاعات احلشد الشعيب تعترب مكملة للهالل الشيعي.
 .7هيكلة منظماتهم :تتكون هيكلة اجلماعات املسلحة وتفاعلها مع الدولة حسب رأي الباحث االمريكي أريل أهةرام علةى
الشكل التالي (أنظر اىل الشكل رقم  ،4التنظيم العسكري على تشكيل  ،)Mعلى العكس اهلرم العسةكري ،تقةوم هةذ اجلماعةات
املسلحة بإخضا االجهزة التنفيذية للدولة حتت سيطرتها وتستخدمها كمخازن لتعب ةة أعضةائها وف ةائلها .وتسةتفيد مةن االجهةزة
التنفيذية للدولة يف حربها ضد أعدائها اخلارجيني.فمثال قامت العديد من الف ائل العراقية املسلحة بالسيطرة على مطار بغداد الدولي
من خالل األجهزة االمنية إلرسال املقاتلني الشيعة العةراقيني إىل سةوريا ملسةاندة الةنظلم السةوري يف حربةه ضةد داعةش واملقةاتلني
املنحدرين من التنظيمات السلفية الوهابية ،وكذلك عرب النقاط احلدودية.

_____________________________________________________________________________________________
1- Ariel Ahram. (2011). "Proxy Warriors The Rise and Fall of State-Sponsored Militias". Stanford University Press. P; 7-24

 -1موفق الربيعي  :نرفض دمج احلشد الشعيب بقوات احلرس الوطينhttp://www.iraqnewsagency.com .
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الشكل رقم  :4التنظيم العسكري للجماعات املسلحة على تشكيلM
 .2احلرب من أجل التوسع اجلغرايف :نق د هنا بأن اجلماعات املسلحة يف العراق حتاول من خالل التوسةع اجلغةرايف أن
تسيطر على املوارد الالزمة من أجل إجناز مقاتلة املنافسني يف الداخل واخلارج.
و وفقا ملقال من مركز روابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية،ومركزها ،عمان \ األردن ،هناك حوالي  62عاعةة شةيعية
مسلحة تعمل يف منانق خمتلفة داخل العراق وسوريا .ولكةل منهةا أمسهةا وزعيمهاومنةانق نشةانها ،ومرجعياتهاالدينيةة  ...حسةب
اجلدول التالي.
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:)4(و والئها للمرجعية الدينية، ومكان نشانها، وقائدها،)بعض اجلماعات املسلحة الشيعية حسب امسائها4 (جدول رقم
T

The name

Leader

1

Saraya Al-salam /
Sadrist

Kazem
Hussein Al-Issawi

2

Badr-Corps-military wing
the Badr Organization

Hadi al-Ameri

3

Kata’ib Iraqi Hezbollah
–

Jaafar alGhanemi

4

Asa’ibAhl- Haq

Qais alKhazali

5

Kata’ibSayyid alShuhada

6

Kata’ib Hezbollah AlNujaba

Hashim
Banyan ulAwliya:
Abu
Alaa “
Akram
Abbas, al-Kaabi

7

Kata’b Imam Ali

Shibil Zaidi

8

Kata’bJund al-Imam

9

Saraya al-Khorasani

Ahmed alAsadi “Abu Jaafar alAsadi”
Ali al-Yassiri

10

Liwa Abu Fadhal AlAbbas
SarayaAljhad- Supreme
Islamic Council
Ansar al-Aqeeda
Islamic Higher Council
SarayaAnsar al-Ashura
– the Islamic Supreme Council

11
12
13

Aws al-Khafaji
Hassan Radhi
al-sarees
Jalal al-Din Ali
al-Saghir
Kadhim alJabri, “Abu Ahmed
al-Jabri”

Working
Yard
Iraq
/ Samarra sectorQayyarah
IraqSalahuddin sector,
Diyala, Syria
Iraq-Sector
of Anbar, Salah alDin / Nukhayib
Iraq-Sector
of Salah al-Din /
Nukhayib, Syria
Iraq-Sector
Baghdad belt,
Salah al-Din

Religious
Marja (authority)
Iraq: Mohamme
d Sadiq al-Sadr, Iran:
Ayatollah Khamenei.
Iran: Ayatollah
Khamenei

Iraq-Sector
of Baghdad belt,
Syria
Iraq-Sector
of Baghdad belt,
Syria
Iraq-Sectorof
Anbar and
Salahuddin.
Iraq- sector
of belt and center of
Baghdad
Iraq-belt of
Baghdad, Syria
Iraq-Anbar

Iran: Ayatollah
Khamenei

Iraq-Anbar
IraqNukhayib

Iran: Ayatollah
Khamenei
Iran: Ayatollah
Khamenei
Iran: Ayatollah
Khamenei

Iran: Ayatollah
Khamenei
Iran: Ayatollah
Khamenei
Iran: Ayatollah
Khamenei
Iran: Ayatollah
Khamenei
Iraq: Ayatollah
Sistani
Iraq: Ayatollah
Sistani
Iraq: Ayatollah
Sistani

 لكسب أكرب،ً فقد متإستخدام امليليشيات الشيعية العراقية يف ال را املنانقي أيضا، كما ميكننا أن نرى حسب اجلدول أعال
اجلماعة املسلحة (ع ائب أهل احلق) املعروفة أيضا بإسم عاعة قةيس: وعلى سبيل املثال.قدر ممكن من األراضي لضمه حتت نفوذها
) ألن غالبية سكان املدينة من الكرد (السةنة) وهنةاك أقليةة مةنDUZ( اخلزعليحيث قام بنقل جمال نشانه اىل مدينة نوزخورماتو
_____________________________________________________________________________________________
1- Popular Crowd Forces in Iraq ( Al-Hashd al-shaabi ) .. Origin and Future “survey”.Rawabet Center for Research and
Strategic Studies.http://rawabetcenter.com/en/?p=1037
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الرتكمان (الشيعة) ،ومت جتنيد شباب الشيعة من الرتكمان يف املدينة ضمن دائرة نشانهم ملعاداة الكرد ،وحماولة ضم املدينة اىل منطقة
نفوذهم من خالل إستحداث مدينة جديدة باسم آمرلي مستقبال .وجرت عدة مناوشات بني هةذ اجملموعةات وقةوات البيشةمركة
(املقاتلني الكرد) ما أدى إىل سقوط ضحايا من الطرفني.
ان وجود عاعة اخلزعلي يف دوز ليس للقتال ضد داعش ،ألن املدينة كانت حممية ومل تزل مةن قِبةل البيشةمركة ،إضةافة إىل
عدم تواجد لداعش يف املدينة.بل كان اهلدف الرئيسي جمليء هذ اجملموعات وإنضمام الشيعة الرتكمان هلا هي من أجل السيطرة على
املزيد من األراضي ومنانق النفوذ ...ومن جانب آخر يطغى شعور الوالء واإلنتماءهلذ اجملموعة للمرشةد األعلةى اإليرانةي السةيد
علي خامنائي .وبعبارة أخرى فهم جزء من السياسة اإليرانية يف الشرق األوسط ،وأنهم أصبحوا جزءا من خمطط احلرب بالوكالةة يف
املنطقة واملدعومة من إيران.
وأخرياً ،ان اجلماعات املسلحة الشيعية يف البلدان اجملاورة لسوريا كانت جزء من احلرب الدائرة يف سوريا .ويعترب التدخل يف
ال را السوري من قبل امليليشيات الشيعية خطوة جديدة يف التغيريات األقليمية وهيكلتها من جديد ل احل القوة االقليمية الشيعية
ال اعدة .وتعترب هذ التحوالت واالنتقال من كونها ميليشيات حملية مدعومة من احلكومة إىل ميليشيات إقليمية ودولية ،ويع ي هةذا
ضمناًاستخدام هذ اجلماعات يف ال راعات الدائرة يف العامل اإلسالمي كما نرا اآلن يف سوريا واليمن و البحرين.
املطلب الثاني :مستقبل النظام السياسي العراقي.
يف هذا اجلزء من املبحث حناول أستشراف مستقبل النظام السياسي يف العراق بعةد تشةكيل اجلماعةات الشةيعية املسةلحةعام
 7141وحماوالت ضمها للمؤسسة العسكرية والذي نت ور أن يكون على الشكل التالي.
شكل النظام السياسي يف الدولة العراقية :
حسبآراء الكثري من علماء السياسة ،ومنهم يواكيم أيكمن ،وجان فرانسوا وغاني ليونةاردو مورلينةو ،تعتةرب هةذ الةدول
هجينة ،وان ظاهرة الدولة اهلجينة هي حالة تكون فيها الدولة حماصرة بني هيكليتني :األول هو اإلنار غري الةدميقراني ،والثةاني هةو
اإلنارالدميقراني .ان مؤسسات الدولة اهلجينة تواجه صةعوبة يف تةب ي السةلوك الةدميقراني بسةبب خلفيتهةا االشةمولية .وكةذلك
تفتقرالدولة إلىالشرعية بالرغم من تبنيها النظم الدميوقرانية ،ألن ممارسة الوسائل الدميوقرانية تبدو شبه معدومة ،حيث تعتمد علةى
عدة وسائل ألستباب األمن منها مؤسسات شرعية  ،ومؤسسات غري شرعية (اجلماعةات املسةلحة)ومن خةالل التفةويض بإسةتخدام
العنف لإلمساك والبقاء يف السلطة العنف حسب نظرية تفويض العنف من قبل اريل اهرام(.)4

_____________________________________________________________________________________________

Ariel I. Ahram( 2008). ''Devolution from Above: the Origins and Persistence of State-Sponsored

23-

Militias''. A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of
Georgetown University. P: 13
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ويعتربهذا أحد األسباب يف إنشاء اجلماعات املسلحة يف العديد من دول شرق األوسط ،ومنها العراق وسوريا وليبيةا ولبنةان
واليمن .وحسب يواكيم أيكمن ،ان الدول اليت تسري حنو الدولة اهلجينةهلااخل ائص التالية(:)4
 .4إن اإلنتخابات ليست هلا دور يف إحداث التغيري.
 .7تفشي الفساد ،ال سيما يف اجملاالت القضائية واإلنتخابية.
 .2عدم وجود املكونات األساسية واحليوية للدميقرانية( ،التوازن بني السلطات واملساءلة احلكومية).
 .1حرية ال حافة( ،ان ال حافة واإلعالم مملوكة من قبل أصحاب املناصب ).
 . 9احلريات املدنية ،مبا يف ذلك القيود املفروضة على حرية التعبري وحرية تشكيل املنظمات والنقابات.
 .6عدم استقاللية القضاء.
وباإلضافة إىل ذلك ،إضافة الكاتب والباحث التونسةي أمةني مسةعود ،الةذي يؤكةد علةى أربعةة عناصةر تةؤدي اىل الدولةة
اهلجينة(:)7
 .4امليليشيات بدال من املؤسسة العسكرية.
 .7احلكومة املركزية تتكون من كانتونات نائفية.
 .2النظام التشريعي،متكون من القوانني العرفية بعيدا عن األحكام الدستورية.
 .1الطبقة السياسية (أي السلطة واملعارضة على حد سواء) هم ليسوا مندوبي اجملتمع ومن دعاة بنةاء الدولةة احلديثةة ،وإمنةا
مندوبي الطوائف.
ومن خالل هذة العناصر ميكن إعتبار الدولة العراقية دولة هجينة بسبب هيمنة اجلماعات والطوائف على احلكومة املركزية
وخاصة الطائفة الشيعية ،أن ما يع ي أن الغالبية مةن الطوائةف األخرىاليعتةربون احلكومةة املركزيةة حكومةة وننيةة متماسةكة،وأن
مؤسساتهاغريشرعية وغري دستورية.وبهذا ميكن القول بأن الكرد يتجه حنو انشاء دولة مستقلة.
وفيما خيص الطائفة السنية يتجه إىل تنظيم أقليم س ي على أساس جغرايف( )2مدعوم من قبل دول اقليمية عربيةة .وأن السةبب
األساسي هلذا التقسيم يعود إىل غياب حكومة مركزية قوية مبؤسسات دستورية.

_____________________________________________________________________________________________
1-Joakim Ekman (2009). ''Political Participation and Regime Stability: A Framework for Analyzing Hybrid Regimes''.
International Political Science Review.Vol. 30, No. 1, 7–31.

-1أمني بن مسعود "عن 'الدول اهلجينة' يف العامل العريب".نُشريف  ،12/01/1011العدد ،2212 :ص(.)2
3

-John R. Bolton (2015). "To Defeat ISIS, Create a Sunni State". The Opinion Pages | OP-ED CONTRIBUTOR.

774

م.م.طارق كاكەرهش محی الدین /م.م.کاردو کریم رشید

الجماعات الشیعیة المسلحة في الشرق االوسط وتأثیرها ...

االستنتاج
.4

ان اخلطاب السياسي لألحزاب الشيعية بعد إنهيار احلكومة السابقة يف  7112هي احلفاظ علةى الدولةة

العراقية املركزية املوحدة حتت سيطرة نائفة واحدة..
.7

إن تب ي اجلماعات املسلحة من قبل الدولة العراقية اجلديدة وإضفاء نابع الشريعة هلا ،وخت يص امليزانيةة

هلا سوف تؤدي إىل منط الدولة اهلجينة.
.2

ان استحداث اجلماعات املسلحة سوف يؤدي اىل تفكك الدولة العراقية املوحدة اىل كانتونات نائفية.

.1

ان هذ اجلماعات من املمكن استخدامها يف احلروب بالوكالة (احلروب الداخلية واحلروب االقليمية).

.9
.6

ان هذ اجلماعات املسلحة حتاول اإلخنراط يف العملية السياسية من خالل تنظيمات حزبية ،وكةل ذلةك

من اجل مشاركتها يف اإلنتخابات املزمع اجراء عام  7141والوصول اىل سدة احلكم .
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امل ادر
، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية،االيرانية- صنع القرار يف ايران والعالقات العربية، نفني عبد املنعم مسعد.4
7114
.7115 ، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، القانون الدولي االنساني،نارق اجملذوب.حممد اجملذوب ود. د- .7
 ترعةة مركةز البحةوث،انت ار ام ماساة من كتاب االمن يف اخلليج الفارسي- الثورة االيرانية،اليونستون.بي. ال.2
.4511 ،47 العدد،واملعلومات
.4525 ، بريوت، دار الطليعة، احلكومة االسالمية، اية اهلل اخلمي ي.1
.4515، عمان، دار عمار، نظرية والية الفقيه،عرفان عبد احلميد. د.9
. 7111 ، لندن، دار احلكمة، اخلريطة السياسية للمعارضة العراقية،  مشران ألعجلي.6
7141 ، االمارات، دار املدارك للنشر، حمركات السياسة االيرانية يف منطقة اخلليج العربي،عادل علي عبداهلل.2
.1002، بريوت، احتالل العراق ربح احلرب وخسارة السالم،  علي عبد األمري عالوي.1
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النظام القانوني لطبيعة عمل حمرك البحث()Google
دراسة حتليلية مقارنة حول العقد املربم بني حمرك البحث واملستخدم
م.م .ئاسؤس نامق براخاس
كلية القانون والسياسة  /جامعة ا التنمية البشرية
اخلالصة
إن الشبكة العنكبوتية من اهم اكتشافات اليت خدمت البشرية ،اليت زاد من تلك االهمية ظهور صفحات البحث اليت سهلت

عملية احلصول على املعلومات للمستخدمني و تزويدهم بوسائل املساعدة للتطوير و استعالم عن كل ما هو جديد او مطلوب ،ولعل

صفحصة حبث ( )Googleمن أهم الصفحات و اكثرهم استخداماً من قبل األشخاص ،عادين كانوا او معنويني.

وكون اخلدمة املتوفرة من قبل الشركة اجانية ،فهاا أد ا ى خل ققة لد املستخدم بان شركة ( )Googleشريكة صديقة

ومن االمن مشاركة مكونان نفس مهعا دون خوف ،ومما زاد من الثقة هو كون عملية البحث حبد ذاتها ال حتتاج ا ى اجراءات معقدة

و يوحي العملية بان مبجرد اقفال الكومبيوتر قد حمت عملية البحث.

ولكن احلقيقية خمالفة لتلك التصور بالكامل حيث إن شركة ( )Googleخدماتها ليست اجانية على اإلطالق ،ولكنها ال
تأخا النقد من املستخدم ،اما املقابل فهو عبارة عن خصوصية املستخدم ،وأيضا حيت لو قام املستخدم بإستفادة من الصفحة بشكل

اخلفي إال أ ن الشركة قادرة على مجع معلومات الكافية عن ذلك املستخدم وربط عملية البحث به مهما اخا احليطة واحلار هاا من
جانب.ومن جانب آخر يته إتهام الشركة بأنها متورطة يف نشاطات جتسسية عاملية حيث تقوم مبشاركة معلومات املستخدم مع جهات

إستخباراتية ،وتقوم بوضع مستخدمني معينني حتت املراقبة.

لالك على كل مستخدم احليطة واحلار اقناء استخدام الصفحة بداء بقراءة شروط اخلصوصية لصفحة ( )Googleو تأكد

من امان كلمات البحث الاي يقوم بإدخاهلا ،إنتهاءً بعدم حماولته الكشف عن اسرار املتعلقة حبياته الشخصية على الصفحة.ولكن كل

ماتقدم المينع كون صفحة البحث ( )Googleمن اخلدمات املهمة املتوفرة للبشرية اذا مت استخدامها بطريقة امنة .
املقدمة

ساهمت الشبكة العنكبوتية يف جعل العامل قرية صغرية ،وحمرك البحث اجلوجل هو املنظار الاي يتيح للمستخدم رؤية ما يف

جعبة اآلخرين بكل سهولة ،وبدون مقابل مادي يف الظاهر ،وكل ما هو مطلوب من املستخدم هو إستجابة الدعو للتعاقد من قبل

الشركة ،حيث أن مبادرته باستخدام الصفحة عبارة عن إجياب و إستجابة الصفحة لطلب البحث قبول بهاا اإلجياب و بهمايربم

العقد .
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وفور انعقاد العقد يرتتب التزامات متبادلة على عات الطرفني حيث تلتزم الشركة بارسال معلومات كافية عن كلمة املفتاحية
واحلفاظ على خصوصية املستخدم ،أما بالنسبة إللتزامات املستخدم فهي عبارة عن استخدام الصفحة مبا يالئم هدف الصفحة و

امتناعه عن إساءة استخدام املوقع ،أما التزامه الرئيس فعبارة عن تنازله عن حقه يف اخلصوصية لصاحل املوقع.
أهمية وتساؤالت البحث:

السبب الرئيس الختيار هاا املوضوع هو أهميته على الصعيد القانوني بالنسبة للمستخدم الاي هو جاهل جزئياً يف املسائل

اإللكرتونية و اخلربة الكبرية لشركة اجلوجل ،مبا جيعله يف موقف القوة و بإمكانه استغالل حاجة املستخدم للمعلومات لبناء رصيد

كاف ل ه للمنافسة أمام شركات منافسه له على حساب املستخدم ،فحاولنا قدر اإلمكان دراسة املوضوع الحاطة املستخدم خببايا
العقد املربم بينه و بني الشركة لكي يتيح له فرصة محاية خصوصيته أقناء استخدامه للموقع.

ولتحقي هاا اهلدف حاولنا دراسة سياسة خصوصية اجلوجل لتكوين أساس معلوماتي لتقدميه للمستخدم ،ويف تلك األقناء

واجهتنا تساؤالت عدة منها:

 . 1هل أن العقد املربم بني الطرفني تتوفر فيه الشروط األساسية النعقاد العقد وف القانون املدني العراقي؟
.2هل أن املعايري املتعلقة باألهلية يف القانون املدني العراقي يطب بالنسبة للعقد املربم بني الشركة واملستخدم؟
 .3ماهو دور اجملتمع الدولي حول تنازل املستخدم عن خصوصصيته مقابل املعلومات؟
. 4ماهي القيمية القانونية للتغريات اليت جتريها شركة اجلوجل على شروط خصوصيتها بعد انعقاد العقد؟
منهجية البحث:
ويف هاا البحث حاولنا حتليل العقد املربم بني شركة اجلوجل و املستخدم استناداَ إ ى البنود الواردة يف التشريعات العراقية و

مقارنته مع تشريعات أمريكية حول شروط اخلصوصية يف حمرك البحث اجلوجل و حماولة تفسري البنود الواردة يف شروط اخلصوصية

لبيان نطاق عقد املربم بني شركة جوجل و املستخدم.
خطة البحث:
قسمنا هاا البحث على األتي:
املبحث األول:ماهية حمرك البحث وآلية عمله

املطلب األول:تعريف حمرك البحث وبيان آلية عمله.
املطلب الثاني :العقد املربم بني حمرك البحث و املستخدم.
املبحث الثاني:االقار القانونية املرتتبة عن العقد املربم بني حمرك البحث واملستخدم.
املطلب األول:التزامات املستخدم.
املطلب الثاني:التزامات الشركة وحقوقها.
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املبحث األول
ماهية حمرك البحث والية عمله
لبيان ماهيةحمرك البحث جيب تعريفه و بيان أنواعه املختلفة،وبيان آلية عمله ،كما يتوجب علينا بيان األحكام القانونية اليت

ينظم كيفية عمله،ولتحقي ذلك نقسم هاا املبحث إ ى مطلبني ،خنصص األول لتعريف حمرك البحث و بيان أنواعه،إما املطلب الثاني

فنخصصه لبيان العقد املربم بني حمرك البحث و املستخدم.

املطلب األول
تعريف حمرك البحث وبيان آلية عمله
خنصص هاا املطلب لتعريف حمرك البحث و بيان آلية عمله من اجلانب التقين و القانوني ،و ذلك من خالل تقسيمه إ ى

فرعني ،يف الفرع األول نعرف حمرك البحث و يف الفرع الثاني نبني آلية عمله.
الفرع األول

تعريف حمرك البحث
يعرف حمرك البحث بأنه ( برنامج حاسوبي قد صمم للعثور على املستندات املخزنة على الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) ،أو

يكون حمرك البحث موجوداً على موقع معني يعمل على إدارة امللفات واسرتداد املعلومات من قاعدة البيانات اليت تريد أن تبحث

عنها).1

كما يعرف بأنها (عبارة عن قواعد بيانات عمالقة و حتتوي على معلومات مفهرسة ملالين املواقع املوجودة على اإلنرتنيت و
قد استطاع حمرك البحث مجع و ترتيب تلك املعلومات عن طري برنامج يسمى الربوت أو العنكبوت البحث والاي يطلقه من حني

آلخر لكي جيمع معلومات من املاليني الصفحات و خيزنها و يفهرسها لكي يسهل الوصول الية عند البحث عنها).2

وحمرك البحث هو من األمور اليت يتطلبها أي موقع إلفادة املستخدمني يف البحث عن املعلومات .عند عمل البحث يتم

تشكيل النتائج اليت حبثت عنها على شكل قائمة بعناوين املستندات اليت تكون قريبة من الكلمة اليت تبحث عنها ،ويقوم حمرك البحث
برتتيب عناصر قائمة البحث على حسب معايري خاصة.3
أنواع حمركات البحث:
حملركات البحث أنواع متعددة و أشهرها هي:

.1احملركات العاملِية  :وهي اليت تقوم بالبحث عن املعلومات على اإلنرتنت وتعرف بـ (حمركات الويب) مثل جوجل وهو
أشهرها والاي هو موضوع حبثنا هاا.
_____________________________________________________________________________________________
1
Computers Education, Graduate School of Technological and Vocational Education, National Taiwan University of
Science and Technology, #43, Sec. 4, Keelung Road, Taipei 106, Taiwan
Yu, Holly; Young, Margo, The Impact of Web Search Engines on Subject Searching in OPAC, article on www.

2

proquest.com.
3

James Grimmelmann, THE STRUCTURE OF SEARCH ENGINE LAW,Yale Law school,2012.
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 .2احملركات الداخلية  :وهاه احملركات تكون ذات نطاق صغري لشركة أو مؤسسة ويكون البحث فيها داخل الشبكة احمللية،
وعملية البحث تكون من خالل قاعدة البيانات اليت ختزنها الشركة لديها وما خيصّ معلومات الشركة فقط.
.3حمركات ذات نطاق متوسط :وهي اليت تكون مربوطة مع أكثر من موقع حبيث يتم البحث عن املعلومات اليت تريدها من

خالل املَواقع املَربوطة بها أو أدلة مواقع الويب.

الفرع الثاني
آلية عمل حمرك البحث
أوالً:اجلانب التقين:
من خالل التعرف علي هاه املفاهيم االساسية او املراحل اليت يقوم بها حمرك البحث جوجل الداء وظيفته سوف تتعرف علي
كيفية عمل حمركات البحث من الناحية التقنية.
 : Crawlingتعين هاه الكلمة حرفيا “الزحف” و هي عبارة عن عملية خاصة مبحركات البحث تتم من خالل أداة أو

برنامج كمبيوتر ذكي خاص مبحرك البحث يسمي ) (crawlerحيث يقوم بزيارة كل مواقع الويب ويقرأ ما بها من حمتو من أجل
توفري معلومات كافيه عنها لفهرستها يف قاعدة البيانات اخلاصه به .وهاا أيضا يطل عليه  spiderاو . bot.فإن وظيفة البوت أو
العنكبوت اخلاص جبوجل هو أن يقوم بالزحف داخل مجيع املواقع يف كل صفحاته ويقرأ كل احملتو اخلاص بتلك املواقع من أجل

توفري املعلومات الكافية لفهرسة هاا املوقع يف قاعدة البيانات اخلاصة جبوجل.

 : Indexingالكلمة األقرب يف العربية ملعين هاه الكلمة هي “فهرسة” .تأتي هاه العملية بعد عملية “الزحف” وفيها يتم

فهرسة كل املواقع اليت مت قراءة حمتواها من خالل عنكبوت جوجل .ولكن ال يتم فعليا حفظ كل البيانات اليت مت قراءتها من خالل
العنكبوت على قاعدة البيانات ولكن يتم حفظ جزء من وربط كل صفحة ويب على مستو شبكة اإلنرتنت ببعض الكلمات

واجلمل اليت تعرب عنها واليت تستخدم يف نتائج البحث بعد ذلك.

 : Searchتعين حبث و بالطبع هي العملية اليت يقوم بها املستخدم العادي بكتابة كلمة أو مجلة يف حمرك البحث جوجل لكي

يصل للمواقع اليت تتحدث عما يبحث عنه .هاه الكلمة أو اجلملة أو اقل مايتم إدخاله يف حمرك البحث يطل عليها  queriesأي

إستفسارات .بالطبع يكون املصدر لنتائج البحث هو قاعدة البيانات اليت مت مجعها من خالل املرحلة السابقة .وهاا ما جيعل عملية

البحث اليت يقوم بها املستخدم تستغرق فقط أقل من قانية حتى حيصل املستخدم علي النتائج اليت يريدها.

فأن حمرك البحث هو العني أو الدليل الاي يرشد املستخدم للموقع املناسب ملا يريد يف وقت بعينه من خالل البحث ،و عامل

اإلنرتنت بكل ما حيويه من مواقع ويب كمجموعة من احملطات وجوجل بني احلني واآلخر يرسل البوت اخلاص به لكي يتجول بني
هاه احملطات ليتعرف على ماحتتويه كل حمطة و ما يتم إضافته من حمطات جديدة أو حمتويات جديدة داخل كل حمطة وما مت إزالته

وجتديده أيضا .وبعد ذلك يرسم من خالل قاعدة بياناته خريطة كاملة تشمل كل حمطة وما حتتويه بداخلها من أشياء .فعندما ختربه

أنك تريد الاهاب إ ى حمطة بعينها أو ختربه حتى مبا تريد احلصول عليه فسوف يرشدك من خالل خريطته باملسارات (اللينكات) اليت

عليك إتباعها لكي تصل للمحطة اليت تريدها وللمسار داخل احملطة هاه للحصول على الشيء الاي تريده حتديدا.

هكاا يعمل حمرك البحث جوجل من خالل املراحل أو املفاهيم اليت مت تناوهلا منا قليل .ولكن كيف يرتب جوجل نتائج

البحث اليت حيصل عليها املستخدم عند كتابته كلمة أو مجلة بعينها؟ هاا حتديدا ما تقوم عليه يف األساس صناعة  SEOاو Search
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Engine Optimizationأي التهيئة يف حمركات البحث .إستنادا إ ى موقع جوجل نفسه جند أن ترتيب نتائج البحث يقوم يف
األساس على الصلة الوقيقة بني املستخدم وبني حمتو املوقع .وهاا يتحدد بناءا على  222عامل خمتلف ،وهاا ما يطل عليه

خوارزميات جوجل لرتتيب نتائج البحث.1.
قانياً:اجلانب القانوني:

إن حمركات البحث يف الوقت احلالي و يف ظل الثورة التكنولوجية تعد من أكثر وسائل املساعدة أهمية بالنسبة

للبشرية،حيث تتيح ملستخدميها الفرصة املثالية لطإطالع على قدر ال متناهي من املعلومات ووسائل مساعدة عدة بكبسة زر واحدة،

دون مقابل مادي ،أي ان خدماتها اجانية،و هاا قد يصنف العقد املربم بني الشركة واملستخدم عقد تربعٍ ظاهراَ ،و لكن احلقيقة

مغايرة متاما هلاا ا لظاهر حيث أن اخلدمات اليت يتم تقدميها للمستخدمني ليست اجانية ابداً ولو مل يكن املقابل مادياً ،ففي حقيقة األمر

إزدياد مستخدمي املوقع يعترب راس مال بالنسبة هلم و ذلك عن طري عرض هاا الرصيد البشري على اجلهات اليت يستفيد منها

سو كانت الغراض اقتصادية أوققافية أو أمنية ،لالك يتمثل مصدر كسب تلك الشركات يف زيادة مستخدميها.وحمرك البحث

اجلوجل من أشهر احملركات املوجودة اليوم يف العامل الرقمي حيث تبلغ عدد زيارات املوقع أكثر من مليوني طلب للبحث يف الدقيقة.

2

ولبيان آلية عمل حمرك حبث اجلوجل وكيفية عملها يتوجب علينا البحث يف العقد املربم بني املستخدم و حمرك البحث .

_____________________________________________________________________________________________

Kerr, Julia (2016) "What is a Search Engine? The Simple Question the Court of Justice of the

1

"European Union Forgot to Ask and What It Means for the Future of the Right to be Forgotten,
Chicago Journal of International Law: Vol. 17: No. 1, Article 7.
2احصائية اجلوجل عن عدد مستخدميها يف موجود يف املوقع األلكرتوني

chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol17/iss1/7-http:// www.albayan.ae/technology
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املطلب الثاني
العقد املربم بني حمرك البحث و املستخدم
إن العقد املربم حمرك البحث و املستخدم من العقود اإللكرتونية،وكما يعرف العقد اإللكرتوني (اتفاق يتالقي فيه اإلجياب

بالقبول على شبكة دولية مفتوحة لالتصال عن بعد و ذلك بوسيلة مسموعة ومرئية ،وبفضل التفاعل بني املوجب والقابل).1

وتتميِّز العقد بني حمرك البحث واملستخدم عن سائر العقود التقليدية يف أنه ال يعتمد على احلضور املادي للمتعاقدين يف

اجمللس نفسه للعقد،إذ يتم األمر عن طري الرتاسل اإللكرتوني بصفة تلقائية ،ويتم تبادل اإلرادتني وف برامج حاسوبية معدة هلاا
الغرض ،ومبا أنه عقد يتم بني جهة حمرتفة املتمثلة بشركة جوجل و املستخدم الاي اليتوفر لديه اخلربة بكيفية عملها،أستوجب أغلبية

التشريعات أن يقوم حمرك البحث بإعالم املستخدم بآلية عمله قبل التعاقد2.كما جيب أن ناكر بأنه عقد ذو طابع دولي نتيجة للوسيلة
اليت تساعد على إبرامه ،وهي اإلنرتنيت،وهاه امليزة تثري عدة تساؤالت حول ،بيان طبيعة عرض جوجل خلدماته و أهلية املتقاعد

إلبرام العقد؟و كيفية التحق من شخصيته؟وحتديد احملكمة املختصة بنظر املنازعات الناجتة عن هاا العقد؟

ومبا إن حمرك البحث (اجلوجل) واحدة من اخلدمات املقدمة من شركة اجلوجل واليت هي شركة عامة متخصصة يف حقل

املعلومات من نوع ناسداك3.و مبا أنها شركة أمريكية فبالتالي ختضع نظامها العام للقوانني السارية يف الواليات املتحدة

األمريكية.ولكن مبا أن الشركة تقوم بعرض خدماتها يف مجيع أحناء العامل فمن الطبيعي أن يتم اإلعتماد على قوانني الدول اليت تتوفر

فيها اخلدمة لتكيف طبيعة عملها و كيفية تنظم عالقاتها ،وهاا ما اكدته القانون املدني العراقي يف الفقرة ( )2من املادة ( )44حيث

أعطى اختصاص للقانون العراقي اذا باشر الشخص املعنوي نشاطه الرئيسي يف العراق .لاا يتوجب علينا البحث يف قوانني اليت ختضع
له النظام القانوني للشركة و القوانني الاي خيتص بنشاط الشركة،فنتطرق على هاا املوضع من خالل تقسيم هاا املطلب إ ى فرعني

خنصص الفرع األول للتكلم عن األحكام التشريعية املتعلقة بالعقد املربم بني حمرك البحث و املستخدم و الفرع الثاني خنصصه للتكم

عن البنود اليت أدرجتها الشركة كجزء من نظامها القانوني.

_____________________________________________________________________________________________

.1اسامة أبو حسن اجملاهد،التعاقد عرب اإلنرتنيت،دار الكتب القانونية،2222،ص.34،
The California Online Privacy protection law (CAlOPPL),www.consumercal.org.

2

.3مت إنشاء الشركة يف  22سبتيمرب  1441من قبل (سريجي برين والري بيج و إيريك مشيت) ويقع مقره الرمسي يف ماوتن فيو – Washington the
.2post

بورصة نازداك أو ناسداك  NASDAQجاءت تسميتها من اختصار (National Association of Securities Dealers

)Automated Quotations systemوبالعربية( نظام حتديد األسعار املؤمتن التابع للمؤسسة القومية لوسطاء األوراق املالية )هي سوق مالي أمريكي

أنشئ يف عام1971.

مقر ناسداك الرئيسي يقع يف مدينة نيويورك ،وهي أكرب بورصة تعمل على أساس الشاشات اإللكرتونية فيالواليات املتحدة األمريكية مع حنو 3222

شركة مدرجة بها ،كما أن متوسط عدد األسهم املباعة بها يومياً أعلى aأمريكية أخر  .أغلب الشركات املدرجة فيها تكنولوجية وتعترب املؤشر الرئيسي
للسوق التكنولوجي األمريكي.

كاليفورنيا-الواليات املتحدة األمريكية،وخصص مناط خدمتها يف مجيع اجناء العامل company, the Washington post,1/9/2008
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الفرع األول
األحكام التشريعية املتعلقة بالعقد املربم بني حمرك البحث و املستخدم
أوالً-األحكام القانونية الواردة يف القانون العراقي:
شركة اجلوجل شركة متعددة اخلدمات من توفري اإلعالنات و خدمة البحث على اإلنرتنيت و إتاحة الربيد األلكرتوني

( (G mailوتعرب طبيعة عمله جتارياً بالنسبة للشركة 1و اما بالنسبة للمستخدم فتختلف حسب طبيعة استخدام هل هو

جتاري او مدني،لالك و بصورة العامة تكون القانون التجاري و قانون املدني العراقي خمتصني بتنظيم نشاطات الشركة مع
مستخدميها.و لكن القوانني العراقية تفتقر إ ى أحكام خاصة بالعقد املربم بني شركات توفري اخلدمات عن طري اإلنرتنيت و

املستخدمني لاا يبقى لدينا األحكام العامة لتنظيم العقود لنتخاها معياراً لبيان األحكام التشريعية اليت ختضع هلا هاا النوع من
العقود.وبالرجوع إ ى األحكام الواردة للعقد يتبني لنا أن قيام الشركة بعرض خدماتها يف الشبكة العنكبوتية يعترب من قبل دعوة إ ى

التعاقد وهاا ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة( )12حيث جاء فيها ( -2اما النشر و اإلعالن و بيان اخر متعل بعروض أو

بطلبات موجهة للجمهور أو لألفراد فال يعترب عند الشك إجياباً و إمنا يكون دعوة للتفاوض).

2

ولكي تنتج هاه الدعوة اقرها جيب التعبري عنها بطرق املقررة كي يصل إ ى علم من وجهه إليه مبينا يف ذلك النقاط اجلوهرية

يف العقد املراد إبرامه يف املستقبل .ومت بيان ذلك يف سياسة اخلصوصية حملرك البحث اجلوجل ،وعلى الرغم من ان الدعوة إ ى التفاوض
أو التعاقد اليرتب يف األصل أقراً قانونياً فكل شخص حر يف قطع املفاوضة يف أي وقت يريد ،على أن العدول عن املفاوضة قد يرتب

مسؤولية من قطعها إذا اقرتن العدول خبطأ 3وإستناداً على ماتقدم ليس بأمكان الشركة رفض اجياب املقدم اليه من قبل أي شخص يف
خدميت البحث و إنشاء الربيد اإللكرتوني إال يف حالة خمالفة الطلب املعيار اليت وضعتها الشركة لتقديم خدماتها.أما بالنسبة لألهلية

فأن نص املادة ( )11من القانون املدني العراقي خضع األهلية لقانون الدولة اليت ينتمي اليها الشخص جبنسيته ،أي إذا كان املستخدم
عراقيًا فان القانون العراقي هو املختص بتنظيم شؤن أهليته يف العقد املربم بينه و بني حمرك البحث.

أما بالنسبة لقانون املختص بالنظر يف املنازعات اليت تنشاء عن هاا العقد فوف القانون املدني العراقي و حتديداً يف املادة ()22

اعطت اإلختصاص لقانون الاي خيتاره الطرفان حلكم عالقاتهم العقدية ويف حالة عدم وجود إتفاق يسري على اإللتزامات التعاقدية

قانون الدولة اليت يوجد فيها املوطن املشرتك للمتعاقدين إذا احتدا موطناً ،فإذا اختلفا يسري قانون الدولة اليت يتم فيها

العقد.وبالرجوع إ ى بنود استخدام املوقع تبني لنا بأن حمرك حبث جوجل قد صرح بأنه (لن تطب حماكم يف بعض البالد قانون والية
_____________________________________________________________________________________________

.1د.باسم حممد صاحل،القانون التجاري،النظرية العامة-التاجر-العقود التجاريةوالعمليات املصرفية،منشورات دار احلكمة،مطبعة جامعة

البغداد،بغداد،1412،ص.114

 . 2لتميز بني اإلجياب و دعوة إ ى تعاقد حيث يرمي كل منهما إ ى إنشاء العقد  ،و هاا من الوجه شبه ،غري أنهما خيتلفان خبصوص طبيعتهما القانونية ،

فإجياب يعرب عن إرادة مباشرة إ ى عقد فهو يوجه إ ى طرف اآلخر حتى إذا ما قبله قام العقد ،و ال يستطيع املوجب أن يتحلل منه أما دعوة إ ى التعاقد

فليست سو وسيلة حلث من وجهت إليه على أن يتقدم إلبرام العقد ومثال ذلك عرض سلعة خالية من بيان مثن فإن هاا دعوة إ ى تعاقد..د.عبدالرزاق

السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدني اجلديد،منشورات احلليب احلقوقية،الطبعة الثالثة احلديدة،2222،ص.222

. 3واملسؤولية هنا ليست مسؤولية تعاقدية وامنا مسؤولية تقصريية أساسها اخلطأ .د.جعفر حممد جواد الفضلي،الوجيز يف عقد البيع،منشورات زين

احلقوقية،بريوت ،2213صص.42
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كاليفورنيا على بعض أنواع النزاعات .إذا كنت تقيم يف بلد من تلك البالد والاي حيظر فيه استخدام قانون والية كاليفورنيا،
فسوف تسري قوانني بلدك على هاه النزاعات ذات الصلة بهاه البنود .خبالف ذلك ،تواف على تطبي قوانني والية كاليفورنيا يف

الواليات املتحدة األمريكية ،باستثناء قواعد اختيار القانون يف كاليفورنيا ،على أية نزاعات نامجة عن هاه البنود أو اخلدمات أو

متصلة بها .وعلى حنو مماقل ،إذا كانت احملاكم يف بلدك ال تسمح لك باملوافقة على نطاق السلطة أو حمل نظر الدعو يف حماكم
مقاطعة سانتا كالرا بوالية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية ،فسيتم االحتكام إ ى نطاق السلطة وحمل نظر الدعو احمللي يف

هاه النزاعات ذات الصلة بهاه البنود .خبالف ذلك ،فإن مجيع املطالبات اليت تنشأ عن أو تتعل بهاه البنود أو اخلدمات ستتم رفع

دعاو قضائية بشأنها بشكل حصري يف احملاكم الفيدرالية أو حماكم الوالية يف مقاطعة سانتا كالرا بوالية كاليفورنيا يف الواليات

املتحدة األمريكية ،كما تواف أنت و Googleعلى نطاق السلطة الشخصي يف تلك احملاكم ).أي ان اي نزاع يثور بني املستخدم
وحمرك البحث يتم الفصل فيه بالطريقة املبينة يف البنود اخلدمة املوجودة يف الصفحة الرئيسية يف جوجل.
قانياً -األحكام القانونية الواردة يف القانون األمريكي:
مبا أن حمرك حبث جوجل قد أعطى اإلختصاص التشريعي لقوانني والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية  ،وإن سياسة

اخلصوصية يف حمرك البحث هي بيان مجيع نشاطات وتعاملتها مع مستخدمي املوقع،وبالنسبة للتشريعات األمريكية بصورة عامة و

قانون كاليفورنيا حلماية اخلصوصية على اإلنرتنت.حول إعداد سياسة اخلصوصية يف أي من حمركات البحث موحدة ،وعلى الكل
التقييد مبا جاء فيها.

أدناه:

2

1

ووف القانون املاكور على الشركة اإلعالن عن سياستها اخلصوصية يف صفحتها الرئيسية وجيب أن تتضمن املعلومات الواردة
.1قائمة بفئة املعلومات الشخصية اليت تقوم املوقع جبمعها.
.2قائمة بفئة األشخاص اآلخرين (الطرف الثالث) الاي قد يتم مشاركة املعلومات اليت مت مجعها عن املستخدم معه.
.3تقديم إشعارات للمستخدم حول كيفية تغيري املعلومات املقدمة من قبل املستخدم.
.4إعطاء وصف حول اإلجراءات املتبعة يف إشعار املستخدمني يف حالة إجراء تغيريات على سياسة اخلصوصية.
.2تأريخ نفاذ سياسة اخلصوصية أو التعديالت اليت مت إجرائها.

وبالنسبة لشركة اجلوجل قد التزمت جبميع البنود الواردة يف القانون املاكور سابقاً3.فإن الصفحة قد أعلنت عن سياسة

اخلصوصية للموقع يف صفحتها الرئيسية ،ويف بنودها مت اإلشارة إ ى مجيع الفقرات السابقة.

_____________________________________________________________________________________________

. 1.The California Online Privacy protection law (CAlOPPL),www.consumercal.org.

. 2د.فايزة دسوقي أمحد،سياسات اخلصوصية يف حمركات البحث،دراسة حتليلة مقارنة،البحث منشور يف اجلة دراسات املعلومات،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية،العدد اخلامس،مايو ،2224ص.22

. 3سنأتي على ذكر الفقرات السابقة يف الفرع الثاني بالتفصيل.
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الفرع الثاني
البنود اليت أدرجتها الشركة كجزء من نظامها القانوني
أن العقد املربم بني الشركة واملستخدم يبقى مصدراً رئيسياً لتنظيم العالقة بني الطرفني وحتديد طبيعتها ،بصورة عامة يعترب

عقداً رضائيا 1و خاضعاً ملبدأ سلطان اإلرادة،لاا يشرتط النعقادها تواف ارادة الطرفني على الشروط اليت وضعتها الشركة مسبقاً،
ومن تلك الشروط :

.1مجع وختزين املعلومات عن املستخدم:
إ ن أول فقرة يف سياسة اخلصوصية هي بيان املعلومات اليت تتم مجعها عن املستخدم،حيث صرحت الشركة ،بأنها تقوم جبمع

تلك معلومات بهدف توفري خدمات أفضل جلميع املستخدمني،بدءاً من التعرف على األشياء األساسية مثل اللغة اليت تتحدقها وإنتهاء

بأشياء أخر أكثر تعقيداً مثل االعالنات اليت تراها الشركة أكثر فائدة بالنسبة لك،واألشخاص اليت تهتم بأمرهم بدرجة أكرب من

غريهم على األنرتنيت أو مقاطع الفيديو اليت تفضلها على اليوتيوب.

2

ويتم مجع تلك املعلومات بطريقتني:
أما عن طري ما يقدمه املستخدم مبحض إرادته للشركة من املعلومات الشخصية وغري الشخصية،أو عن طري قيام الشركة

باكتشاف تلك املعلومات سواء من حتليل املعلومات اليت مت تقدميها من املستخدم وعمل بيانات واحصائيات مستقلة عن ذلك

املستخدم وصنع ملف له لد الشركة للتعامل معه على هاا األساس.وسواء مت تلك العملية من خالل املستخدم أو الشركة ،للشركة
احل يف استخدامها لتطوير خدماتها او كوسيلة لتقوية مركزه املالي ،وبالتالي ال ميكن للمستخدم اعرتاض على تلك االستخدامات،

اال ان ما سب اليعين باي حال من االحوال اساءة استخدام خصوصية املستخدم الغراض تنايف مع طبيعة عمل احملرك أو فيما خيالف
النظام العام واالداب.
.2كيفية استخدام املعلومات:
حيث بينت الشركة بأن املعلومات اليت مت مجعها عن املستخدم ،يتم إستخدامها يف سبيل توفري خدمات املوقع وصيانتها

ومحايتها وحتسينها،دون الرجوع إ ى املستخدم،إما إذا تطلب األمر مشاركة معلومات املستخدم الغراض دعائية أو ملشاركتها مع
طرف قالث،فال تتم الفصح عن املعلومات إال يف حالتني:
.1مبوافقة املستخدم:
صرحت شركة اجلوجل بأن معلومات املستخدم يتم اإلفصاح للشركات واملؤسسات أو األفراد خارج شركة( اجلوجل)،

مبوافقة املستخدم وخصوصاً إذا كانت املعلومات املراد اإلفصاح عنها معلومات شخصية حساسة.

3

وما تفتقر اليه سياسة اخلصوصية هي الطريقة الالزمة إلبداء املوافقة على نشر أو مشاركة بيانته ،و يتم ذلك عن طري التأكيد

على إمييل أخا اإلذن أو عن طري وضع عالمة يف املكان املخصص (مواف ).

_____________________________________________________________________________________________

. 1على الرغم من أن خدمات املوقع يتم عرضها يف صفحة الكرتونية و يتطلب البدء بإستخدامها املوافقة على سياسية خصوصية اجلوجل على أن العقد

يبقى رضائياً و ليس شكلياً.د.حممد على عبده،دور الشكل يف العقود،دراسة مقارنة،منشورات زين احلقوقية،بريوت-لبنان،ص.22

. Look in- Privacy - Terms .www.google.com.
. - Privacy - Terms .www.google.com.

2
3
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.2دون موافقة املستخدم:

بينت الشركة أن مشاركة املعلومات مع مشريف النطاق1فيها ،أو للمعاجلة اخلارجية،أو ألسباب قانونية ال حتتاج إ ى موافقة

املستخدم.

2

ومتى مت املوافقة على البنود الواردة يف سياسة اخلصوصية يربم العقد صحيحاً ونافاا ،وعلى الطرفني االلتزام مبحتويات العقد

من الشروط.

أقر التعديالت الواردة على سياسة اخلصوصية بعد العقد:إن شركة( اجلوجل) شركة معلوماتية تنافسية،أي أنها يف حالة تتطور دائم من حيث تقديم تطبيقات و خدمات للمستخدمني

من جهة ،ومحاية نفسها من جهة أخر  ،وذلك عن طري إدراج شروط أو بنود إضافية يف سياسة خصوصيتها بني احلني واآلخر،ولنا
أن نسأل عن القيمة القانونية للعقد املربم بني الشركة واملستخدم إذا طراءت تغريات على تلك شروط ،صغرية كانت أو جارية؟
ولطإجابة على ذلك السؤال يتوجب علينا أن منيز بني نوعني من التغيريات:
.1التغيريات الطفيفة يف سياسة اخلصوصية:

قد تبادر شركة اجلوجل إ ى إجراء تغيريات طفيفة على سياسة اخلصوصية ،وذلك لتزويد املستخدم خبدمات إضافية مثل تفسري

أنواع املختلفة من املعلومات اليت يتم مجعها عن املستخدم،أو منح أوصاف أكثر حول نشاطات قد يبدو غامضة للمستخدم،ففي هاه

احلاالت التؤقر تلك التغريات على العقد املربم بني الشركة واملستخدم وال جيوز االحتجاج بها لطإفالت من املسؤولية القانونية يف
حالة اإلخالل بااللتزامات العقدية سواء من قبل الشركة أو املستخدم.

_____________________________________________________________________________________________

 .1إذا كانت تتم إدارة حسابك يف  Googleبواسطة مشرف نطاق (على سبيل املثال ،ملستخدمي  )Google Appsفستكون لد مشرف
النطاق واملوردين الاين يقدمون دعم املستخدم ملؤسستك إمكانية الدخول إ ى معلومات حسابك يف ( Googleمبا يف ذلك بريدك اإللكرتوني

والبيانات األخر ) .قد يتمكن مشرف النطاق مما يلي:
o
o

عرض اإلحصاءات املتعلقة حبسابك ،مثل اإلحصاءات املتعلقة بالتطبيقات اليت تثبتها،

تغيري كلمة مرور حسابك،

o

تعلي إمكانية الدخول إ ى حسابك أو إنهائها،

o

الدخول إ ى املعلومات املخزنة كجزء من حسابك أو االحتفاظ بها،

o
o

تلقي معلومات حسابك التزامًا مبا يسري من قانون أو الئحة أو إجراء قانوني أو طلب حكومي واجب النفاذ.

تقييد إمكانية حاف أو تعديل املعلومات أو إعدادات اخلصوصية- Terms .www.google.com.Privacy،

.2سنأتي على بيان هاا املوضوع بالتفصيل يف املبحث الثاني.
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.2التغيريات اجلارية يف سياسة اخلصوصية:
متى تعمدت الشركة إجراء تغيريات من شأنها تعديل شروط اخلصوصية بالكامل أو إضافة قيود على حرية املستخدم ،أو

السماح لنفسها خبرق خصوصية املستخدم بشكل خمتلف عما سب  ،فهنا جيب احلصول على موافقة املستخدم على التغيريات واإل

تتسبب ذلك بفسخ العقد بني الطرفني،وأي إجراء يتم االعتماد عليه بعد التغيري ودون أخا موافقة املستخدم يعد باطالً وال ميكن

اال عتماد عليه قانونيا،بل يعد هاا سبباً يف إعطاء احل للمستخدم لطلب التعويض عما أصابه من األضرار نتيجة التغيريات احلاصلة يف
بنود العقد.

ويتضح مما سب ،أن شركة اجلوجل قد أجاب على سؤالنا املطروح بطريقة غري مباشرة حيث جاء يف سياسة اخلصوصية:
(جيوز لنا تغيري سياسة اخلصوصية من وقت آلخر ،إال أننا لن ننتقص من احلقوق اليت تكفلها لك هاه السياسة بدون موافقة
صرحية منك .كما سننشر أية تغيريات تطرأ على سياسة اخلصوصية يف هاه الصفحة ،وإذا كانت التغيريات كبرية ،فسنقدم إشعارًا

أكثر وضوحًا (مب ا يف ذلك وبالنسبة إ ى خدمات معينة ،إشعارًا بالربيد اإللكرتوني بالتغيريات اليت جرت على سياسة اخلصوصية).
وسنحتفظ أيضًا باإلصدارات السابقة من سياسة اخلصوصية هاه يف أرشيف ملراجعتها) .
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املبحث الثاني
األقار القانونية املرتتبة عن العقد املربم بني حمرك البحث واملستخدم
مبجرد إبرام العقد بني حمرك البحث و املستخدم يرتتب عليه التزامات و حقوق لطريف العقد و حتى لو كانت التزامات حمرك

البحثكبرية جداً حبيث يقرتب العقد من العقود امللزمة جلانب واحد،إال أن املستخدم يقع عليه عدة التزامات جيب الوفاء بها وف

العقد املربم بينهما.

ومن التزامات املستخدم إدخال كلمة املفتاح يف شريط اليحث و استخدام املوقع للغرض املعد له كما يلتزم حمرك البحث

بتوفري معلومات كافية عن املوضوع الاي يسأل عنه املستخدم أوالً واحلفاظ على خصوصية املستخدم قانياً،و هاا االلتزام األخري من
التزامات األساسية يف عقد تقديم املعلومات ،ويف املقابل حملرك البحث صالحيات إستخدام رصيده من املعلومات اليت مت مجعها عن

املستخدمني إلغراض استثمارية أو استجابة للطلبات القضائية.
ومبا أن خنصص هاا املبحث للتكلم عن التزامات املستخدم يف املطلب األول ،فيما خنصص املطلب الثاني للتكلم عن التزامات

حمرك البحث و حقه لطإفصاح عن معلومات املستخدم.

املطلب األول
التزامات املستخدم
تصرح جوجل يف بنود خدماتها (نشكرك على استخدام منتجاتنا وخدماتنا (واليت يشار إليها الحقًا بـ “اخلدمات”) .اخلدمات

تقدمها شركة(  Google Inc.اليت يشار إليها الحقًا باسم )” “Googleواليت يقع مقرها يف Amphitheatre 1022
Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

باستخدام خدماتنا ،فإنك تواف على هاه البنود .الرجاء قراءتها بعناية.خدماتنا شديدة التنوع ،لاا قد تسري أحيانًا بنود أو

متطلبات إضافية للمنتجات (مبا يف ذلك متطلبات العمر) .وستكون البنود اإلضافية متوفرة مع اخلدمات ذات الصلة ،كما تصبح

تلك البنود اإلضافية جزءًا من اتفاقيتك معنا إذا استخدمت تلك اخلدمات ).و من هاا التصريح يتبني لنا بأن الشركة مل حيدد ح

البحث يف حمركها بشخص معني أي أن بأمكان كل شخص يف أي مكان يف العامل إستخدام املوقع لطإستفادة من خدمة البحث ،بشرط
أن يقوم هاا الشخص بأستخدام املوقع فعلياً و اإلمتناع عن إساءة إستخدام املوقع ،وهاا ما نبينه يف هاا املطلب من خالل تقسيمة

إ ى فرعني خنصص الفرع األول لطإلتزام املستخدم بإدخال كلمة املفتاح  ،والفلرع الثاني خنصصه للتكلم عن إمتناع املستخدم عن

إساءة إستخدام املوقع
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الفرع األول
التزام املستخدم بإدخال كلمة املفتاح
كما سب و بيناً بأن حمرك حبث جوجل عبارة عن صفحة اإللكرتونية تعرض خدمة توفري املعلومات للمستخدم و ذلك عن

طري الزجف يف مواقع الويب املختلفة و فهرسة معلومات تلك الصفحات ألضهارها كنتيجة حبث طولب من قبل مستخدم معني،
ولكي يقوم حمرك البحث بهاه العملية يتوجب على املستخدم إدخال الكلمة أو موضوع املراد البحث عنه ،وعلى املستخدم مراعات

اخلطوات اآلتية يف يف إدخال كلمة املفتاح:
.1لغة اإلدخال:

أن شركة جوجل قد برمج نفسه للتعرف على أكثر من مئة لغة عاملية،فعلى املستخدم إختيار أحد تلك اللغات يف إدخال كلمة
املفتاح.
.2طريقة إدخال:
إدخال كلمة املفتاح يف جوجل تكون بعدة طرق إما عن طري الكتابة يف شريط البحث ،أو التكلم من خالل مكرب شريط

البحث أو إدخال صورة املراد اإلستفسار حوله.
.3إعطاء األمر ببدء عملية البحث:

و بعد ظبط اخلطوات السابقة على املستخدم الكبس على أيقونة البحث لكي يبدء حمرك البحث بعمله.
وبعد هاه اخلطوات يقوم حمرك البحث بعرض عدد كبري من الصفحات اليت حتتوي كلمة املفتاح للمستخدم جلزء من تنفيا

التزاماته العقدية.كما حدد ذلك يف بنود خدمته (إننا نقدم خدماتنا باستخدام مستو معقول جتاريًا من املهارة والعناية ونأمل أن
تستمتع باستخدامها .ولكن هناك أشياء معينة ال نعدك بها بشأن خدماتنا.

ما مل حتدد صراحة هاه هاه البنود أو البنود اإلضافية خالف ذلك ،ال تتعهد  Googleأو موردوها أو موزعوها بأي

التزامات خاصة حول اخلدمات .على سبيل املثال ،ال نقدم أي التزامات خبصوص احملتو ضمن اخلدمات أو الوظائف احملددة
للخدمات أو خبصوص موقوقيتها أو توافرها أو قدرتها على تلبية احتياجاتك .إننا نقدم اخلدمات “كما هي”.

تضع بعض نطاقات السلطة القضائية ضمانات معينة ،مثل الضمان الضمين ملطابقة األوصاف والصالحية لغرض معني وعدم

االنتهاك .ووفقًا للحد الاي يسمح به القانون ،نستثين مجيع الضمانات) ،كما حددت الشركة نطاق مسؤوليتها عن كل مايطراء على
استخدام املستخدم للصفحات املعروضة كما جاء فيها (بالقدر الاي يسمح به القانون ،لن تكون  Googleوموردوها وموزعوها

مسؤولني عن أي بيانات أو إيرادات أو أرباح مفقودة أو خسائر مالية أو أضرار غري مباشرة أو خاصة أو الحقة أو اتعاظية أو تأديبية.
ووفقًا للحد الاي يسمح به القانون ،تقتصر املسؤولية الكلية لـ  Googleومورديها وموزعيها عن أي مطالبات مبوجب هاه

البنود ،مبا يف ذلك أي ضمانات ضمنية ،على املبلغ الاي دفعته لنا الستخدام اخلدمات (أو إذا اخرتنا ،تقديم اخلدمات مرة أخر

إليك)

معقول

يف مجيع احلاالت ،لن تكون  Googleوموردوها وموزعوها مسؤولني عن أي خسارة أو ضرر ال ميكن التنبؤ به على حنو
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إننا ندرك أنه يف بعض البالد ،قد تكون لديك حقوق قانونية كمستهلك .إذا كنت تستخدم اخلدمات لغرض شخصي ،فليس
هناك شيء يف هاه البنود أو يف أي بنود إضافية ما يقيّد أي حقوق قانونية للمستهلك ال جيوز التنازل عنها مبوجب عقد).
الفرع الثاني
التزام املستخدم بإمتناع عن إساءة إستخدام املوقع
جاءت يف البنود اخلدمة حملرك حبث جوجل (ال تسئ استخدام خدماتنا .على سبيل املثال ،ال تتدخل يف خدماتنا أو حتاول

الدخول إليها باستخدام وسيلة خبالف الواجهة واإلرشادات اللتني نقدمهما .جيوز لك أن تستخدم خدماتنا وفقًا ملا يسمح به القانون

فقط ،مبا يف ذلك القوانني واللوائح السارية للرقابة على التصدير وإعادة التصدير .جيوز أن نعل أو نوقف تقديم خدماتنا إليك إذا
كنت غري ملتزم ببنودنا أو سياساتنا ،أو إذا كنا حنق يف شبهات حول إساءة تصرف من جانبك.
ال مينحك استخدام خدماتنا ملكية أي ح من حقوق امللكية الفكرية يف خدماتنا أو احملتو الاي تدخل إليه .ال جيوز لك

استخدام حمتو من خدماتنا إال بعد احلصول على إذن من مالك احملتو  ،أو إذا كان القانون يسمح لك بالك .وهاه البنود ال

متنحك احل يف استخدام أية عالمة جتارية أو شعارات مستخدمة يف خدماتنا .ال تزل أو حتجب أو تبدل أي إشعارات قانونية يتم

عرضها يف خدماتنا أو معها.

تعرض خدماتنا بعض احملتويات اليت ال تتبع  Google.وتقع مسؤولية هاه احملتويات على عات الكيان الاي أتاحها فقط.

جيوز لنا مراجعة احملتو من أجل حتديد ما إذا كان غري شرعي أو خمالفًا لسياساتنا ،وجيوز أن نزيل أو نرفض عرض احملتو الاي

نعتقد بشكل معقول أنه خمالف لسياساتنا أو للقانون .وال يعين هاا بالضرورة أننا نراجع احملتو  ،لاا ،يرجى عدم افرتاض أننا

نراجعه.
يف ما يتعل باستخدامك للخدمات ،جيوز أن نرسل إليك إعالنات اخلدمات ورسائل إدارية ومعلومات أخر  .ميكنك تعطيل

بعض تلك املراسالت ) .وبهاه الطريقة حددت حمرك البحث كيفية إستخدام املوقع من قبل املستخدم  ،ويرتتب اإلخالل بهاا التزام
املسألة القانونية للمستخدم .
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املطلب الثاني
التزامات حمرك حبث جوجل وحقوقها
تصرح شركة جوجل بأن مهمتها (هي تنظيم املعلومات حول العامل وتسهيل الوصول إليها واالستفادة منها عامليًا) و لتنفيا

هاه املهمة التزمت الشركة نفسها بتقديم معلومات متنوعة عن كلمة مفتاح

1

البحث ،كما هلا احل يف

واحلفاظ على خصوصية املستخدم خالل عملية

غستخدام املعلومات اليت مجعها عن املستخدم،ومتاشياً مع ذلك نتطرق إ ى التزامات شركة جوجل و حقوقها من خالل تقسيم

هاا املطلب إ ى فرعني خنصص الفرع األول لطإلتزامات الشركة و يف الفرع الثاني نتكلم عن حقوق الشركة.
الفرع األول
التزامات حمرك البحث

وف العقد املربم بني حمرك البحث و املستخدم يلتزم حمرك ةالبحث بالتزامني رئيسني و هما التزام بتوفري املعلومات عن كلمة

املفتاح ،والتزام باحلفاظ على خصوصية املستخدم.
أوالً:توفري املعلومات عن كلمة املفتاح:

أو ى األلتزامات اليت تقع على عات جوجل هي توفري املعلومات الكافية حول الكلمة اليت مت إدخاهلا من قبل املستخدم يف

شريط البحث ،واليت تأخا صيغة السؤال ،فإذا قام املستخدم بإدخال كلمة ( )Appleيتوجب على حمرك البحث تقديم خيارات

متعددة للمستخدم من صفحات الويب ذكرت فيها كلمة ( )Appleسواء كانت تلك الصفحات تقنية تهتم مبنتجات شركة آبل أو

صفحات متعلقة بفاكهة التفاح ،ولكن يثور سؤال يف هاه احلالة ،ما هو ضمانات املستخدم بأن حمرك البحث يقوم بتنفيا التزامه هاا؟
و لطإجابة على هاا السؤال يتوجب علينا بيان طبيعة التزام حمرك البحث هل هو التزام بتحقي النتيجة أو التزام ببال العناية.
يتميّز التزام بتحقي النتيجة عن التزام ببال العناية ،هو يقوم علي اختالف الغاية يف كل نوع عنه يف اآلخر .فعندما يفرض

االلتزام علي املدين حتقي نتيجة قانونية حمددة فإننا نكون أمام التزام بتحقي نتيجة أي ببلوغ غاية .وعلي العكس عندما ال يفرض

االلتزام علي املدين سوي أن يبال ما يف وسعه من وسائل للوصل إلي أكرب قدر من اهلدف املنشود فإننا نكون أمام لالك يكون

التساؤل حو ل  :ميت يكون االلتزام التزاما ببال عناية؟ ويف إجابة علي هاا السؤال نضع عدة مؤشرات.

املؤشر األول  :أن االلتزام يبال عناية غري وارد إطالقا عندما نكون بصدد التزام باعطاء ،كااللتزام بدفع مبلغ من النقود ،وكالك

احلال يف االلتزام باالمتناع عن عمل .ففي هاتني احلالتني يكون االلتزام بالضرورة التزاماً بتحقي

نتيجة .

املؤشر الثاني  :يف شأن االلتزام بأداء عمل ،وهنا يكون التساؤل .وهنا حيتمل األمر أن يقع يف منطقة االلتزام بتحقي نتيجة ،أو علي
العكس ،يف منطقة االلتزام ببال عناية .

_____________________________________________________________________________________________

)Key world(1كلمة املفتاح هي الكلمة اليت يتم إدخاهلا من قبل املستخدم يف شريط البحث.
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ويف البحث عن معيار للتمييز قيل مبعيار االحتمال ومعناه أنه إذا كانت نتيجة تنفيا املدين اللتزامه تتوقف علي عناصر خترج
عن سيطر ة هاا املدين فإن االلتزام يكون هنا التزاما ببال عناية ،كما هو احلال يف التزام الطبيب بعالج املريض وشفاؤه  .التزام ببال

عناية .

وعند تدقي طبيعة عمل حمرك البحث يتنب لنا بأن التزامه،التزام ببال العناية حيث أن عملية البحث يتوقف على عدة عوامل

خارجة عن إرادة حم رك البحث ،ومن تلك العوامل ،الكلمات اليت يقوم املستخدم بإدخاهلا يف شريط البحث و مد شيوع تلك
الكلمة أو وجود معلومات كافية حوله ،و يف حالة عدم وجود نقص يف معطيات السابقة على حمرك البحث تنفيا التزامه واإل تعرض

للمسائلة القانونية كما حصل يف قضية (لورين روزنبريغ) حيث قامت برفع دعو قضائية يف عام  2212ضد شركة “جوجل”

زاعمة بأن برنامج “خرائط جوجل” تسبب يف تعرضها إ ى حادث سيارة  ,بعدما تتبعت االجتاهات اليت أرشدها إليها الربنامج على

إحد الطرق السريعة يف والية نيفادا األمريكية وقال حمام “لورين” إن الشركة مسؤولة عن إصابتها  ,إذ أن الربنامج مل يلفت انتباهها

إ ى عدم وجود رصيف خمصص للمشاة يف ذلك الشارع وطالب حمرك البحث الشهري بدفع ما يزيد على مئة ألف دوالر كتعويض.

1

كما قد تقع املسؤولية على حمرك البحث ليس نتيجة تقصريه يف تنفيا التزامه مع املستخدم وإمنا من قبل الطرف الثالث مزود

املعلومات حيث يف حالة عدم عرض صفحات حتتوي على كلمات املفتاح للمستخدمني بإمكان اصحاب اإلعالنات اليت مت إهماهلا

مقاضاة جوجل.

2

ولكن جيب اإلشارة إل ى صعوبة إقبات تقصري حمرك البحث يف توفري معلومات الكافية ،و ذلك لعدم وجود من يقاس به

حمرك حبث جوجل من جهة و الوقوف على كمية معلومات املتوفرة لد احملرك يف الوقت الاي مت فيه السؤال من قبل املستخدم،
وتكون تلك املهمة مستحيلة بالنسبة ملستخدم يف العراق حيث يوجد نقص كبري يف التشريعات متعلقة مبحركات البحث.
قانياً:اإللتزام باحلفاظ على خصوصية املستخدم:
على الرغم من أن االلتزام باحلفاظ على اخلصوصية من االلتزامات القانونية أي انها ترتتب عن العقد حتى لو مل يتم اإلتفاق

بني الطرفني على ذلك.ولكن (جوجل)كان حريصاً جدا يف وضع بنود متعلقة باخلصوصية يف موقعها وذلك تالفياً لوقوع اللبس يف

حاالت خرق اخلصوصية.

و التزام باحلفاظ على اخلصوصية من االلتزامات الرئيسية الناجتة عن العقد املربم بني حمرك البحث واملستخدم  ،أسوة بالعقود

اليت تتطلب من أحد العاقدين إدالء مبعلومات شخصية عن حياته أو طبيعة عمله أو أي جانب من نشاطه،أو أن تنفيا العقد يؤدي إ ى
احلصول على تلك املعلومات.

ولبيان األحكام املتعلقة باخلصوصية وكيفية احلفاظ عليها نتكلم عن األحكام القانونية املتعلقة باخلصوصية ،كما نتكلم عن بنود
االتفاقية الواردة يف وقيقة خصوصية حملرك البحث اجلوجل.

_____________________________________________________________________________________________
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أوالُ:األحكام التشريعية املتعلقة باخلصوصية:
إن احل يف اخلصوصية من احلقوق اليت القى عناية دولية قبل العناية التشريعية،فنجد أن األمم املتحدة ويف البند الثاني عشر

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان نص على ( الجيوز تعريض أي شخص للتدخل التعسفي يف خصوصياته أو يف شؤونه ،)........ومت

التأكيد على ذلك من خالل رسالة موجهة جلميع دول األعضاء بضرورة إدراج التشريعات املتعلقة باحلفاظ على خصوصية األفراد

يف العصر اإللكرتوني.

1

و إ ى جانب العناية الدولية جند بأن تشريعات أغلبية الدول تتضمن قواعد قانونية تنظم كيفية احلفاظ على خصوصية األفراد

مكن اإلنتهاكات غري املشروعة أو احلد من تعريض اخلصوصية إ ى الكشف حبجج قانونية،ومن أبرز تلك التشريعات الدستور

األمريكي حيث جاء يف التعديل الرابع من الدستور(:إن ح الناس بأن يكونوا بأمان ،بأشخاصهم ،ومنازهلم ،وأوراقهم ،ونشاطهم،
ضد التفتيش غري املعقول واالحتجاز ،لن ميكن التعدي عليه ،ولن يصدر أمر اتهام إال بسبب واضح ،مدعوم بقسم أو إقبات ،ويصف

ب شكل دقي املكان املطلوب تفتيشه ،واألشخاص الاين سيتم احتجازهم ،واألشياء اليت سيتم مصادرتها) ،2ويف قانون كاليفورنيا

حلماية اخلصوصية يف شبكات األلكرتونية حيث حدد كيفية وضع شروط املتعلقة باخلصوصية لكي يتسنى للمستخدم اإلطالع على

حقوقه والتزاماته قبل التنازل عنها صراحتاً أو ضمنناً3.و يف قانون محاية خصوصية اإللكرتونية لألطفال حيث مُنِع ًكشف أي
معلومات عن من مل يبلغ ( )13من العمر إال لضرورة قٍصو و مبوافقة من ينوبونه عنه قانوناً.

4

أما املشرع الفرنسي قد أصدر يف  1421القانون رقم ( )12-21املتعل باملعاجلة اإللكرتونية للبيانات الرمسية الاي تتضمن

محاية البيانات الشخصية املرتبطة باحلياة اخلاصة لألفراد ،فضالً عن وجود نصوص قانونية يف قانون العقوبات الفرنسي متعلقة جبرائم

إنتهاك خصوصية األفراد.

2

أ ما بالنسبة للقانون العراقي والاي هو مدار حبثنا ،فعلى الرغم من وجود قوانني خاصة باملسائل اإللكرتونية ،اإل أن احل يف

اخلصوصية من احلقوق املصانة لألفراد سواء يف الدستور أو التشريعات العراقية ،حيث جاء يف الدستور العراق لسنة ( )2222ويف

املادة ( )12منها( .1لكل فرد احل يف اخلصوصية الشخصية ،مبا ال يتنافى مع حقوق اآلخرين  ،واآلداب العامة)

أي أن الدستور العراقي على رغم من إقرارها باحل يف اخلصوصية للفرد إال أنه ح ليس مبطل وأمنا قيده مبعيار تعرضه مع

حقوق اآلخرين أو اآل داب العامة ،هاا ما يعطي الشرعية ملشاركة معلومات املستخدم مع طرف قالث يف حالة ما إذا تعارض احلفاظ
على خصوصية املستخدم مع حقوق الطرف الثالث أو حتى مع حقوق الشركة نفسها.

ويف املادة ( )21نص الدستور على (حرية االتصاالت و املراسالت الربيدية و الربقية و اهلاتفية و اإللكرتونية و غريها

مكفولة ،وال جيوز مراقبتها أو التنصت عليها ،أو الكشف عنها ،إال لضرورة قانونية و أمنية ،وبقرار قضائي).

_____________________________________________________________________________________________
1General Assembly Resolution 68/167(The right to privacy in the digital age .www.un.com
.Constitution of the United States.

. The California Online Privacy protection law (CAlOPPL),www.consumercal.org.
the children’s online privacy protection law,www.consumercal.org.

2

3
4

 .2د.سوزان عدنان األستاذ،انتهاك حرمة احلياة اخلاصة عرب اإلنرتنت،حبث منشور يف اجلة جامعة دمش للعلوم اإلقتصادية والقانونية،اجمللد ،24العدد

الثالث،2213 ،ص.432
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على الرغم من أن النص يبدو يف ظاهره أنه يف صاحل املستخدم،إال أنه جييز التنصت و مراقبة املستخدم إذا كان اهلدف من
و راء ذلك لضرورة قانونية أو أمنية ،وهاا قد يعطي الشركة الصالحية يف تنصت على املستخدم أو حماولة مجع معلومات مل يتم اإلدالء
بها طوعياً .وهاا أمر يف غاية اخلطورة ألن شركة (اجلوجل) من الشركات املعلوماتية اخلبرية يف اجال اإللكرتونيات و باستطاعتهم

احلصول على معلومات عن املستخدم بشتى الطرق.

أما على نطاق التشريعات العادية ،فإن املشرع العراقي قد قام بتصنيف تصرفات اإلنسان حسب عمره ،حيث يعترب تصرفات

من مل يبلغ السابعة من العمر باطالً ولو إذن له الولي ،1وتصرفات الصغري املميز موقوفاً على إجازة الولي إذا كانت دائرة بني النفع

والضرر ،2وهاا هو طبيعة العقد املربم بني املستخدم و حمرك البحث ،ونافااً إذا أكمل ( )11عشرة دون عوارض األهلية.3

و يبدو لنا أن صالحية املستخدم يف إبرام عقدٍ مع شركة (اجلوجل) مقيد بالتدرج الوارد يف القانون املدني املتعل بصحة
تصرفات املستخدم ،وبالتالي يؤقر هاا التدرج على ح الشركة يف مجع املعلومات عن املستخدم أو حتى مشاركتها مع طرف الثالث.
أما على صعيد التشريعات اجلزائية ،فنجد أن قانون العقوبات ومن خالل املادة( )432منه (يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على

سنتني..........كل من علم حبكم وظيفته أو صناعته .....بسر فأفشاه يف غري األحوال املصرح بها قانوناً ،أو أستعمله ملنفعته أو

منفعة شخص آخر ،ومع ذلك فال عقاب إذا أذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان إفشاء السر مقصوداً به اإلخبار عن جناية

أو جنحة).

من خالل اإلطالع على املادة يتبني لنا بأن إفشاء السر جرمية معاقب عليها وف القوانني اجلزائية متى مت تلك اإلفشاء دون

رضى املتضرر من تلك احلادقة ،أي على شركة (اجلوجل) احلفاظ على األسرار واملعلومات اليت مجعها عن املستخدمني من اإلفشاء،
ولكن يف حالة وجود وقيقة اخلصوصية املعدة مسبقاً من قبل الشركة قد مت أخا اإلحتياطات الالزمة للتملص من هاا النوع من

املسؤولية حيث تتضن الوقيقة إعالم املستخدم وبصورة صرحية عن احلاالت اليت يتم فيها مشاركة معلوماته مع طرف قالث.
إن النص الساب مل يكتفِ بتجريم الفعل وإمنا نص على احلاالت اليت جيب على الشخص إفشاء السر بصورة وجوبية وذلك يف

حالة إذا كانت املقصود من وراء ذلك منع جرمية ،أو بأمر قضائي ،وهاا تتيج فرصة أمام شركة اجلوجل التصرف باحلرية يف مراقبة
املستخدم ومشاركة معلوماته مع طرف قالث إستجابة لضروف قانونية.

خالصة القول أن املستخدم له احل يف احلفاظ على اخلصوصية ولكن يف نطاق ضي مبا الخيالف النصوص القانونية

السابقة ،ومتى مت خرق خصوصيته له احل يف التجاء إ ى القضاء ،وشركة جوجل قد واجه عدة دعاوي قضائية يف املسائل املتعلقة

باخلصوصية ومنهادعو البنك روكي اجلبل ضد شركة جوجل  ،حيث ترتب عليه صدور قرار من حمكمة مقاطعة الواليات املتحدة

للمنطقة الشمالية من والية كاليفورنيا بتعويض املدعي مبا أن جوجل اضطرت إ ى الكشف عن معلومات احلساب من مستخدم

 Gmailالاي كانت قد أرسلت عن طري اخلطأ على معلومات حساسة من البنك جبال روكي.

4

_____________________________________________________________________________________________

.1املادة ( )40من القانون املدني العراقي الرقم ( )42لسنة (.)1421
.2املادة ( )42من القانون املدني العراقي.

.3املواد ( )120و ( )122و ( )121من القانون املدني العراقي.

 .4دعاوي ضد شركة جوجل موجودة على. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_litigation
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قانياً:البنود اإلتفاقية املتعلقة باحلفاظ على اخلصوصية:
إن شركة (اجلوجل) وكاستجابة ألحكام قانون كاليفورنيا حلماية اخلصوصية اإلليكرتونية ،قد قامت بوضع سياسة اخلصوصية

وهي عبارة عن بيان يدرجه حمرك البحث،ويوضح فيه سياسته املتعلقة بقضايا خصوصية املستخدمني1.ويقابل بها املعنى شروط املتف

عليها بني طريف العقد.

وأقناء االطالع على البنود الواردة يف سياسة اخلصوصية تبني لنا بأن الوقيقة تتضمن عدة حماور حول التزامات الشركة باحلفاظ

على خصوصية املستخدم ومنها:

.1بيان أهمية اخلصوصية:
حيث جاء يف بداية سياسة اخلصوصية ( عند استعمال خدماتنا،نريد منك أن تكون على بينة عن كيفية استخدامنا للمعلومات
و الطرق اليت ميكن من خالهلا محاية خصوصيتك).

2

وكانت الشركة صرحية و جدية يف حماولة حتاير املستخدم ليكون هو الرقيب على ما خيص حياته و يكون احلامي األول

خلصوصيته ،وأن اليقوم بإتاحة الفرصة أمام الشركة أو الغري لطإطالع على حياته اخلاصة ومعلوماته الشخصية.
.2بيان املعلومات اليت يتم مجعها عن املستخدم:

اخلطوة الثانية يف سعي الشركة للحفاظ على السرية تتمثل يف إطالع املستخدم على نوعية املعلومات اليت يتم مجعها عن

املستخدم ،3لكي يكون املستخدم على علم بكيفية التعامل مع املعلومات اليت يقوم هو بإدخاهلا للموقع أو اليت تقوم املوقع جبمعها
دون علم املستخدم و تصنيفها وتشمل تلك املعلومات :معلومات عن اجلهاز املستخدم من حيث طراز اجلهاز و إصدار نظام
التشغيل و معرفات األجهزة الفريدة ،ومعلومات عن شبكة اجلوال مبا يف ذلك رقم اهلاتف ،و يتم أيضاً مجع معلومات لسجل

املستخدم الشخصي،مثل طلبات البحث و معلومات ال سجل اهلاتفي ،مثل رقم اهلاتف و رقم الطرف املتصل و أرقام إعادة التوجيه و

وقت املكاملات و تأرخيها و مدة املكاملات و معلومات توجيه الرسائل القصرية و أنواع املكاملات ،كما يتم حفظ بروتوكل اإلنرتنيت،

كما يتم حفظ املعلومات عن موقع املستخدم الفعلي.

.3بيان كيفية استخدام معلومات اليت مت مجعها عن املستخدم:
بينت شركة اجلوجل كيفية التعامل مع بيانات املستخدم سواء يف إستخدام املعلومات يف سبيل توفري خدمات و صيانة

املوقع و محايته و حتسينه وعمل إحصائيات عن اهتماماته و إستخدامه للموقع .

.4إتاحة الفرصة أمام املستخدم للدخول إ ى معلوماته الشخصية وتعديلها:
و تتمثل هاه اخلدمة يف إتاحة الفرصة أمام املستخدم الاي أدخل معلومات خاطئة يف املوقع أو حصل تغري يف معلوماته

الشخصية أن يستطيع الدخول إ  ى معلوماته لتحديثها أو حافها ،ولكن املوقع أشار إ ى أنه على الرغم من توفر هاه اخلدمة إال أن من

ح املوقع االحتفاظ مبعلومات املعدة يف سجلك الشخصي أما ألغراض جتارية أو قانونية.

_____________________________________________________________________________________________

.1د.فايزة دسوقي أمحد،مصدر ساب ،ص.22
privacy,www.google.com.

2

.privacy,www.google.com.
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.2بيان املعلومات اليت تفصح عنها الشركة:
صرحت الشركة بأن معلومات املستخدم ال يتم اإلفصاح عنها إال يف احلاالت املبينة يف سياسة اخلصوصية سوا مبوافقة

املستخدم أو حتى دون موافقته يف احلاالت املبينة يف الوقيقة1.و كل ذلك للحول دون وقوعها يف دائرة إتهام خبرق خصوصية

مستخدمني ومواجهة دعاوي القضائية.

الفرع الثاني
ح حمرك البحث يف اإلفصاح عن معلومات املستخدم
إن عقد املربم بني جوجل واملستخدم ترتب حقاً للشركة باالنتفاع من املستخدم عن طري استخدام مباشر للمعلومات

املشرتكني أو مشاركتها مع طرف قالث.

وبينت جوجل أن اإلفصاح عن معلومات املستخدم ال تتم إال حلاالت مت بيانها يف سياسة اخلصوصية وذلك يف حالتني:
أما مبوافقة املستخدم أو دون موافقته.ولبيان تلك حالتني نقسم املطلب ا ى فرعني خنصص الفرع األول للتكلم عن حالة

إفصاح عن معلومات املستخدم مبوافقته ،أما يف الفرع الثاني نتكلم عن حالة إفصاح عن معلومات املستخدم دون موافقته.
أوالً:اإلفصاح عن معلومات املستخدم مبوافقته:

بينت جوجل ومن خالل سياستها اخلصوصية بأن معلومات املستخدم الشخصية للشركات أو املؤسسات أو األفراد خارج

اجلوجل تكون مبوافقة املستخدم،كما بينت املوافقة لطإفصاح عن معلومات شخصية عن املستخدم.

ولعل أبرز حاالت مشاركة املعلومات يتم عن طري قيام الشركة بإبرام عقد تقديم املعلومات مع شركات رحبية لتقديم

معلومات عن املستخدميم مقابل عمولة معينة للشركة،ومثال ذلك قيام شركة اجلوجل بأبرام عقد مع شركات صنع األدوية املنحفة
بعرض إعالن الشركة يف صفحة املستخدمني املهتمني باحلفاظ على الشكل أو الاين يبحثون عن حلول للتنحيف.

2

أو عمل إحصائيات عن املستخدمني املهتمني بقضية معينة إلرسال إعالن املؤسسة اليت تراعي القضية أو تهتم جبمع مال للتربع

لفئة معينة.

3

و اإلفصاح يف احلاالت املشار إليها سابقاً جيب أن يكون مبوافقة املستخدم ،ولكن السؤال الاي يطرح نفسه هو ماهي طبيعة

أخا املوافقة؟

لطإجابة على هاا السؤال جيب أن نفرق بني نوعني من املستخدمني يف حمرك البحث اجلوجل ،املستخدم عن طري الربيد

األلكرتوني ،واملستخدم اخلفي.

_____________________________________________________________________________________________

.1سنأتي على شرح هاه الفقرة بالتفصيل يف الفرع الثاني.
2. adwords/www.google.com
. 3بني اجلوجل يف سياستها اخلصوصية بأنك لو كنت تزور وبشكل متكرر مواقع ويب ومدونات عن زراعة احلدائ ،ميكن أن تر إعالنات ذات صلة
بزراعة احلدائ أقناء تصفح www.google.comالويب ،سياسة اخلصوصية املتوفرة يف املوقع الرمسي لشركة اجلوجل .
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.1املستخدم عن طري الربيد اإللكرتوني :وهو شخص ميلك مسبقاً بريد( اجليميل) التابع لشركة اجلوجل و هاا املستخدم
يتم أخا موافقته عن طري إرسال بريد إلكرتوني له و إعالمه برغبة الشركة يف اإلفصاح عن معلوماته جلهة معينة ،ويف هاه احلالة

جيب أن يتضمن الربيد اسم اجلهة اليت يراد مشاركة املعلومات معها ونوع معلومات إضافة بالغرض وراء طلب تلك املعلومات من

قبل اجلهة الثالثة ،و جيب على الشركة أن مت تنع عن املشاركة حلني قيام املستخدم باملوافقة الصرحية على هاا الطلب ،سواء عن طري

إرسال بريد إلكرتوني من قبل املستخدم أو إتباع اإلجراءات املتبعة يف الربيد.
.2املستخدم اخلفي:

وهو عبارة عن شخص يستخدم صفحة (اجلوجل) مباشرة دون الدخول يف املوقع عن طري الربيد اإللكرتوني ،وهاا

الشخص قد يبدو يف ظاهر األمر أنه ال يقوم بإدخال معلومات شخصية مع شركة اجلوجل و لكن جيب أن يتم أخا موافقته إذا
أرادت الشركة مشاركة معلومات حساسة عنه مع طرف قالث ،كعنوان بروتوكل اإلنرتنيت للشخص ألنها معلومات قد تسهل

التعرف على املستخدم عن طري استخدام تلك املعلومات.

ولكن كيفية أخا معلومات تلك املستخدم ختتلف حبيث قد تبادر الشركة بإدراج إيقونة على سطح الصفحة تطالب بإبداء

املوافقة من قبل امل ستخدم مبشاركة معلوماته مع طرف قالث مع بيان وجه املشاركة والغرض من وراء طلب املعلومات من قبل اجلهة

الثالثة.

وعلى كل حال و على الرغم من إختالف مستخدمي الصفحة ،جيب مراعات األحكام القانونية بصحة موافقة مستخدم

حسب قانون الدولة اليت ينتمي هاا الشخص جبنسيته1.كما جيب مراعاة قانون محاية اخلصوصية اإللكرتونية لألطفال يف مشاركة
معلومات من مل يبلغ ( )13من العمر.

قانياً :اإلفصاح عن معلومات املستخدم دون موافقته:
أن معلومات املستخدم يتم مشاركتها دون احلاجة إ ى موافقته يف احلاالت اآلتية:
.1مع مشريف النطاق يف شركة (:(google

وهاه حالة مقتصرة على حسابات اجلوجل اليت تتم إدارته بواسطة مشرف النطاق ،2فستكون لد مشرف النطاق و

املوردين الاين يقدمون دعم املستخدم للمؤسسة إمكانية الدخول إ ى معلومات احلساب دون ضرورة موافقة املستخدم ويشمل طبيعة
عملهم ،عرض إحصاءات متعلقة حبساب املستخدم،أو تغري كلمة املرور ،أو املعلومات اليت مت تغيريها.

3

 .2للمعاجلة اخلارجية:
إن شركة اجلوجل متعدة الفروع ،لكون استهدافه العامل كحقل تقديم خدماته ،ويف مناط متعددة ،غري الواليات املتحدة ،
ولالك يتم التعاون مع شركات أو مؤسسات أخر غري( اجلوجل) ملعاجلة بيانات املستخدمني أو استمرار بتقديم خدمات.
ويف حالة إشرتاك معلومات املستخدمني مع شركات أو مؤسسات تابعة للشركة أو املساهة معها ،الحتتاج الشركة ألخا

موافقة املستخدم هلاه العملية ،ولكنها تتعهد باملقابل االلتزام بساسة اخلصوصية املعلن عنها يف صفحة اجلوجل.

_____________________________________________________________________________________________

.1نص املادة ( ) 11من قانون املدني العراقي(.أهلية تسري عليها قانون الدولة اليت ينتمي إليها الشخص جبنسيته).
.2ويشمل مستخدمني الاين يستخدمون تطبيقات اجلوجل. Google Apps
.www.google.com, privacy.
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.3ألسباب قانونية:
و أخرياً وليس أخراً يتم مشاركة معلومات املستخدم ودون رضائه ،ألسباب قانونية ،حيث نصت سياسة اخلصوصية يف هاا

الشأن :

(سيتم مشاركة املعلومات الشخصية مع شركات أو املؤسسات أو األفراد خارج اجلوجل إذا كنا نعتقد بنية حسنة أنه من

الضروري الدخول إ ى معلومات أو استخدامها أو االحتفاظ بها أو نشرها ألي من األسباب اآلتية:


االلتزام بأي قانون سارِ أو الئحة أو إجراء قانوني أو حكومي واجب النفاذ.



تطبي بنود اخلدمة السارية ،مبا يف ذلك البحث يف صدور انتهاكات.



اكتشاف احتيال أو مشكالت أمان أو احليلولة دون وقوعها أو غري ذلك من إجراءات التعامل معها.



احلماية من إحلاق الضرر حبقوق أو ملكيات أو سالمة( ) Googleأو مستخدميها أو طبقاً ملا يقتضيه أو

يسمح به القانون).
يتبني لنا من هاا البند بأن شركة  Googleقد فرقت بني حالتني من مشاركة املعلومات ألسباب قانونية.
أوالً:مشاركة املعلومات بناء على طلب الغري :فإن شركة  Googleأبدا استعداده ملشاركة معلومات املستخدم التزاماً

بقانون سار ،و وف التشريعات العراقية فإن الشركة ملزمة قانوناً مبشاركة معلومات املستخدم يف حالة إذا ما تبني للشركة بأن
مشاركة تلك املعلومات عبارة عن إخبار عن حدوث جناية أو جنحة.

1

أو إذا كانت مشاركة املعلومات قد مت بناء على طلب جهة حكومية ،وذلك يف حالة إصدار األمر بتفتيش ممتلكات الشخص
مبا يف ذلك اإلطالع على نشاطاته اإللكرتونية أو احلضور كشاهد على نشاط معني ،حيث صرحت الشركة بأنها تتم إستدعائها
عشرة آالف مرة يف سنة و يف دعاو جنائية ومدنية واملتعلقة بقضايا الطالق أو حضانة األطفال.

2

كما أن شركة اجلوجل انضمت لربامج مراقبة اإلنرتنت التابع لوكالة األمن القومي األمريكية )( PRISMيف سنة 2224

حيث جييز للحكومة األمريكية التدخل املباشر يف حسابات ()Googleلطإطالع على معلومات املستخدمني أو مراقبة نشاطاتهم

دون احلاجة إ ى أمر صادر من جهة قضائية ودون احلاجة إ ى موافقة املستخدم.

3

قانياً:ويف حال ة الثانية يتم مشاركة معلومات املستخدم ألسباب قانونية إذا كانت املستخدم حاول خرق املوقع أو إحلاق

الضرر به وبرأينا هاا ح للشركة مبا أن املستخدم مل يلتزم بشروط اخلصوصية املبينة يف املوقع.

_____________________________________________________________________________________________

 .1املادة( )432من قانون العقوبات العراقي الرقم ( )111لسنة .1404
.for more information watch: How Google Technology Ruled the World (Full Documentary).www.cnbc.tv

2

. The Guardian, Friday 7 June 2013. The Washington post Published: June 6, 2013, Updated July 10, 2013

3

www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/prism-collection-documents/
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اخلامتة
ويف اخلتام توصلنا لعدة نتائج و نود اقرتاح بعض أفكار حول التنظيم القانوني للعقد املربم بني شركة اجلوجل و املستخدم.
استنتاجات:
 .1أن العقد املربم بني حمرك البحث اجلوجل و املستخدم من العقود اخلاضعة لألحكام العامة للعقد الواردة يف القانون املدني
العراقي ،و خصوصاً من حيث توافر أركان العقد من الرضا و احملل و السبب.
 .2و مبا أنها من العقود امللزمة للجانبني يرتتب أقاراً متبادلة بالنسبة لطريف العقد ،فبالنسبة للمستخدم يتوجب عليه إستخدام
املوقع وف الغرض املعد له ،و ميتنع عن كل فعل يؤدي ا ى احلاق الضرر باملوقع ،كما يتوجب علية اإلمتناع عن حماولة خرق
املوقع ،أما بالنسبة للشركة املزدوة خلدمة البحث ،فيتوجب عليه عرض مجيع املعلومات املتوفرة عن الكلمة املفتاحية،
واحلفاظ على خصوصية املستخدم ،وال جيوز له مشاركة معلومات املستخدم اإل بعد أخا موافقته على هاا اإلجراء.
 .3أن اجملتمع الدولي على وعي التام بأهمية العقود اليت تربم بني االشخاص العاديني و شركات املزودة خلدمات األلكرتونية،
فنجد تشريعات عدة حول تنظيم هاه العالقة ،من أهمها قانون الكاليفورنيا و قانون محاية االطفال مناملواقع األلكرتونية.
 .4يف هاا العقد و مبا أن شركة اجلوجل قد صرحت بأنها مقيدة بأحكام الواردة يف سياسيتها للخصوصية ،و يف تلك الوقيقة
أعطت الشركة احل لنفسها جبمع معلومات عن املستخدم و مشاركتها مع جهات متعددة كلما تطلب استمراره ذلك.
اإلقرتاحات:
من خالل دراستنا ملوضع البحث تبني لنا عدة مشاكل غري حملولة ،نؤد أن أن نقرتح هلا بعض احللول:

.1بالنسبة للتشريعات العراقية نقرتح إصدار تشريع متخصص ملعاجلة العقود اليت تربم من خالل الشبكة العنكبوتية

و ذلك لسد مجيع مواقع النقص يف تشريعنا احلالي.

. 2نظراً لقلة خربة املستخدمني حول كيفية اإلستفادة من هاه اخلدمات ،يتوجب على اجلامعات و مراكز البحوث و

التنمية البشرية يف العراق تنظيم مؤمترات حول كيفية تنظيم العالقة القانونية بني املستخدم وشركات تزويداخلدمات عرب

اإلنرتنيت.

. 3حماولة التوصل إلتفاقيات دولية بشأن تنظيم املشاكل القانونية اليت قد تربز يف املستقبل و معاجلة تنازع القوانني يف

الدعاوي اليت قد تنشاء من تنفيا هاا العقد.
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Detecting Mistranslations Based on Logical Judgement: The Case of
English-Kurdish Translation Test at the University Level*
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Abstract
This paper explores the possibility of detecting mistranslations
based on logical judgement. The paper examines translations
carried out from English into Kurdish by translation trainees at
the university level. The importance of this method of
translation assessment is that the target text (TT) alone is
sufficient for the purpose of identifying mistranslations based
on logical judgement, without any reference to the source text
(ST). The logical judgement can be based on an established
fact, general knowledge or common sense. This model of
translation assessment is particularly important in translation
settings where the process of translation revision is carried out
on the translation product alone due to time constraints, such
as in the case of journalistic translation. The model can be
crucial for translation students and translation examiners alike.
On the one hand, it will help translation students to avoid
mistranslations that run against logic. On the other hand, it
will help translation examiners to detect such mistranslations
if and when they occur in an actual translation.

Translation quality assessment (TQA) is an essential part of
translation and has attracted the attention of many translation
scholars (e.g. Williams 1989; House 1997/2015; Nord 1997;
Lauscher 2000; Colina 2003). One of the most detailed models
of translation evaluation is Translation Quality Assessment
proposed by Julian House (1997/2015). The model involves a
comparative analysis of TT-ST pairs at three comprehensive
dimensions, namely: language/text, register (field, tenor and
mode) and genre. The method is a descriptive one and “the
nature of the model is very complicated with complex
terminology” (Rasul 2015, p. 71). Therefore, it is practically
difficult to put the model into practice; “The more detailed a

Keywords: translation test, translation assessment,
mistranslation, logical judgement, English-Kurdish translation,
journalistic translation.

Translation assessment is traditionally carried out by a critical
analysis of ST-TT pairs, typically looking for mismatches that
might have occurred in the translation process. Two major
methods of translation assessment can be distinguished:

A. I. INTRODUCTION

system is, the more difficult it is to apply, and to achieve
intersubjective reliability” (Rothe-Neves 2002, p. 116).

(1) „error analysis method‟, which “[takes] into account
the negative effect of
errors on the overall quality
of the translations”; and,
(2) „holistic method‟ which is “unitary and treats the
translation competence as a whole”.
(Waddington 2001, p. 314)

* The paper has been presented in the 4th International Scientific
Conference of University of Human Development, April, 2017.
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In this paper, which focuses on error analysis, we shall argue
that, based on logical judgement, some mistranslations can be
detected via checking the translation product alone. Such
mistranslations seem to be particularly common in translations
produced by translation students while in the process of
training to develop their translation skills.

Detecting Mistranslations Based on Logical Judgement……

B. II. MATERIAL AND METHODOLOGY
For the purpose of the present paper, authentic material is
used, which is based on students‟ translation works produced
as part of their translation exam. The exam is carried out in the
Department of English at the University of Human
Development (UHD), in Iraqi Kurdistan. The Department
offers a four-year BA degree, which consists of English
language and literature as well as translation. The translation
module is studied in the 3rd and 4th years and includes both
the theory and application of translation, specifically between
English and Kurdish. Throughout the year, students typically
take three exams: end-of-first-semester exam, end-of-secondsemester exam and the final exam. Graduates of the
Department mostly end up being English teachers or
translators, especially in the field of media. Thus, the
translation module is studied as „translation pedagogy‟, i.e.
“translation skills being the longer term goal” (Aranda
2013,p.9).

This research is based on exams taken in the 2015-2016
academic year. The exams consist of translation theory and
translation practice, with this paper being based on the
practice section of the exam. Overall, five different
journalistic texts were used, the details of which are given in
Table 1 below. The exam was taken under a time limit of one
hour for the translation of a fairly short news report. For the
purpose of ethical issues, consent has been taken from the
participating students.
Headline

Media agency

Iraq‟s Kurdistan plans to supply gas to
Turkey by the end of 2016

Sputnik News

Turks and Kurds clash in Japan over
Turkey elections

Aljazeera

Canadian forces help Peshmerga repel
ISIS attack

CBC News

Peshmerga foil 9 car bombs on
northern Mosul front

Rudaw

Kurdish family fleeing Syria stuck in
Moscow airport for over 50 days

CNN

Table 1: Headlines of the news reports along with their
respective media outlets.
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As is obvious, all the journalistic texts are directly related to
Kurdish politics, and four out of the five texts were published
by foreign media. The rationale behind choosing such texts for
the test is that students will be very likely to translate Kurdishrelated texts, should they choose to become journalisttranslators after graduation. This is so because Kurdish media
is particularly interested in translating foreign reports about
Kurdish socio-political and economic issues: “There is the
belief among some Kurdish commentators that reports from
the outside world have greater authority and impact than home
grown produce” (Hogan and Trumpbour 2013, p. 49).
C. III. TRANSLATION ASSESSMENT AND MISTRANSLATIONS
Translation assessment or evaluation is an essential element in
teaching translation. Gonzalez Davies (2004, p. 31) believes
that “[e]valuation is always a tricky matter in which
subjectivity plays an important part”. He (ibid.), therefore,
raises the need for more research in the area. According to
him, in a university context, the purpose of translation
evaluation is twofold:

(1)
to orient students as to how they are performing
at each stage (pedagogical assessment);
(2)
to prepare for official accreditation or
professional
translator
standards
(professional
standards).
(Gonzalez Davies 2004, p. 31)
In translation assessment, detecting mistranslations (or
„translation errors‟) is of pivotal importance. However, “[the]
perception of what constitutes a translation „error‟ varies
according to translation theories and norms” (Hansen 2010, p.
385). Delisle et al. (1999, p. 189) refer to translation error as
“any fault occurring in the target text, ascribable either to
ignorance or to inadequate application of translation
principles, rules, or procedures, which result from either the
misinterpretation of a source text segment or methodological
error”. This definition is very much related to the idea of
detecting mistranslations based on logical judgement. For the
purpose of this paper, we shall define „mistranslation‟ as any
translation mistakes that can be ascribed to a lack of general
knowledge on the part of the translator and that which result
from the misunderstanding or misinterpretation of an SL term
or utterance.

Translation examiners usually look for mistranslations through
observing the ST-TT pair comparatively, which is
undoubtedly “a difficult and time consuming task” (Popović
2011, p. 59). In this paper, we shall argue that there are also
mistranslations that can be detected within the TT which can
be explained by logical judgement. It is crucial to point out,
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from the outset, that „logic‟ is a multi-faceted concept.
According to Kilwardby, “the subject of logic is reasoning and
its end is the investigation of truth” (quoted in Kretzmann and
Stump 1988, p. 262). Likewise, „logic‟ is defined in Concise
Oxford English Dictionary (2011, p. 838) as “reasoning
conducted or assessed according to strict principles of
validity‟. In other words, if a statement or an utterance is
perceived to be valid, it can be then considered logical, and
vice versa. In this study, we shall specifically refer to the term
„logical judgement‟ as a conclusion that can be justified by an
established fact or general knowledge of the world or common
sense.

D. IV. ANALYSIS OF MISTRANSLATIONS BASED ON LOGICAL
JUDGEMENT
As explained above, mistranslations based on logical
judgement are translation errors that can be observed within
the TT alone based on an established fact or general
knowledge or common sense. It is first crucial to distinguish
between mistranslations that can be detected by logical
judgement and those which cannot be detected based on such
judgement. The former refer to those translation errors that
sound odd and thus raise questions of validity. The latter, on
the other hand, refer to those translation errors that do not
sound odd and thus do not raise questions of validity.

Let us first exemplify mistranslations that cannot be detected
by logical judgement. Consider, for instance, the following
extract, in which CBC News is translated as بی بی سی نیوز
[„BBC News‟]. Since these are two totally different media
agencies, the mismatch is obviously a mistranslation.
However, one is highly unlikely to detect such a
mistranslation unless checking the translation product against
its ST. (For ease of understanding, the English ST extract is
followed by its Kurdish translation, which is followed by its
back-translation in square brackets.)
(1) “The Peshmerga came under effective fire and our soldiers
were close enough and able to respond with fire on those ISIS
positions,” Canadian commander Charles Lamarre told CBC
News.
َرگ
 َ ”پێػو:ڕاگَیاًد

بَ بی بی سی نیوزی
 ًَدی چارلص الهار
 َرهاًدٍی ك


َف
ًدٍ ًسیك بووى بتواًي
 ٍو
 َئ
 ربازٍكاًیػواى

 كاریگَر و
َض

بَرُێرغی
  ٌَوت
 َك

.“ًٍَو
 ٍپێگاًَی داعع بد

ئَو
 چَك وٍاڵهی
 َب

[„Canadian commander Charles Lamarre told BBC News:
“The Peshmerga came under effective fire and our soldiers
were close enough and able to respond with fire on those ISIS
positions.”‟]
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However, mistranslations that can be detected by logical
judgement can be easily observed within the translation
product alone; they run against reason or common sense – and
that is what this paper aims to postulate. To demonstrate the
postulation, we shall refer to a representative set of
mistranslations occurred in the collected data:

(2) Iraq’s KRG Minister of Natural Resources Ashti
Hawrami said in November that the region planned to export
10 billion cubic meters of natural gas to Turkey over the next
two years.
كَم
 َلَ تػریٌی ی
 سروشتیوكانی عێراق

 سامانو

وهزیری
 ىوورامی
 ئاشتی
هَتر ضێجا گازی ضروغتی
  بلیۆى٠١ ٍكردوو

رًاهَڕێژی

 َُرێن
َب
  َك
 ڕایگَیاًد

.هاوٍی دوو ضاڵی داُاتوودا
 َل
 ُاًاردٍی توركیا بكات

[„Ashti Hawrami, Iraq’s Minister of Natural Resources,
announced in November that the region planned to export 10
billion cubic meters of natural gas to Turkey within the next
two years.‟]

The established fact here is that Ashti Hawrami is not Iraq‟s
Minister of Natural Resources, but is actually Minister of
Natural Resources of Kurdistan Regional Government (KRG).
Referring to Ashti Hawrami, in the translation, as ًَوٍزیری ضاها
„[ ضروغتیَكاًی عێراقIraq‟s Minister of Natural Resources‟] is
obviously a mistranslation as it changes reality. The
mistranslation can be detected by general knowledge. It can be
argued that the student simply missed the term KRG in the
translation, i.e. an instance of omission has occurred. Yet,
omissions that result in the change of reality can be deemed
mistranslations. Delisle et al. (1999, p. 165), for example,
define omission as “a translation error where the translator
fails to render a necessary element of information from the
source text in the target text”.

(3) About 3,600 Turkish nationals reside in Japan, according
to the country's foreign ministry.
 ُاوًیػتیواًی توركیا٠٠١١ ًسیكَی

،پارێسگاكو

وٍی
 ٍر
 ٍد
 وٍزارٍتی
 گوێرٍی


َب
.ًیػتَجێی یاباًي


[„According to the county‟s Foreign Ministry, about 3,600
Turkish nationals reside in Japan.‟]

The established fact here is that a country or a state has a
Foreign Ministry whereas a county does not. The utterance
 „[وٍزارٍتی دٍرٍوٍی پارێسگاكوThe county‟s Foreign Ministry‟]
soon raises the question of validity, i.e. whether it is possible
for a county to have a Foreign Ministry. It seems that the
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student has mistaken country for county, most probably due to
spelling confusion. Whatever the reason for this confusion is,
the result is a mistranslation that can be detected by logical
judgement, specifically based on general knowledge of the
world.

(4) The election, to be held in Turkey on November 1, comes
at a time of escalating violence in the country's mainly
Kurdish southeast, despite a ceasefire after three decades of
instability that has caused the death of tens of thousands of
people.
َكاتێكدای

 ،ڕێوٍبچێت
َل
 َب
 لَ توركیا
 هبَر
 ًَۆڤ
 ی٠ َكَ بڕیار وای
 ،َك
 ًَڵبژارد

َ ُ
رٍڕای
 َض
 ،ڵكػاًدایَ لَ باشوری كوردستان

َُ َل
 توًدوتیژیَكاى

كَ ئاضتی

دٍیاى
 دٍضتداًی
 َل
 تَ ُۆی گیاى
 ٍبوو
  َك
 دٍیَ لَ ًائاراهی
 ئاگربَضت دوای ضێ

.كَش
 َُزار

[„The election, to be held in Turkey on November 1, comes at
a time that the violences are escalating in southern
Kurdistan, despite a ceasefire after three decades of
instability that has caused the death of tens of thousands of
people.‟]

Since this is a news report about Turkey, one immediately
wonders what the relationship is between Turkish elections
and southern Kurdistan, keeping in mind that southern
Kurdistan is located in northern Iraq and not in Turkey. So,
based on logic judgement, specifically general knowledge, the
examiner can easily detect the mistranslation that the source
text talks about „the Kurdish area in the southeast of Turkey‟
and not „southern Kurdistan‟.

(5) Six Peshmerga soldiers were killed when their base near
Kaske, west of Mosul, was attacked by ISIS suicide bombers.
كو لَ ڕۆژئاوای
 سو
 حو
 كَیاى لَ ًسیك
 َپێػوَرگَ كوژراى كاتێك بٌك

غَظ

.بَرُێرغی خۆكوژاًی داعع
 َوت
 َك
 هوضڵ

[„Six Peshmergas were killed when their base near Hasaka in
the west of Mosul was attacked by ISIS suicide bombers.‟]

According to the translation, Hasaka locates west of Mosul
(northern Iraq), where the Peshamarga forces are based. But,
as a geographical fact, Hasaka is located in the Kurdish region
of Syria. The student‟s lack of geographical knowledge of
different Kurdish areas seems to have caused the
mistranslation. On the other hand, the examiner‟s knowledge
in this respect is crucial to detect the mistranslation without
referring to the ST.
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(6) According to Hansi, currently the reserves in the region
are estimated at nearly 45 billion cubic meters.
٥٤  لَئێطتادا بڕی نووتی ئیحتیات لََُرێوَكَبًَسیكَی،بَگوێرٍی ُاًطی
.بلیۆى هَتر ضێجا دٍخَهڵێٌرێت

[„According to Hansi, currently the oil reserves in the region
are estimated at nearly 45 billion cubic meters.‟]

In the example above, the term reserves is translated into
Kurdish as „[ ًَوتی ئیحتیاتoil reserves‟]. Thus, it is rendered by
explicitation, which is “the technique of making explicit in the
target text information that is implicit in the source text”
(Klaudy 2009, p. 104). But the term reserves can also be
rendered as „[ گازی ئیحتیاتgas reserves‟], depending on the
context. In the extract above, logic judgement tells us that the
correct translation is the second option - gas reserves because it is gas that is measured by cubic meter. So,
translating reserves as „[ ًَوتی ئیحتیاتoil reserves‟] is a
mistranslation that can be detected by general knowledge.

(7) A Kurdish man whose shirt had been torn off told the
media outlet: “I was attacked by Turks all of a sudden while I
was in a car with my friends.”
:ڕاگَیاًد

كَی
 َهیدیایی

دٍزگا
  َب
  وه
 ڕابووه

كوی ىوڵگو
 كراسو

پیاوێكی كورد كو
َل
 گَڵ ُاوڕێكاًن
 َل
 لَ كاتێكدا
 ضَر
 وٍ ُێرغن كرای
 ًَكا
 َتورك

الیَى
 َل
 لًَاكاو
”
.“ئۆتۆهبێلێكدابووم
[„A Kurdish man whose shirt was turned inside out told the
media outlet: “Suddenly, I was attacked by the Turks while I
was in a car with my friends.”‟]

Here, the description provided in the translation َپیاوێكی كورد ك
ٍ„[ كراضَكَی َُڵگَڕابووٍوA Kurdish man whose shirt was turned
inside out‟] immediately raises a red flag. When weaving a
news story, journalists rely on a set of techniques including
“relevant description”, i.e. a description that projects the
content of the news (Berner 2009, p. xi). In the given example,
describing the interviewee as someone whose shirt was turned
inside out seems absolutely irrelevant and pointless. It is at
this point where the examiner feels suspicious about the
validity of the translation of the utterance. The examiner
would then be urged to check the translation against its ST to
find that in the ST the interviewee is actually described as
someone whose shirt is torn off. It is noteworthy that the actual
description in the ST is highly relevant to the news story; it
projects the scale of the clashes between the Turks and the
Kurds over the Turkish elections, which is the subject matter
of the news report.
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(8) A Kurdish family that fled the Syrian civil war want to
settle in Russia, but the government says their visas are fake.
Returning home is out of the question because of the
dangers there.
َل
 یاًَوێت
 ٍد
 جًَگی ًاوخۆی ضوریاوٍ َُاڵتووى
 بَ ُۆی
  َك
 خێساًێكی كورد
بۆیو بو بێ

.ضاختَى

دٍڵێ ڤیساكاًیاى
 بَاڵم حكوهَت
 ًیػتَجێ ببي

ڕووضیا
 .ئَوێ
 ترضیَكاًی

َبَُۆی ه
 ،وهبۆ وواڵتی خۆیان
 ڕێنو
 دهبێت بگو
 پرسیار كردن
[„A Kurdish family that fled the Syrian civil war want to settle
in Russia, but the government says their visas are fake. So
they should unquestionably return to their country, because
of the dangers there.‟]

In this example, the utterance بَبێ پرضیاركردى دٍبێت بگَڕێٌَوٍبۆ
„[ وواڵتی خۆیاىthey should unquestionably return to their
country‟] rather implies that it is inevitable that the family
have to return to their home country. However, this contradicts
the proceeding utterance - „because of the dangers there‟. It is
logically impossible to claim that „a refugee family inevitably
have to return to their home country because of dangers there‟.
Here, the mistranslation can be ascribed to the translator‟s
misunderstanding or misinterpretation of the idiom „out of the
question‟. It is true that the idiom does not have an idiom
counterpart in Kurdish that has the same meaning and form,
but it could be well translated by sense as مهحاڵه.

V. DISCUSSION OF THE FINDINGS
We have demonstrated above how some mistranslations can
be detected based on logical judgement even without referring
to the ST. Such mistranslations run against an established fact
or can be justified by general knowledge of the world or
common sense. This reiterates the important fact that “general
knowledge leads to vigilance that can help translators avoid
pitfalls” (Collombat 2006, p. 63). This model of assessment
can be of potential benefit for translation examiners as well as
translation students; it will help translation examiners to detect
such mistranslations that may occur in an actual translation
and will help raise translation students‟ awareness of
mistranslations that run against logic.

The simplicity of some of the mistranslations analyzed above
may bring into question the students‟ level of general
knowledge and education. The truth is that students at UHD,
possibly as in any other university, have different levels of
language capacity as well as general knowledge. Furthermore,
the exam is taken under time limitation, which is likely to
have contributed to some of the mistranslations and
inaccuracies occurred in the translation products. The timing is
set in a way that reflects translation practice in real life.
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Interviewing journalist-translators, Rasul (2015, p. 239)
concludes that translation in the Kurdish media is constrained
by time limitations, amongst several other factors.

This is not to claim that the model suggested is a radical
technique to eliminate all sorts of mistranslations - it is
essentially a model to eliminate some mistranslations,
specifically those mistranslations that can be detected by
logical judgement. Readers with a good level of general
knowledge of the world can recognize mistranslations of this
nature when reading the translation product. This will
definitely raise questions with regard to the quality of the
translation. Therefore, translators should be on the alert to
avoid such mistranslations. Likewise, translation revisers
should take into consideration logical factors when revising a
translation product. The model is particularly important in
settings where the process of translation revision is carried out
on the translation product alone due to time constraints, such
as in media or journalistic translation. In the Kurdish media,
for instance, in 2 out of 12 media outlets, translations are
revised by the editor, who carries out the revision on the
translation product alone and does not necessarily have
translation skills (Rasul 2015, p. 239).

Last but by no means least, this model of mistranslation
detection can be effectively applied to any other language
pairs. Mistranslations that run against logic are likely to occur
in translations carried out between any two languages,
especially mistranslations that originate from student‟s lack of
general knowledge of the world.

VI. CONCLUSION
Traditionally, translation assessment is carried out by a
comparative analysis of an ST-TT pair to identify
mistranslations. However, this paper demonstrates that, based
on logical judgement, some mistranslations (specifically those
that run against logic, an established fact and/or general
knowledge of the world) can be identified by checking the
translation product alone. Such mistranslations are more
common in translation works produced by translation students,
who are still in the process of improving their translation skills
side by side widening their general knowledge, as reflected in
translation works produced by students at UHD as part of their
translation exam.

As far as translation training is concerned, the model can be
useful to translation examiners/trainers as well as translation
students/trainees. On the one hand, the model will help
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examiners/trainers develop necessary skills to detect logically
unacceptable mistranslations in students‟ translation products.
On the other hand, it will help translation students/trainees
develop an awareness to avoid such mistranslations. In
translation practice, the model can be particularly important in
settings such as journalistic translation, where the translation
revision/assessment is often carried out on the translation
product alone due to time limitations.
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Abstract

Knowing the ability and willingness of lecturers in using
technology tasks is a key competency, necessary for
learning and teaching. This study aimed to explore the list
of e-learning competencies that university lecturers should
have, and identify the availability of e-learning
competencies of Koya University lecturers. The results
revealed that e-learning competencies achieved good level
among Koya University teaching staff, and also found no
statistically significant differences between male and female
lecturers in their e-learning competencies. The faculty of
Engineering outweighs both faculties of Humanities and
Education, and the faculty of Science and Health outweigh
the faculty of Humanities in their e-learning competencies.
Additionally, there were no significant differences between
lecturers according to academic ranks in their e-learning
competencies.
Keywords— E-learning, Competencies, Lecturer, Internet,
Computer.

* The paper has been presented in the 4th International Scientific
Conference of University of Human Development, April, , 2017.
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1.

INTRODUCTION

Technology became a major turning point in the history of
the educational field, it provides an enormous spectrum of
possibilities for new approaches to teaching and hence for
learning across the curriculum (Pierce, Stacey, & Barkatsas,
2007; Yin, 2010).
Throughout the world there is awareness of the
fundamental role of new information and communication
technologies in the field of education. Moreover, technology
is a significant factor in enhancing the quality of education
and learning, by making it more accessible to people (Bakr,
2011; Hismanoglu, 2012). In fact, technology can have
positive benefits but they depend on how the technology is
used and how it changes the nature of the education, which
means the challenge rests with educator to effectively
integrate into appropriate places throughout the
curriculum(Barron, 2002; Gura & Percy, 2005).
Yusuf and Balogun (2011) believed that, the use of
information and communication technology as a tool for
enhancing students’ learning, teachers’ instruction, and as
catalyst for improving access to quality education in formal
and non-formal settings become a necessity. Additionally,
Knowlton and Simms (2010) stated that many ways exist for
integrating computers into higher education courses. For
instance, integrating productivity software such as word
processing, spreadsheets, and databases into traditional
courses can provide useful learning experiences for students.
People can learn from computer software and the Internet
and as such there is a pedagogic rationale for using IT in
education as a supplement to the traditional learning process.
For this reason, many colleges and universities used
multimedia technologies in instruction for the purpose of
enhancing teaching and learning productivity (Ford, 2012).
Based on the prior studies conducted by (Sisco, Woodcock,
Eady, 2015; Starcic, 2010; Soma, 2014; Alvarez et al., 2009)
instructors are becoming accountable for building e-learning
skills into their repertoires. Roughly speaking, technology
has become an integral part of higher education, enabling
students to access information rapidly. For that reason,
recently the Ministry of Higher Education in Kurdistan
Regional-Iraq has actively encouraged lecturers to integrate
technology into the curriculum and pursue technologyenhanced learning activities to cultivate information
technology literacy at the universities (Abdullah et al.,
2016).
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Technology in education can involve all sorts of issues
related to capacity and complexity. In any e-learning project,
information technology will become an important
stakeholder and its support is therefore critical (Stockley
2006).

to standards of teacher performance; on the contrary, he
emphasized that the notion of socially situated competencies
which are derived from the roles and tasks attributed to
university teachers in online learning environments, without
losing track of the dialectics and integrity of their exercise.

E-learning is the delivery of a learning, training or
education program by electronic means. It provides a
variety of equipment for the perfect blended learning
environment. E-learning involves the use of a computer or
electronic device (e.g. a mobile phone, computers, internet,
CD-Roms, projection TVs, word processors, image graphic
software, email, and telephone) in some way to provide
training, educational or learning material (Stockley, 2006;
Bidarian et al., 2011; Song & Kang, 2012).

Chang and Kintu (2015) investigated the strengths,
weaknesses, opportunities and threats to integrating elearning perceived by academic staff. The researchers found
that the lack of capacities in terms of institutional policies,
teacher competencies and internal investment constitute the
weaknesses and threats for the universities.

This article is attempting to clarify the university lecturer
roles and competencies in e-learning, to know their level of
knowledge, accessing, managing, using, and designing
software and multimedia education. Competence has been
defined by Spector and de la Teja (2001) as the “state of
being well qualified to perform an activity, task or job
function” and also competency as “the way that a state of
competence can be demonstrated to the relevant community”
(p. 2).
Prior studies offered insights into lecturer’s participations
and competencies in e-learning such as, Omari (2009) who
found that generally teacher’s e-learning competence was a
moderate level. Differences were found in their competence
in managing computers in favor of scientific field teachers;
also the old lecturers’ competence level was lower than new
lecturers.
Likewise, Sallam (2011) indicated that the level of computer
and internet access were high among lecturers. The study
also showed differences in accessing, managing, and IT
knowledge among lecturers in favor of scientific field of
study. In addition, the level of lecturer’s competence who
participated in more than three training courses was higher
than who have never attended any courses before.
Mihhailova (2006) found that the main problem areas for
lecturers related to e-learning are: lack of time, lack of
interest/motivation, lack of co-operation, and compensation
system that do not take into account the specifics of elearning, and lecturers are concerned about the quality of
teaching in a virtual environment. The most problematic of
them appear to be lack of time and inappropriate
compensation system. On the other hand, Tomei (2007)
stated that other researchers still find that technological
resources are misused and abused which can create more
problems than good. However, user expectations and
perceived outcomes of technology are not well understood
(Parker, Bianchi, & Cheah, 2008).
Further analysis finds that the recorded lecture content and
the response time to users are the most critical problems in
teaching and administration (Lin et al., 2011).
The analysis of the previous literature was found to have
mixed results regarding the lecturer’s e-learning
competencies such as, (Omari 2009; Sallam, 2011; Sisco,
Woodcock, Eady, 2015; Starcic, 2010; Soma, 2014; Alvarez
et al., 2009) who manifested lecturer’s e-learning
competencies based on their levels of managing computers,
field of the study, IT knowledge, and attending training
courses. While, other studies such, Alvarez et al. (2009)
stated that, the lecturers e-learning competence do not refer
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Likewise, Baran, Correia, and Thompson (2011) indicated
that while research about online teacher roles and
competencies guides the development of teacher preparation
and training programs, it lacks in terms of addressing the
issues of empowerment of online teachers, promoting
critical reflection, and integrating technology into
pedagogical inquiry. An alternative perspective is suggested
that considers teachers as adult learners who continuously
transform their meaning of structures related to online
teaching through a continuous process of critical reflection
and action.
Moreover, Malufu, Muchemwa, and Malufu (2016) showed
that lecturers generally believed they were computer literate
but using e-learning may not be beneficial to their students.
They also found that lecturers lacked motivation and
institutional support; they perceived it difficult to use elearning in their subjects and they had a negative attitude
towards it. Further finding showed that lecturer’s
competence and nature of the subject have great influence on
the adoption of e-learning by lecturers at the universities.
Ochogo et al. (2014) concluded that the under-funding was a
key factor constraining access to computers at the
workplace, reliable internet connectivity and timely
technical support, all of which significantly associated with
lecturers’ preparedness for e-learning.
In addition, Long, Ibrahim, and Kowang (2014) believed
that, although it is possible to assess a competence from the
performance of a lecturer, it is not necessary that all
competencies of a lecturer have the same extent of
knowledge and skill.
Globally disseminated, competencies have become highly
valued by educators and educational institutions throughout
the world (Gulbahar & Kalelioglu, 2015).
The significance of this study is to determine the
competencies of e-learning that must be met the teaching
staff at Koya University. Also to find out what the university
teaching staff needs from the competencies of e-learning to
be included within the university courses and training
activities to improve their performance.
However, there is limited research on lecturer’s elearning competencies; there is a need to look at the level of
lecturer’s competence in Kurdistan universities generally.
Thus, to improve lecturer’s e-learning competence, there is
a need to ensure that the information systems used by the
universities are always readily accessible.
2. Methodology
In this study the descriptive and correlative methodology
used because it is commensurate with the nature of this
research.
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2.4. Research Instrument
2.1 Purpose of Study
This study aimed to concentrate on lecturers’ e-learning
competencies at Koya University. Specifically, the study
examined the list of e-learning competencies that university
lecturers should have. It also attempts to identify the
availability of e-learning competencies of Koya University
lecturers.
2.2. Research Questions:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

What are the e-learning competencies that Koya
university lecturers should have?
What is the level of e-learning competencies
among Koya university teachers?
Are the e-learning competencies changed
according to categories of Gender among Koya
University lecturers?
Are the e-learning competencies changed
according to categories of Faculty among Koya
University lecturers?
Are the e-learning competencies changed
according to categories of Academic Ranks among
Koya University lecturers?
Are the e-learning competencies changed
according to categories of Academic Degree
among Koya University lecturers?

2.3. Sample size
This study was conducted at Koya University. It was
limited to teaching staff in all four faculties (Engineering,
Science and Health, Human Science, Education). The
respondents of this study were 120 from 457 lecturers in all
four faculties; as it is summarized in Table 1, the sample
was voluntarily selected.

Research Sample
Faculties
The

The percentage

The sample

number

derived from the

percentage

taken

Community

31

25.41

25.8

26

23.63

21.7

12

19.04

10.0

51

31.48

42.5

120

%26.26

%100.0

Engineering

HS
Ed
Total

812

2.5. Validity and the Reliability
2.5.1. Virtual Validity
The questionnaire was validated by specialists and experts;
they recommended making corrections to some words and
checked for ambiguity, confusion and any unexpected
questions in the instruments (Appendix 1). As a result, 4
items were reduced from the e-learning competencies
questionnaire and 41 items remained. First dimension: the
competencies of the e-learning knowledge, became (5)
items, second dimension: competence in commanding and
using computer, become (12) items, third dimension:
competence in commanding Internet, became (18) items,
fourth dimension: competence of software design and
multimedia education, became (6) items.
2.5.2. Internal consistency Validity

Table 1: The sample size of the study

S&H

The instrument was developed by the researchers in order to
examine lecturers’ e-learning competencies.
It was
consisting of 45 items used a Likert scale from 0
(unversed), 1 (low), 2 (good), 3 (medium), 4 (high), and
four hypothesized dimensions (The competencies of the elearning knowledge) six items, (Competence in
commanding and using computer) 13 items, (Competence
in commanding Internet) 18 items, and (Competence of
software design and multimedia education) seven items.
These dimensions are representing the level of e-learning
competencies. This questionnaire was developed based on
the established literature such as (Al-Mehmadi, 2012;
Omari, 2009; Barbeite and Weiss 2004; Durndell and Haag
2002; Murphy, Coover, and Owen 1989) to develop the elearning competencies questionnaire by modifying,
changing and adding the items to be relevant in measuring
the four dimensions of e-learning competencies.

In order to find internal consistency validity, the
researchers depended on the Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) to find out a correlation
coefficient (Spearman) between the items and the scale
as a whole, a correlation between the items and their
fields, and a correlation between the fields with the
scale. The results showed that all the items were
correlated with their fields and the scale. The fields also
correlated with the scale strongly and they were
statistically significant at the 0.01 level. Table 2; is
only showing the correlation between the dimensions
(fields) with the scale.
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Table 2: Spearman correlation between the Dimensions
Table 5:

and the scale

unverse
Dimensions

Spearman Correlation

Sig.

First

0.770**

.000

Second

0.898**

.000

Third

0.948**

.000

Fourth

0.879**

.000

capable at the level of

d
1

2

3

4

incapabl

low

medium

good

high

41

82

123

164

e

2.5.3. Reliability

Total

The reliability for the 41 items was established at 0.961,
using the Cronbach alpha, indicating high internal
consistency, see Table 3.

0

0

scores
taken on
the scale

Table 3: Cronbach's Alpha reliability
Value of Cronbach's alpha

Items

(41)

sample

items
0.961

41

100

2.6. Research Procedures and Data analysis
After the distribution of 457 questionnaires; only 120
questionnaires were valid 26.26%, including 31 from
engineering, 26 from science and health, 12 from human
science, and 51 from education. For the data analysis;
SPSS technique was applied in this study, which was the
arithmetic mean, and standard deviation, Cronbach's Alpha,
Spearman Correlations, Independent Samples t-Test, OneWay ANOVA, and Equal Variances Assumed: Scheffe.
3. Findings
1-

To answer the first research question: What are
the e-learning competencies that Koya university
lecturers should have? The answer of this question
has been achieved, as it stated in the procedures of
this research.
2To answer the second research question: What is
the level of e-learning competencies among Koya
university lecturers? The researchers find the
Asthmatic Mean of the sample; it was 125.37, as
summarized in Table 4.

Table 4: The Asthmatic Mean of the sample
N

Mean

Std.

Std.

Deviation

Error
Mean

scale

120

125.3750

25.72905

2.34873

To determine the total scores taken on the scale at every
level we multiply the (grades given to any alternatives) by
(total number of items of the scale 41) shown in Table 5.
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Therefore, we can identify the availability of e-learning
competencies of Koya University teachers by comparing
the arithmetic mean of the sample with the following
Scheme:

Incapable

low

0

41

medium
82

good

high

123

125.4

We conclude that the arithmetic mean of the sample was
higher than the good level competencies in e-learning.
3-

In answering the third research question: Are
the e-learning competencies changed according to
categories of gender among Koya University
lecturers? This research question was tested by
using
Independent Samples t-Test technique, they find
the mean of the male which was 123.86, whilst the
standard deviation was 24.6, the mean of the
female was 129.36, whilst the standard deviation
was 28.5, the degree of freedom was 118, the value
of (t) was 1.046, which was not statistically
significant at the level 0.05, as shown in Table 6.
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Table 8: Scheffe

Table 6:
Groups

N

Mean

Std.

t

d.f.

Sig.

Deviatio

2-

n

tailed
0.05

(I) faculty

(J) faculty

Mean

Sig.

Difference
(I-J)
Engineering

Science and

.66625

Health

M

87

123.86

24.6

1.046

118

.298

Human Science
Education

F

33

129.36

28.5

Science

Engineering

0
*1

.014

*

.049

-.66625

1.00

27.43548

15.70019

and Health

4-

In answering the fourth research question: Are
the e-learning competencies changed according to
categories of Faculty among Koya University
lecturers? This research question was tested by
using
ANOVA, the value of (F) was 6.043, which was
statistically significant at the level 0.05, as shown
in Table 7.

0
Human Science
Education

Human
Science

1.00

Engineering
Science and

*

.022

15.03394

.091

-27.43548

*

.014

-26.76923

*

.022

-11.73529

.519

*

.049

-15.03394

.091

11.73529

.519

26.76923

Health
Education
Education

Engineering
Science and

-15.70019

Health

Table 7: ANOVA
Sum

df

Human Science

Mean

of

Squar

Squar

e

F

Sig.

es
Betwee
n

10646

5.
3

.962

3548.

6.0

987

43

.001

Groups
Within

68129

11

587.3

Groups

.163

6

20

78776

11

.125

9

Total

In answering the fifth research question: Are the
e-learning competencies changed according to
categories of Academic Ranks among Koya
University lecturers? This question was tested by
using ANOVA of SPSS, the value of (F) was .644,
which was non- statistically significant at the level
0.05, which is mean the e-learning competencies
not changed according to categories of Academic
Ranks among Koya University lecturers as shown
below at Table 9.

To show the differences between the faculties, the
researchers used Scheffe technique, which showed that the
faculty of Engineering outweighs both faculties of
Humanities and Education, and the faculty of Science and
Health outweigh the faculty of Humanities according to
their e-learning competencies, as shown in Table 8 below:

*. The mean difference is significant at the 0.05 level
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Table 9: ANOVA

Sum

df

Mean

of

Squar

Squar

e

F

Sig.

.644

.588

es
Betwee

1290.

n

3

430.2

116

667.9

7

Groups
Within

77485

Groups

.3

Total

78776

119

.1

6.

In answering the sixth research question: Are
the e-learning competencies changed according to
categories of Academic Degree among Koya
University lecturers? This research question was
tested by using technique Independent Samples tTest, they find the mean of the PhD which was
122.82, whilst the standard deviation was 24.56,
the mean of the MSc was 127.2, whilst the
standard deviation was 26.55, the degree of
freedom was 118, the value of (t) was .919, which
was no statistically significant at the level 0.05, as
shown below at Table 10.

Table 10:
Acade

N

Mean

mic

Std.

t

d.f.

Sig. 2tailed

Deviation

Degre

(0.05)

e

PhD

50

122.82

24.56

MSc

70

127.2

26.55

.919

118

.36
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lecturers, also Malufu, Muchemwa, and Malufu (2016),
who showed that lecturers generally believed they were
computer literate. This result may be attributed to the reason
that Koya University has enable their faculty members to
achieve competences of e-learning and opened many
training courses to them, also made their teachers
communicate with their students through their portfolio.
Moreover, the university has encouraged them to spread
their activities across the web.
In addition, the current study also showed no significant
differences between male and female of Koya University
teaching staff; according to their e-learning competence at
the level of 0.05. This result revealed that the female
lecturers at Koya University have the same level comparing
with the male in their e-learning competencies; they are
making use of their maximum potential efforts, so as not to
lag behind in e-learning competencies.
In this current study, appeared that, the faculty of
Engineering outweighs both faculties of Humanities and
Education, and the faculty of Science and Health outweigh
the faculty of Humanities according to their e-learning
competencies. Previous studies were consistent with this
study such as (Omari 2009; Sallam, 2011; Sisco, Woodcock,
Eady, 2015). This result may be attributed to the reason that
both Faculties of Engineering and Science are purely
scientific, and lecturers in those faculties need daily contact
with computer and dealing with e-learning more than the
lecturers in faculties of humanity and social science.
Moreover, there are no significant differences between
Koya University lecturers according to their academic ranks
(Professors, Assistant Professors, Lecturer, and Assistant
Lecturer) at their e-learning competence at level of 0.05.
This result might be due to that teachers with academic rank
holds (Professor and Associate Professor) have been able to
control the competencies of e-learning, however, holders of
the new academic rank (lecturer and assistant lecturer) also
have been able to control the competencies of e-learning
because the majority of them have completed their studies
at universities in foreign countries, and there have been
forced to mastery of competencies of e-learning.
The findings of this study provide evidence of lecturer’s elearning competencies at Koya University, and contribute to
our understanding of the ability and the willingness of
lecturers at Koya University in their use of e-learning,
which showed to be in a good level.

5.

4.

DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS

The purpose of this study was to determine the list of elearning competencies that university lecturers should have,
and also to identify the availability of e-learning
competencies of Koya University lecturers. Based on the
findings, e-learning competencies achieved good level
among Koya University teaching staff. This finding is
consistent with Sallam (2011) which indicated that, the
computer and internet access was in a high level among
815

RECOMMENDATIONS:

Based on the results of this study, the researchers
recommended the officials at the university beside the
Ministry of Higher Education and Scientific Research, and
draw their attention to bear in mind the following points:
1. Focus on e-government.
2.

Make all correspondence, instruction and activities
in universities and the ministry electronically.

3.

Opening intensive ongoing courses for the
university teachers to enable them to improve their
e-learning competencies.
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The names of the experts who have been consulted about the tool
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Salah

Ismaeel

Academic Ranks

Workplace

Assistant Prof.

Koya

Yahya
2.

3.

–

Diyar

Lecturer

University

of

Educational Psychology -

Mohiuddin

Salahaddin - Faculty

Measurement

Sadiq

of Basic Education

Evaluation

Dr.

√

Electronic Engineering

Faculty of Engineering

Salwa

Ahmed Ameen
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I.

Abstract
This study highlights the concept of management ethics and
its role in the prevention of corruption. Generally, it is an
attempt to put the approach to the management ethics and
strengthen the moral culture that pious of corruption which
had widespread within the developing countries since decades.
In this study, the descriptive analysis methodology has been
used. The data on the dimensions of the study is collected
through a review of the relevant literature and previous
studies. The research results showed that the individual
morality building and ethics compliances have a vital role in
preventing corruption rather than uncovering and exposing
the involved persons too late. The bottom line is the
construction of the ethics of the administration less costs than
the demolition of corruption. Based on the results of the study,
the researchers recommend a number of management ethics
measures for the prevention of administrative corruption. The
respondents preferred the implicit forms more than the
explicit form. Among the best explicit forms that have been
chosen, they prefer the training and education of ethics, the
search for the causes of immoral acts and the crafting of codes
of ethics respectively.
Overall recommendations call for an important point which
can be named as institutionalizing for ethics through a number
of implicit and explicit measures.
Index Terms— morality, management ethics, business
ethics, work ethic, corruption, administrative corruption,
fields of ethics, business administration fields, codes of conduct
and corporate social responsibility.

*
The paper has been presented in the 4th International Scientific
Conference of University of Human Development- Iraq, April, 2017.
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INTRODUCTION

obert B. Zoellick, the former president of the World
Bank, once described corruption as „„…a cancer that
steals from the poor, eats away at governance and moral
fiber, and destroys trust‟‟(Bishara, 2011). Alongside
negative economic and financial impacts, corruption can
cause increasing inequality and decreasing the return of
productive activities. Consequently, this lead to
psychological frustration to the deprived and more
seriously; reduce productivity growth, investment, and job
opportunities (Mo, 2001). Corruption has legal, social and
cultural, economic and political dimensions and confronting
one of the sources is insufficient. Moreover, there are more
than one tool and mechanism for attacking the causes of
corruption. One of them, and perhaps the most significant,
is to improve and promote the ethical aspects of the
behavior of stakeholders in- and outside organizations.
Importance of the research and its questions: The
question which might arise here is why ethic is imperative
in the manner of combating corruption. In other words, why
does ethic matter in the administration? We assume that, in
general, ethics can be seen as the heart of any strong
organization. Whether you own dozens of companies or a
small town school district, studies have consistently found
that ethical decision-making fosters employee morale,
boosts brand reputation, encourages loyalty in customers
and employees, and improves your bottom line. Ethics is
more than the right thing to do: it's the smart thing to do. An
organization formed without ethics is like a cabin built
without nails: no matter how solid it may appear, it will
slowly crumble. A culture of ethics is what links people to
those above, below, and beside them, connections which,
although invisible, make the whole organization
immeasurably stronger. And in this day and age of eroded
public trust, ethics are more important than ever. Regarding
contesting corruption, it can be said that ethical behavior
offsets corruption so that it does not threaten economic and
political development nor distort political systems to a point
beyond recognition.

The Reality of Ethics and the Ways of strengthening them…

In this study, our focal point is the link between what is
called administrative corruption and managerial ethics, and
how to practically reduce the first by enhancing the second.
Thus, we do not find needs to segregate the administrative
corruption from the other types of corruption which are
recognized in the literature. We start from the assumption
that the ethical tools for combating corruption as general are
almost the same which might be used to struggle the
administrative corruption particularly. In conclusion, to find
out what managers have done to build and manage ethics in
their organizations?
Research objectives:
* To investigate whether the majority of managers perceive
a need for greater formalization of ethics in organizations.
* What are the implicit and forms of ethics?
* To explore managerial perceptions regarding various
explicit and implicit methods of ethics.
* To examine whether managers perceive that implicit
forms of institutionalizing ethics are more important than
explicit forms of institutionalizing ethics.
* To find out what managers in Kurdistan have done to
build and manage ethics in their organizations?
Methodology: Categorization of the ethics forms –
explicit and implicit – has been used to develop the
questionnaire (Jose and Thibodeaux, 1999). The most
common explicit forms of ethics are; codes of ethics, ethics
training, ethics officers, ethics committees, ethics hotlines,
and ethics newsletters (Ibid). Whilst the most popular
implicit forms of ethics are corporate culture, leadership,
top management support, reward systems, promotion
systems, performance evaluation systems, and open
communication channels to learn tips on how to best defend
themselves from crossing ethical boundaries. (Gino, 2011).
The data has been collected through a mail survey. A selfadministered questionnaire was mailed to participants,
together with a covering letter explaining in some detail of
the reasons for the research. The response rate was quite
satisfactory. The first part is consisted of demographic
characteristics of respondents. The demographic questions
examined the respondent's job titles, sex, age categories,
years of experience, and sector, public or private sector. For
second part the five-point Likert-type is used. In this part
the reality of ethics within the participants' organizations is
discovered. The third part is allocated to suggestions of
participants as prevention measures of corruption. (See the
Appendix).

819

Farooq. H. Muhammad / Areean Mustafa

II. CORRUPTION AND ETHICS IN MANAGEMENT:
DEFINITIONS AND FRAMEWORK

What is Corruption?
In its modern, practical and internationally recognized
definition, the concept of Corruption is defined by
Transparency International as “the abuse of entrusted power
for private gain” (transparency.org). However, the notion of
Corruption in this earliest comprehension had a much wider
meaning than it has nowadays. The term was used by the
earlier thinkers like Plato, Aristotle, Thucydides and
Machiavelli as to refer more to the moral health of whole
societies than to the behavior of individuals. The concept
reflected more comprehensive social and political issues
like the distributions of wealth and power, the link between
leaders and people, the source of power and the moral rights
of rulers. It mirrored also the people‟s love of freedom, the
quality of political leadership and lustiness of political
values (Johnston, 1996). Johnston argues that there is an
inverse relationship between the frameworks of politics and
the conception of Corruption in the sense that while the
scope of politics extended, the comprehension of the
concept of Corruption has become narrower in a manner
that nowadays the term Corruption is more likely referred to
specific behavior by specific individuals those holding
public positions or those who pursue to affect them (Ibid).
From this point of view, the modern definition of corruption
which focuses on the behavior of individuals could be
stressed on the abuse of public power or resource for private
benefit. Even here, the interpretation of the concepts
„abuse‟, „public‟, „private‟ and „benefit‟ seems to be
arguable.
Many, to some extent different, definitions of corruption
are presently used in the literature. The one most commonly
used is attributed to J.S. Nye, who describes corruption as
“„behavior that deviates from the formal duties of a public
role (elective or appointive) because of private-regarding
(personal, close family, private clique) wealth or status
gains” (Nye, 1967). This definition might, however, be
interpreted very extensively in the sense that nearly every
official may fall into accusation of corruption. This type of
definition can consequently be understood as general
outlines for the phenomenon i.e. corruption in every
domain.
Most experts stress that Corruption encompasses public
officials. However, some consider that corrupt transactions
occurring between corrupters and corruptees in the private
sector (Wang and Rosenau, 2001). In accordance with
Samuel Huntington‟s definition, administrative corruption
can be defined as set of actions of those public officials who
disregard accepted codes and norms towards nonorganizational objectives (Taboli, et al. 2013). Further, as
Wang and Rosenau state; Corruption is the collaboration
between public officials and individuals (natural- and legal
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persons) for personal fiscal benefit through transgression of
Area of codified
Area of ethics
Area of free
the public interest (Wang and Rosenau, 2001).
law
choices
Thus, from the perspective which comprehends the
Amount of Explicit Control
phenomenon in a unilateral way as it is related to the public
Figure
1:
the
area
of
influence of ethics (Daft, 2009)
sector (we call it here the public sector-centered definition);
Corruption can simply be defined as “misuse of public
Ethics theories: The common theories about ethics facts
office for private gain” (Aidt, el , 2008). However, for the
are
summaries in four theories: (Talbot, 2012):
purpose of this study, which recognizes the phenomenon as
*
Virtue
ethics: an action is right if a virtuous person would
it includes both the public- and the private sector, the most
common and general definition of Corruption might be perform it.
presented as “the misuse of entrusted power for private * Non- cognitivism: an action is right if a person with stable
and general perspective would approve of it.
gain” (Bishara, 2011).
Moreover, as we try in this study to interpret the * Deontology: an action is right if it falls under the rule that
prescribes it.
corruption in the light of the administrative ethics (as which
is a part of social ethics), we need by definition to focus on * Utilitarianism: an action is right if it produces the greatest
happiness of the greatest number.
the moral aspect of the phenomenon in order to be possible
to link between Corruption and Ethics in administration.
Consequently the most convenient definition of the concept
which takes the moral as the focal point is the approach
which defines the corruption as “…an immoral and
unethical phenomenon that contains a set of moral
aberrations from moral standards of society, causing loss of
respect for and confidence in duly constituted authority"
(Khan, 1999).
What is Managerial Ethics?
The definition of ethics in a precise way is difficult. In a
broad sense, ethics is a set of moral principles and values
that governs the behaviors of a person or group with respect
to what is right or wrong. Ethics sets standards as to what is
good or bad in conduct and decision making (Lewis, 1985,
and Covey, S.R., 1991).
Ethics deals with internal values that are a part of
corporate culture and shape decisions concerning social
responsibility with respect to the external environment. An
ethical issue is present in a situation when the actions of a
person or organization may harm or benefit others (Felps
and Bigley, 2007). In other words, managerial ethics is a set
of principles and rules dictated by upper management that
define what is right and wrong in an organization. Simply,
ethics tell us what is the difference between right and wrong
things (Velasquez and Velazquez, 2002).
The area of influence of ethics: The area and domain of
free choices in Iraq and most of the developing countries
are wider rather than developed countries. As it is illustrated
in the following figure, that human behavior falls into three
categories. Ethics implicitly regulates areas and details of
behavior that lay beyond codified law. Amount of explicit
control will decrease when the free choices are more
available and the personal standard will be dominated,
however, it increases in area of codified law. The social
standard is dominated in the area of ethics.

820

Strengthen ethics: Corporations are responding to ethical
crises by institutionalizing ethics through a variety of forms.
And for the purpose of institutionalization of ethics, the
literature have suggested various forms classified under two
categories explicit and implicit forms of ethics to be
adopted in organizations a below: (Gellerman, 1989;
Murphy, 1989; Weiss, 1994; Jose and Thibodeaux, 1999)

Figure 2: The study model

Using the above-mentioned forms of promotion of ethic
can diverge in various organizations depending on their
working domains, extent, organizational vision and even
their locations. Most of the aforesaid forms are popular and
recognized in the modern administration. However, we have
found the need to briefly refer to one of the implicit forms
which might be surrounded of a kind of ambiguity; to be
said corporate culture or corporate social responsibility.
Corporate Social Responsibility (CSR) as an implicit
form of managerial ethic: Starting from the fact that
business and any organizational behavior need to balance
profits with the society needs, CSR is about how
organisations align their values and behaviour with the
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expectations of their stakeholders. CSR demands that a
company be accountable to its stakeholders for managing its
social, environmental and wider economic impacts in a way
that maximises the benefits and minimises the downsides
(Blowfield and Murray, 2008). While Corporate Social
Responsibility (CSR) has been around since the 1950s, its
importance and practice took hold much later. Carroll
(1979) conceptualizes corporate social responsibility (CSR)
as a pyramid, composed of four types of responsibility that
must be considered simultaneously: economic, legal, ethical
and philanthropic (Figure 2). Our paper approaches CSR as
a whole, incorporating all types of responsibility. However,
the main focus will be on the ethical and philanthropic
levels, given the main component of our method.
Companies are evaluated not on what they “must do”, given
their economic and legal obligations, but on what they
“should do”, on an ethical and philanthropic view, based on
their CSR activity.
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beyond the debate and focus more on its practical
application. The Pyramid‟s importance persists given its
simplistic yet fundamental framework by which any
company can not only comprehend the necessary principles
of social responsibility, but ultimately set forth the practices
to achieve each step of the pyramid with the ultimate goal
of reaching the top. There are, nonetheless, several ethical
principles that are important for businesses to implement.
Failing to implement these principles may hurt your
business. These ethical principles include a commitment to
managing finances in a responsible way, to avoid fraud and
misrepresentation in your operations, to treat employees and
customers with respect and dignity, and to give back to the
community in which you are located. This last point is
extremely important for small businesses. Investing in local
nonprofit organizations, school groups or communityservice projects will increase your brand recognition in the
community and will, if done right, bring in new customers
to your business. It's a win-win situation: You build
goodwill in the community and you simultaneously market
your products and services. Business ethics can thus be a
fruitful venture for small business owners who are willing
to take the time to incorporate ethical principles with care
and patience.
III. FINDINGS AND DISCUSSIONS
Depending on the responses of the questionnaire which
has been made and spread (see the methodology of this
paper), and which covered a relatively wide area contained
both public- and private sector among organizations in the
city of Sulaymaniyah, we found the results as below:

Figure (3): CSR pyramid (Caroll, 1991:42)

The basis of what we consider to be the modern
definition of CSR is rooted in Archie Carroll‟s “Pyramid of
Corporate Social Responsibility.” In this Pyramid a
corporation has four types of responsibilities. Corporate
giving pyramids the first and most obvious is the economic
responsibility to be profitable. The second is the legal
responsibility to obey the laws set forth by society. The
third, which is closely linked to the second, is the ethical
responsibility. That is to do what is right even when
business is not compelled to do so by law. The fourth is the
philanthropic responsibility. Also called the discretionary
responsibility, it is best described by the resources
contributed by corporations toward social, educational,
recreational and/or cultural purposes. Nearly 20 years later
the Pyramid remains highly relevant. It is regularly cited,
debated, modified and criticized by academia, corporate
leaders, politicians and social commentators. However, to
understand the Pyramid‟s true relevance one must look
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Display sample characteristics:
Table (1) Respondent characteristics
Gender
%
Sector
Male
85
Public
Private
Female
15
No response
0
Education level
Age Categories
%
High school
Less than 30
5
Diploma
Bachelor
Less than 40
5
Master
40 or above
55
50 or above
30
PhD
63 or above
0
No response
5
Years of Experience
%
Less than 5
0
Less than 10
10
10 or more
65
20 or more
17

%
57.5
47.5
%
0
3
31
6
0
0

Questionnaire statements result: The questionnaire ordinate
data has shifted to number as the following weights, Likert
scale: strongly agree, (5), Agree (4), Undecided (3),
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Disagree (2), and strongly disagree (1) about statements. forms of ethics. Also according to One Sample T test, if the
The attitudes are measured according the following range of calculated (T) value is greater than the (T) value of the table
it means that the sample agreed to content. The participants
the weighted average as shown in the table (2).
do not accept the most of statements. The results prove this
Table (2)
fact when the calculate T is lower than table value for most
of statements.
Attitude
The weighted average
Strongly disagree
Disagree
Uncertain
Agree
Strongly agree

1–1.79
1.80–2.59
2.60–3.39
3.40–4.19
4.20–5

Table (4) Reality of Ethics forms (Source: Authors)
No Statements

Implicit

Since the analyses required tests for population
proportions, Z-tests for large samples were performed. For
the t test, the normal distribution of data is vital. The one
sample Kolmogorov-Smirnov test is used to test whether
a sample comes from a specific distribution. As shown in
the table below the sig.  0.05 for every part so
a sample comes from a normal distribution.
Table (3): Descriptive Central tendency tests result
Part
Title
No of
Mean
statements
1
What is the
commitment to work
2.595
ethics to curb
15
administrative
corruption in your
organization?
2
What
are
the
suggestions
that
contribute to raise the
15
4.02
level of work ethic in
order
to
curb
managerial corruption?

Attitude

Organizational cultures to
support ethic

55

3.68 0.764

Uncertain

Individual ethic culture

72

3.92 0.694

strongly
agree

2

Ethical leadership

45

3.20 0.883

Uncertain

3

Ethic as Reward system
standard

40

3.02 1.209

Uncertain

4

Ethic as Promotion system
standard

32.5

3.22 0.832

Uncertain

5

Ethic as Performance evaluation
5
standard

2.20 0.758

Agree

6

Top management support to
ethic

20

2.80 0.823

Uncertain

8

Open communication about
ethical dilemmas

12.5

2.72 0.877

Uncertain

3.09 0.855

Uncertain

5

2.12 0.757

Uncertain

10

2.48 0.816

Uncertain

30

2.70 1.043

Disagree

12.5

2.08 0.971

Disagree

17.5

2.48 0.933

Uncertain

14 Social responsible liabilities
32.5
Conduct research to explore
15 reasons behind lack of ethics
30
liabilities
Mean for all implicit statements
Mean for all

2.78 1.165

Uncertain

1

Uncertain

Mean for all implicit statements

Agree

.
According to respondents perspectives the implicit forms
of ethics are operationally defined as Corporate cultures to
support ethic (55%), Individual ethic culture (72%), Ethical
leadership(45%), Ethic as Reward system standard(40%),
Ethic as Promotion system standard(32.5%), Ethic as
Performance evaluation standard(5%), Top management
support to ethic(20%), Open communication about
ethic(12.5%).
On the other hand, explicit forms of ethics are operationally
defined as a Code of ethics (5%), Ethics training and
education (10%), Ethics officers, ombudsmen people or
whistleblower to monitor ethic issue (30%), Newsletters
about ethic (12.5%), Ethic committees (17.6%), Social
responsible liabilities (32.5%) and Conduct research to
explore reasons behind lack of ethics liabilities (30%).
Overall, it was found that participants perceived that
implicit forms of ethics are more important than explicit
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% of
Std.
Mean
Attitudes
Agree
Deviation

9

Explicit
A code of ethics

10 Ethics training and education
Ethics officers, ombudsmen
11 people or whistleblower to
monitor ethic issue
12 Newsletters about ethic
13 Ethic committees

2.22 0.660
2.10 0.793
2.595

Disagree
Uncertain

As indicated in Table (4), the score of implicit forms is
approximately larger than the score for the explicit forms.
Thus, the t-test for comparing two population proportions
for independent samples discloses that participants
perceived that the implicit forms of ethics in their
organization are applicable slightly more than explicit
forms. This result is similar to previous research result
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which had been conducted in 1999 in USA (Jose and
Thibodeaux, 1999).
This result contrasts with the score of avoidance of
uncertainties according to Hofstede indicators that had
measured national culture in the end of last century. The
Iraqi indicator of uncertainty avoidance is higher than the
USA. Given the fact that the Iraq is a high uncertainty
avoidance culture, it is surprising that managers did not find
the need for additional formalization efforts. The need for
additional formalization as a mechanism for the reduction
of uncertainty is the characteristic of high uncertainty
avoidance cultures. The results of this study support Wu
study from Western Illinois University that suggested that
work-related cultural values in a specific culture are not
static and can be changed over time. When the Iraqi
political, societal, and economic environments change,
people's cultural values also change. Thus, many cultural
theories should be updated and re-evaluated periodically
(Wu, 2006).
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Table (5): Suggestions of Ethic forms (Source: Authors)
% of
Std.
Mean
Agree
Deviation

No Suggestions

Attitudes

Implicit
Organizational cultures to

1 support ethic

Strongly
agree
Strongly
agree
Strongly
agree

92.5

4.22

0.577

2 ethic

77.5

3.90

0.744

3 Ethical leadership

100

4.28

0.452

4 Ethic as Reward system standard 72.5 3.88

0.648

Agree

Individual culture to support

5
6
7
8

Ethic as Promotion system
standard
Ethic as Performance evaluation
standard
Top management support to
ethic
Open communication about
ethical dilemmas

52.5

3.48

0.877

Agree

77.5

3.88

0.563

Agree

90

4.15

0.580

75

3.85

0.662

3.95

0.637

95

4.22

0.530

100

4.65

0.483

60

3.60

0.672

Agree

90

3.95

0.389

Agree

77.5

3.85

0.489

Agree

87.5

3.90

0.379

Agree

100

4.52

0.506

Strongly
agree

4.09

0.492

Agree

4.02

Std.
Deviation

Agree

Mean for all implicit statements

Strongly
agree
Strongly
agree
Agree

Explicit

9 A code of ethics
10 Ethics training and education

Strongly
agree
Strongly
agree

Ethics officers, ombudsmen

11 people or whistleblower to
monitor ethic issue

12 Newsletters about ethic
13 Ethic committees
14 Social responsible liabilities
Conduct research to explore

15 reasons behind lack of ethics
liabilities
Mean for all implicit statements

Figure 4: Hofstede national culture dimensions (Wu, M., 2006)

Suggestions of Ethic forms within Sulaymaniyah
governorate institutions from employee's perspective to
curb managerial corruption:
As shown in the table (5), the participants strongly agree
on the most of implicit ethic forms while they agree on all
explicit forms as a tool to facing corruption within
governorate organizations. The mean for all statements are
not less than 3.8 as the lowest average of accepting the
suggestions.
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Total

One-Sample Test
Test Value = 21
Sig.
(2Mean
df tailed) Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

t
Explicit
44.105 38
.000
7.56410 7.2169 7.9113
suggestions
T-Test: The T test approved the Central tendency test results
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IV. CONCLUSION

One-Sample Statistics
Std.
N Mean
Deviation
Implicit
statements

39 24.7949

Std. Error
Mean

2.76424

.44263

One-Sample Test
Test Value = 24
Sig.
(2df tailed)

t
Implicit
statements

1.796 38

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

Mean
Difference

.080

.79487

-.1012-

One-Sample Statistics
Std.
N Mean
Deviation
Explicit
statements

39 16.8718

1.6909

Std. Error
Mean

3.26206

.52235

One-Sample Test
Test Value = 21
Sig.
(2Mean
df tailed) Difference

t
Explicit
38
statements 7.903-

.000

-4.12821-

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
5.1856- 3.0708-

One-Sample Statistics
Std.
N Mean
Deviation
Implicit
suggestions

39 31.4103

2.36997

V. RECOMMENDATIONS
Std. Error
Mean
.37950

One-Sample Test
Test Value = 24

t
Implicit
suggestions

95%
Confidence
Interval of the
Sig.
Difference
(2Mean
df tailed) Difference Lower Upper

19.526 38

.000

7.41026 6.6420 8.1785

One-Sample Statistics

Explicit
suggestions
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N

Mean

39

28.5641

Std. Deviation
1.07103

The research results show that the private sector and
governmental institutions lack largely to the application of
explicit and implicit ethic in the manner of corruption
prevention .The ethics remain as individual value without
doing anything noteworthy to support them. It seems the
ethic building only relies on the employees‟ families or their
societies i.e. their social environment. However, the natural
nurture and upbringing are not enough even in the
developed countries. It seems that most of the institutions
don‟t consider work ethics such as measurable skills that
manage and develop, therefore they were not recorded any
specific training or educational courses to develop exactly a
work ethic among individuals. Respondents to the survey
largely expressed their agreement on the need to pursue this
approach and conduct all forms of strengthening the work
ethic as an effective tool to reduce administrative
corruption. Although they support all styles of work ethics,
but their interest to implicit forms is greater than to the
explicit ethic forms. On the other hand, the crafting of code
of conducts or ethics despite the existence of laws of
discipline employees and civil service law is put as a main
tool to enhance work ethic. Also the suggestion about
opening training and education courses to strengthen the
work ethic and conduct research to uncover the causes of
lack of commitment to business ethics are approval from the
majority of the participants, while the appointment of
detectives and supervisors on the commitment of employees
only had a simple consent.

Std. Error
Mean
.17150

In the light of what discussed above, the paper finds a
number of recommendations in the manner of the research‟s
subject as below:
* Public and privates organizations have to consider
seriously the strengthening of the work ethic tactics implicit
and explicit which is an affordable way to corruption
prevention.
* Opening training sessions to promote ethics.
* The researchers conduct more studies to discover the
reasons behind unethical acts within the organizations.
* Universities and educational institutions have to develop
ethics curriculums and education course.
* The Integrity commission and relevant institutions are
supposed to craft the code of ethics for all organization
according to their professional.
VI. FUTURE STUDIES
The paper can lead to further studies to be achieved in the
future as follows:
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* Study on the types of ethical decision making that
designed by theorists in the last century, and propose the
closest model to the reality of the province of Kurdistan.
* Research about how to institutionalize ethics in a
corporation in the Kurdistan Region organizations.
* Study for detection of employee's expectations, needs,
required materials and skills for any anticipated training or
educational course.
* To what extend can competition and consumer protection
law has role to promoting ethic and compliance.
* Finally, studies to updating the Hofostede cultural
dimensions in Iraq after the huge changing in political,
societal, and economic environments.
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Appendix
Questionnaire
This questionnaire is a tool for information gathering to know about the
reality of ethics in the public and private sector institutions in the Kurdistan
region of Iraq, and to what extent the ethical management contributed or
will contribute the prevention of administrative corruption.
Best regards
The researchers from UHD University in Al Sulaymaniyah
*Required
Part 1: General information
Job title *: ……………………………………………….
Gender
Male
Female
Section *
Public
Private
Age categories
Less than 30
Less than 40
40 or above
50 or above
Education level
High school
Bachelor
Master
PhD
Years of Experience*
Less than 5
Less than 10
10 or more
=====================================================
========
Part 2: What is the commitment to work ethics to curb administrative
corruption in your organization?
Implicit forms *
Statements
Strongly Agree Undecided Disagree Strongly
agree
disagree
Organizational
cultures to
support ethic
Individual
ethic culture
Ethical
leadership
Ethic as
Reward system
standard
Ethic as
Promotion
system
standard
Ethic as
Performance
evaluation
standard
Top
management
support to ethic
Open
communication
about ethical
dilemmas
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Explicit forms *
Statements
Strongly
agree

Agree

Undecided

Disagree

Strongly
disagree

A code of
ethics and
conduct
Ethics
training and
education
Ethics
officers,
ombudsmen
people or
whistleblower
to monitor
ethic issue
Newsletters
about ethic
Ethic
committees
Social
responsible
liabilities
Conduct
research to
explore
reasons
behind lack of
ethics
liabilities

Part 3: What are the suggestions that contribute to raise the level of
work ethic in order to curb managerial corruption?
Implicit form
Strongly Agree Undecided Disagree Strongly
Suggestions
agree
disagree
Organizational
cultures to
support ethic
Individual
ethic culture
Ethical
leadership
Ethic as
Reward system
standard
Ethic as
Promotion
system
standard
Ethic as
Performance
evaluation
standard
Top
management
support to ethic
Open
communication
about ethical
dilemmas
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Explicit
form
suggestions
A code of
ethics and
conduct

Strongly
agree

Agree

Undecided

Disagree
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Strongly
disagree

Ethics
training and
education
Ethics
officers,
ombudsmen
people or
whistleblower
to monitor
ethic issue
Newsletters
about ethic
Ethic
committees
Social
responsible
liabilities
Conduct
research to
explore
reasons
behind lack
of ethics
liabilities

Any more suggestions:
……………………………………………………………………
………\......................................
Best regards
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An Eco-Critical Inquiry of John Keats and William
Wordsworth’s Selected Poems: A Comparative Study*
Saman Ali Mohammed
Department of English - University of Human Development, KRG, Iraq

Abstract
Literature has uniquely played a fundamental role as a
reproductive medium or stage where great theories are
experientially shown from which one can gain better
understanding of human place, its characteristics and human
refinement in such a place. Eco-critically exploring the ways
that these authors have depicted land and/or nature in their
writing, this research argues that their works philosophically
display a consciousness of the nature of man and the natural
world and exhibit an ecological and environmental
consciousness.
The romantic poets were deeply concerned about what nature
is and what one can gain from it, and this research attempts at
eco-critically discovering the very linkage these writers have
portrayed between culture and nature. This research maintains
that there are eco-critical characteristics in their approach to
the relationship between human being and his natural
surroundings. These poets‘ concerns about the nature-human
relationship tend to be an inquiry on the condition and the
place of man. Portraying their understanding of the existence
of the natural elements and their evaluation of human
existence, culture, and the individuals‘ lives are crucial aspects
of their artistic legacy.
Key Words: Eco-criticism, Nature, Beauty, Culture and
Nature, Civilization

Aims and Objectives
One of the most crucial humanitarian contemporary
concerns is the environment. While we live nowadays amidst
the ecological threats that the industrial revolution has brought
about, nineteenth century literature especially the romantic
period, which mirrors individual and social issues, would be
among the best places to trace back such a concern to its
starting point to examine a poetic representation of the
relationship between culture and nature from an eco-critical
perspective. This research will provide a potential background
to examine the

human

values,

such as uniqueness,

authenticity, freedom, dignity, caring, integrity, benevolence,
coexistence, morality, love, and diversity which were at risk at
that time as shown in the literary texts and to study the
interdependence of human-respecting cultures and a purer
nature, looking for any harmonic relationship between man
and land in those works. The research‘s contribution will be
mainly about possibly using this relationship as a lens to
reread those works, to shed light on the philosophical,
psychological and historical antecedents of our current
ecological crisis, and how the selected texts‘ concepts of
nature can possibly be used to reread our understanding of
concepts such as gender, race, class, and nation.
Scope
The study is limited to the selected poems of John
Keats and William Wordsworth. The selection is informed by
the concern for the projected themes of nature and the
individual styles and techniques of the poets. Two poems of
each

* The paper has been presented in the 4th International Scientific
Conference of University of Human Development, April, 2017.
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were

purposively

selected

for

eco-critical

and

comparative analyses. The justification for the choice of John
Keats and William Wordsworth is informed by their unique
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poetic visions and techniques as well as their love for the

culture and the physical world surrounding it, which is

natural environment and poetry as the medium for poetic

―affecting it and affected by‖ (xix). 1

expression.
Specific Research Questions

One of eco-criticism‘s basic premises is that
―literature both reflects and helps to shape human responses to
the natural environment‖ and by studying representation of the

1. What figurative rhetorical moves are used by poets,

physical world in literary texts and social contexts of their

and what can we learn from them about our cultural

production, eco-criticism accounts as well for their attitudes

attitudes towards nature and human development?

and practices that have been attributed in the texts (Hutchings

2. To which extent does place offer a distinctive lens

172). Eco-criticism ―takes as its subject the interconnections

through which we can read literature and see the

between nature and culture, specifically the cultural artifacts

world in nineteenth century?

of language and literature. As a critical stance, it has one foot

3. Potentially, can eco-criticism step up from survival

in literature and the other on land; as a theoretical discourse, it

needs towards addressing higher human psycho-

negotiates between the human and the nonhuman‖ (Glotfelty

social needs as shown in the selected works?

xix). Such interconnections and ecological consciousness

4. Can an eco-critical analysis of the selected poems be

expand and further extend human understanding of the

seen as a mediator between culture and nature, or

importance of both human as well as non-human context.

between writing and land, as a mirroring tool?

Thus, it requires treating the non-human world as crucial and

5. Apart from a purely environmental consciousness,
eco-critically what are certain human values in
relation to land that are portrayed in these authors‘
artistic works? Why?
Eco-criticism: Literature Review

serious as the realm of society and culture (Love Practical
Eco-criticism: Literature, Biology, and the Environment 47).
The project of eco-criticism can be summarized as ―the
examination of nature through words, images, and model for
the purpose of foregrounding potential effects representation
might have on cultural attitudes and social practices which, in

Biologist and philosopher professor Ernst Haekel

turn, affect nature itself‖ (Hochman 30).

first used the term ecology in 1869 as the study that analyzes
―the relations of organisms to one another and to their physical
surroundings [and] the study of the interaction of people with

The research will try to apply an analytical and
educational strategy used unconsciously by children in an

their environment‖ (Marsden 30). Later, William Rueckert in

effective way. They destroy a provided readymade order that

1978 in his essay ―Literature and Ecology an Experiment in

already exists, to discover other possible orders by themselves.

Eco-criticism‖ used the term eco-criticism by which he meant

When someone puts some blocks for children in a certain

―the application of ecology and ecological concept to the study

order, first they knock them down, then they compare the

of literature‖ (Glotfelty xx). In their The Eco-criticism Reader

scattered mess with the previous order, and finally they start

(1996), Cheryll Glotfelty and Harold Fromm define ecocriticism as ―the study of the relationship between literature
and the physical environment" (xviii). According to Glotfelty
and Fromm, the ecological criticism of nineteenth century
portrays fundamental views of the relationship between human

rearranging the parts in a new possible order that makes sense
and means a lot for them and for people around. The research
will deconstruct the literary scenes that are imaginatively
drawn by the selected authors, searching for essential
meaningful parts, images and key words that will be used
afterwards

critically

to

recollect

pertinent

plausible

1
Mohammed Saman. ―Culture and Nature: Thomas Hardy‘s the Return of
the Native‖ International Review of Social Science
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understandings about the ways they would address the

eco-criticism. Reevaluating natural elements in poetry is to

interface between land and literary scenes.

show the creative power of a culture that has nature as its
mirror.

Introduction
Free expression and revolutionary will along with
radical confrontation with what is conventional and rational

William Wordsworth (1770 - 1850)

are unique characteristics of Romanticism. Unlike restoration,
romanticism sees poetry as a deeper, personal and somehow
mystical medium where it can echo human imagination,
natural world as well as human emotion that are vital features
defining romanticism (Ayinuola 13, Sanders 335).

As a young man William Wordsworth (1770-1850)
was major English Romantic poet who with Samuel Taylor
Coleridge launched the Romantic Age with their joint
publication Lyrical Ballads (1798). Wordsworth was a ―rebel,
questioning political, religious, literary and emotional

The interest of English literary artists in the natural

conventions‖ (Thorne 195). He rejected the established

environment dates back to the romantic period (1798-1832),

religion and this could free him from the restrictions of the

when England was transformed from an agricultural society

eighteenth-century church and allowed him to ―develop his

into an industrial one. The industrial revolution with the

own kind of spirituality – a belief in the omnipresent spirit of

attendant mechanization of life at the period brought about the

the natural world‖ (Thorne 195). For Wordsworth the best

destruction of landscapes, general chaos, changes both in the

mode of expression was poetry and if he has written in any

landscape and in the social lives of the people. Romantic

other form it has been to restructure his poetic expression. He

writers celebrated the freedom in nature and individual

is remembered as ―a poet of spiritual and epistemological

experience (Ayinuola 12). Ronald Carter and John McRae‘s

speculation, a poet concerned with the human relationship to

view that the romantic period embodies:

nature‖ (William Wordsworth n.a). Wordsworth is also
referred to as the ―nature poet‖. He was popular with writers

Many of the conflicts and ideological debates which

like Mathew Arnold who was interested in Wordsworth‘s

are

political

presentation of nature as a ―transcendent force‖ that with

individual/collective

contemporary Arnold found ―certainty in a time of spiritual

responsibility, masculine/feminine roles, past, present

doubt‖. For Arnold‘s community Wordsworth‘s work was an

at

the

heart

of

freedom/repression,

the

world;

and future. It was a time when ideologies were in the
melting pot, when radicalism and tradition, change

escape from the mechanistic world of the industrial revolution
(Thorne197).

and stability, the old and the new were just as vital as
the

more

traditionally

innocence/experience,

literary

youth/age,

of

The purpose of the Prelude (1798) was to trace the

country/city,

growth of the mind of the poet by writing about the things that

themes

man/nature, language/expression (202).

had influenced his development, so the poem is both personal
and philosophical although it is an autobiographical piece. It

The thematic representation of human culture is shown in the
heart of natural life through the word choice, images as well as
literary techniques in the poem. The poems selected are
dominated by natural themes such as the wilderness, the
countryside as well as man-made natural environment in

led him finally to accept who he was and what made him who
he was (Thorne 197). In the Preface Wordsworth states his
opinion about the poetic aims that ―the function of art is to
write about things not as they are, but as they appear. The poet
must draw on his senses and passions in order to reach below

relation with human life. Rereading and examining the natural

the surface of the things to a deeper understanding‖ (Thorne

elements and the environmental scenes in the literary poems is

193). Poets like Wordsworth and Coleridge ―looked for truth
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and meaning in the natural world; because reason and

Thoughts

impersonality had alienated man from his feelings, they valued

The landscape with the quiet of the sky.

of

more

deep

seclusion;

and

connect

the emotions as a means of reconnecting man with his inner

Remembering the time he was away, he shows the

life‖ (Thorne 193). For him poetry is ―the spontaneous

state of the landscape and how it made him feel. The scene of

overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion

the ―waters‖ and ―mountain-springs‖ are presented as a friend

recollected in tranquility‖ and a poet is ―a man speaking to

he knows well and is well aware of their ―soft inland

men; a man … endowed with a more lively sensibility, more

murmur‖. The natural environment helps him experience a

enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of

higher level of being. A state that he can‘t help but poeticize it

human nature, an a more comprehensive soul … a man …

―Once again/ Do I behold these steep and lofty cliffs,/ That on

who rejoices more than other men in the spirit of life that is in

a wild secluded scene impress/ Thoughts of more deep

him‖ (qtd Thorne 193-4).

seclusion‖. He is a human being with elements of culture that
has mingled with elements of nature that makes him unique.
Uniqueness is a quality that elements of nature carry, for

“Lines Written a Few Miles above Tintern Abby” by

instance, in the case of a flower, it is one independent with one

William Wordsworth

special identity. Apart from his highest concern of human

―Lines Written a Few Miles above Tintern Abby, on

identity in the palms of natural identity, towards a mechanized

Revisiting the Banks of the Wye During a Tour, July 13,

community Wordworth has chosen to familiarize us with a

1798‖ or often abbreviated as ―The Tintern Abby‖ is a nature

danger when nature is absent and what it can make of us. The

poem by William Wordsworth. Since the countryside or the

question of nature is central to the question of art and in this

river wye is a place he has already visited, the wonder is his

medium, Wordsworth has touched upon two main concerns:

speculation of what it meant to him, and how it has made him

one environmental, and the other pscho-sociological. The

think and feel. The poem was written when he was twenty

study of ecocriticism, which began to take shape most

three years old, yet since then he had begun his relationship

distinctly in the environmentalist urgency of the 1980s, has

with Samuel Taylor Coleridge. Since the poem has a sense of

given voice to much of this questioning over the past decades.

conversation, there seems to be a silent listener who in this

These

beauteous

case is his sister Dorothy who is addressed in the later parts of

Through

a

the poem. The poem generally engages with intense

As

is

a

intellectuality and philosophy on the ideas of man-land

But

oft,

relationship. Tintern Abbey is one of the important nature

Of

towns

poems of Wordsworth since such poems show him as ―a

In

hours

of

nature poet who finds a common bond between the natural

Felt

in

blood,

world and the inner self‖ (Thorne 196).

And

Five years have past; five summers, with the length

With

Of

five

These

waters,

With
Do
That
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long
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I

winters!
rolling

soft
behold

on

a

and

from

inland

again

their

steep

wild

secluded

and

hear

mountain-springs

murmur.--Once

these

I

lofty
scene

again
cliffs,
impress

long

absence,

landscape
in

lonely

and

the

passing

unremembered

As

have

His

no

little,

blind

I

and

even

best

a

rooms,

tranquil

that

not

and
have

weariness,

Of

On

have

to

cities,

been

to

man's
'mid

the

owed

to

sensations

felt

into

along
my

pleasure:

portion
nameless,

or
of

a

me
eye:
din
them

sweet,

the

heart;

purer

mind,

restoration:--feelings

slight

Of kindness and of love.

forms,

too

such,

perhaps,

trivial

influence

good

man's

unremembered,

life,
acts
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In the later parts of his long poem, he recalls the

of nature. The psychological aspects of a human being are

scenes such as a ―Cottage-ground‖, ―orchard-tufts‖, ―hedge-

suspended for the time being in nature. The body becomes

rows‖, ―sportive wood‖, ―pastoral farms‖, ―trees‖, as ―These

inactive and the soul becomes active. Then only the

beauteous forms/ through a long absence, have not been to me/

worshipper of nature can realise the hidden truth of nature and

as is a landscape to a blind man‘s eye:‖ Wordsworth emphasis

his

his understanding and imagination of what he has experienced

readers. Wordsworth

earlier through his use of ―blind man‘s eye‖. He is a seer and a

supernatural import. He became aware of a vast spirit that was

wonderer that has absorbed the very truth about nature. The

the reality of nature. Belief in such a being was inspired by the

resonation of his moments in the natural world and what he

insights and speculations Wordsworth had. Thus, to him

has felt can prove the depth of his perception as he ―owed to

things were alive and embedded in a vast soul and they were

them‖, ―In hours of weariness, sensations sweet/ felt in the

part of a moral system of being.

art

has

extended

this

perceived

experience
in

his

to

his

experience

a

blood, and felt along the heat;‖. Thus nature is a source of

"The universe itself," wrote Coleridge in 1797, "-

temporary aesthetic and emotional feelings which even if they

what but an immense heap of little things?-I can contemplate

are; they have been a pure source of joy which

nothing but parts, & parts are all little-! -My mind feels as if it

psychologically have made him natural human being as such

ached to behold & know something great- something one &

―unremembered pleasure‖ have no ―slight or trivial influence/

indivisible-and it is only in the faith of this that rocks or

on that best portion of a good man‘s life/ His little, nameless,

waterfalls, mountains or caverns give me the sense of

unremembered, acts/Of kindness and love‖. The pleasure,

sublimity or majesty!‖ (qtd Heffernan 605). This profound

kindness and love are fundamental human values that would

yearning for transcendent unity, this passion for the "one life"

be backbones of a purer and more refined culture. Such

so characteristic of Coleridge throughout his life, was likewise

feelings have also passed into the ―purer mind‖ and enriched

a vital element in the poetry of William Wordsworth.

him with ―tranquil restoration‖; a state that is deeper than a

Wordsworth could never accept a universe of fragments

feeling but has become a spot of memory as Thorne maintains

(Heffernan 605). Similarly, in "Tintern Abbey,", he states:

―Wordsworth uses memory as a source of inspiration, and
intertwines particular incidents and scenes with reflective,
abstract thought‖ (196). Wordsworth owes a universal pure
human state of tranquility to nature that he calls ―another gift‖
being ―that serene and blessed mood‖ that has lightened him
to a state of non-existent but rather spiritually existing:
And even the motion of our human blood
Almost
In
While
Of

suspended,

body,
with
harmony,

and
an

we

are

become
eye

and

made
the

a
quiet

deep

laid

asleep

living

soul:

by
power

the
of

A

motion

and

a

All

thinking

things,

spirit,

all

objects

that
of

impels
all

thought,

And rolls through all things. Therefore am I still
A

lover

of

the

meadows

And

mountains;

and

From

this

earth;

Of
And

eye,
what

green
and

of
of

ear,--both

perceive;

well

and

all

that

all

the

what

they

pleased

the

woods,

we

behold

mighty

world

half

create,

to

recognise

In nature and the language of the sense,

power
joy,

We see into the life of things.
The speaker here is almost numb bodily but ―a living

For Wordsworth, ―nature was neither reducible nor
divisible; it could only be embraced in its complexity, seen at
once as multiple and unified‖ (Heffernan 613). According to

soul‖ who can see and feel. Wordsworth suggests his own

Stallknecht, Wordsworth's experience helped him to view

harmony of mind and body that as a traveller sees ―into the

nature as a living power. Nature and not our faculty of

life of things‖. The poet speaks of the sublime blessing that is

comparison makes one object suffuse another. After all, no

received from his deep contemplation of the beauteous aspects
832
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a gift, not a creation of our own. Thus, nature does seem to be

to be that which was not human, especially manufactured

the artist and the artist becomes nature which better signifies

objects … Therefore, it‗s time to improve the existing

the relationship between both culture and nature. Nature seems

environmental problems through literature or other possible

to have actively penetrated into man‘s mind and act upon it

ways (401).

and thrust beauty upon us. Stating that nature is ―A motion

To be a better human being rather than a copied

and a spirit, that impels 0/ All thinking things, all objects of all

model and to be pleasant and loving as natural elements,

thought,/And rolls through all things‖ would wonder and

Wordsworth has chosen nature as his source that even helped

question anyone that what is not a ―motion‖ or a ―spirit‖?

him experience high morality as he has rejected the accepted

Thus, for him there is no division but a unity being a universal

constitutions and morals. That is why he is still ―A lover of the

value interconnecting both nature and culture. His voice is of a

meadows and the woods,/ And mountains; and of all that we

world that is creative through thinking of the very natural

behold/ From this green earth;‖. It is really from William

elements around as being the force for such recreational

Wordsworth the practice of loving and adorning nature in

process.

life,

more specialized manner came into light (Reddy 40). The

Wordsworth sought in natural objects a reflection of the

pictures in mind are coming from external experiences in

universal, the permanent, the ideal, and the eternal. What

contact with the body and human senses. In a world driven by

distinguishes the later years from the earlier ones is not a

scientific gaze and thoughts speculated in alienation of

repression of feeling but a clearer sense of its direction, a

civilization, Wordsworth reminds us about very human and

sharper comprehension of the emblematic values which the

cultural values by presenting his thoughts of the values he has

deeper kind of response can discover‖ (614).

gained from nature as he states: ―We stood together; and that

As

Heffernan

states,

―Throughout

his

Unity and uniqueness are values that nature has and

I, so long/A worshipper of Nature, hither came/Unwearied in

Wordsworth appreciates such values as they refine and

that

cultivate him and as a result a culture. For him nature has been

Wordsworth questions God and the force behind the world

―The anchor of my purest thoughts, the nurse,/The guide, the

that goes through everything. As Reddy maintains that

guardian of my heart, and soul/ Of all my moral being.‖

Wordsworth has experienced or found the power of the natural

Wordsworth, it is known, was deeply influenced by the

world and he has ―stood tall for his devout hermit sort of

spiritual impact of nature. In these lines, Nature is the light

worshiping of nature. He was a pantheist. He found nature as a

and knowledge where he can learn the mysteries of life,

means ensuring man‘s unity with his Creator‖ (Reddy 41).

experience the joys and find himself in a spiritual relationship

Wordsworth portrays what nature has given unlike culture and

with it. Unlike a mechanized society, then, nature is where

that ―Nature will never betray the heart that loved her‖ and

man can be different and unique. The ideas and concepts

one can infer the responsibility in a modern society is to

Wordsworth formulated are still of great importance, in

―safeguard Nature from all manmade dangers and all

particular in current times of progressing globalization,

environmental hazards, it will in return guard, nurse and guide

environmental pollution and degeneration of nature. The state

them‖ (Britto 725).

of mind recalled here was not product of an escape from man

William Hazlitt remarks about this aspect of William

to nature, as has been repeatedly conjectured. Thus an eco-

Wordsworth‘s poetry:

critical reading of his poem dives into a deeper and higher
level of needs that are spiritual and moral although
argumentatively one could say he has been aware of the
contemporary environmental concerns. As Potkay states
―During the nineteenth century, things were increasingly taken
833

service‖.

In a

stage of spiritual insightfulness,

He sees nothing loftier than human hopes; nothing
deeper than the human heart. This he

probes, this

he tempers with, this he poises, with all its
incalculable weight of thought and feeling, in his
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hands; and at the same time calms the throbbing

―sneers of selfish men‖, ―greetings where no kindness is‖, ―the

pulses of his own heart, by keeping his eye ever fixed

dreary intercourse of daily life‖. However, the mingling of the

on the face of nature. If he can make the life blood

individual or culture with nature will prevent such evils to

flow from the wounded breast, this is the living

―prevail against us, or disturb/ our cheerful faith, that all

colouring with which he paints his verse: if he can

which behold/ is full of blessing‖. Prominent in eco-criticism

assuage the pain or close up the wound with the balm

is a critique of binaries such as man and nature or culture and

of solitary musing, or the healing power of plants and

nature, viewed as mutually exclusive oppositions. As Reddy

herbs and ‗skyey influence, ‗this is the sole triumph

maintains, ―these entities are interconnected, and mutually

of his art……In a word, his poetry is founded on

constitutive. Our identities, or sense of self, for example, are

setting up an opposition between the natural and the

informed by the particular place in which we live and in which

artificial; between the spirit of humanity, and the

we feel that we belong and are at home (Reddy 47).

spirit of fashion and of the world! (252-253)

“The Tables Turned” - Poem by William Wordsworth

Knowing
The

heart

Through
From
The

that

all
joy

loved
years

to

joy:

that

quietness

is

lofty

Rash

judgments,

Nor

greetings

The

dreary

Shall

e'er

prevail

Our

cheerful

faith,

full

of

never

her;

'tis

of

this

for

she

thoughts,

that

nor

the

where

blessings.

all

of

inform

civilization. In this poem, the society, the cultural perspectives

impress

on knowledge and science is presented negatively unlike a

feed

positive representation of natural gaze and experience.

tongues,

Wordsworth suggests nature to be a mirror for culture when

selfish

men,

culture can fix its universal human values in nature. In the

all

poem, Wordsworth describes culture as highly influenced and

life,

shaped by empirical and rational thinking, thus appearing to

or

disturb

be ―dull‖ and ―strife‖. Having a historical background

we

behold

saturated with industrialization and urbanization, the situation

moon

of man and nature were in danger in favor of a civilized

is,

nor

daily

us,
which

Therefore

culture and nature or one can safely say nature and

so

evil

of

against

lead

so

kindness

intercourse

portrays the relationship, reconciliation and/or divorce of

to

so

and

sneers

In his ―The Tables Turned‖, Wordsworth nicely

privilege,

life,

us,

neither

no

that

her

can

beauty,

betray

did

our

within

and

With

Is

Nature

the

mind

With

that

let

the

Shine on thee in thy solitary walk;
The source of learning or rather knowledge of world
is the nature that Wordsworth adores and believes it will
―never betray/ The heart that loved her‖. In the above lines of
his poem, Wordsworth presents realities of both culture and
nature he has conceived, the very experience he had, and the

community mechanically and technologically.
Up! up! my Friend, and quit your books;
Or surely you'll grow double:
Up! up! my Friend, and clear your looks;
Why all this toil and trouble?

stories to be told. He depicts the purer and cultivating concept

Knowledge and civilization are portrayed as ―toil and trouble‖,

of nature as personified as a mother that ―informs‖ being a

hoping people would get an understanding of a refined culture

sources of giving to ―the mind that is within us‖. This process

from nature as ―There's more of wisdom in it‖ thus it is not a

of being a guide is not pure scientific but rather saturated with

mere imaginative and pleasing source but a powerful source of

―quietness and beauty‖; values that certain instituitions and

knowledge and learning unlike the rational learning of

rules in the community might distort. Wordsworth presents the

civilization where man might be a mere tool rather than the

unique individual as another unique element in nature and

creative force as he concludes his poem:

mingled with nature. He also presents a world of a corrupted

Enough of Science and of Art;

civilization that is full of ―evil tongues‖, ―rash judgments‖,
834
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Close up those barren leaves;

higher human needs and the very values culture should

Come forth, and bring with you a heart

recreate having nature as a guide.

That watches and receives.

John Keats (1795-1821)

He appreciates a wisdom that has come from nature

Keats died from tuberculosis just before his twenty

and saturated with feeling ―Sweet is the lore which Nature

fifth birthday. His letters show disciplined approach to poetry

brings;‖ Nature for him is the phenomena that doesn‘t reject

―rich expression‖, ―technical control‖ and, ―the power of

anything but rather has ―a world of ready wealth,‖ and can be

physical experience as the essential elements of true poetry‖

a source where‖Our minds and hearts to bless—/ Spontaneous

(Thorne 207). John Keats had perhaps the most remarkable

wisdom breathed by health,/Truth breathed by cheerfulness.‖

career of any English poet. His development as a poet was

He also states that: ―One impulse from a vernal wood/ May

slow until his art suddenly, in the course of a few years, shot

teach you more of man,/Of moral evil and of good,/Than all

forth into its maturity. He had a wide range of poetic forms:

the sages can.‖ Such a believe in the power of natural world is

―from the sonnet, to the Spenserian romance, to the Miltonic

unique and comes from an experience that is full of insights,

epic, defining anew their possibilities with his own distinctive

speculations, realizations and joy. Wordsworth believes that

fusion of earnest energy, control of conflicting perspectives

man‘s innate goodness develops in the pure company of

and forces, poetic self-consciousness, and, occasionally, dry

nature. In such an environment men are stripped of all

ironic wit. In the case of the English ode he brought its form,

utilitarian motives and their humanness is restored. They are

in the five great odes of 1819, to its most perfect definition.‖

purified of all the vain influences of the social world and their

(John Keats n.a). He is one of the romantic poet as his

pure and permanent nature is revealed. Sunil Sarker points out

perspective on the ―creative power of the imagination was to

that in his poetry Wordsworth wanted to teach men the value

link him directly to the Romantic Movement‖ (Thorne 207).

of humaneness, goodness and morality. The destructions and
miseries that a corrupted culture has brought about led him to

The character of Keats rather reflects his perception

think and conceive of an ideal society where he would see

and insights on nature as through his life his friends remarked

liberty, love, brotherhood, sympathy and piety. Sarker says:

on his industry and his generosity. The loss of his father and

Indeed whatever belonged to human beings and
whatever feelings human beings possessed were
empathetically shared by Wordsworth; of course, he
shared the most those feelings that belonged to the
meek, the innocent, and the oppresses or the beguiled
or befuddled. His heart always went to the miseries
of human beings……Wordsworth‘s humanitarian
zeal, and particularly his sympathy for the underdogs
and misfits of the society, showed themselves in
relief mostly in his poems written between 1793 and
1798…..(2001,334-335)
Wordsworth‘s poetry portrays what would be a prophetic
insightful into human life through nature. Thus his
presentation and concern of nature can better identify the

mother affected him, yet he believes in ―seeing personal
experience as the means of understanding the self and society,
he challenges the conventions of traditional religion and
explores human experience and the tension between the real
and the ideal‖ (Thorne 208). Among many other concerns
―literature for Keats was a career to be struggled with, fought
for, and earned, for the sake of what the poet's struggle could
offer humankind in insight and beauty.‖ (John Keats n.a). For
him poetry should be ―great and unobtrusive, a thing which
enters into one‘s soul, and does not startle it or amaze it with
itself but with its subject …‖ (Letter to John Hamilton
Reynolds, 1818 qtd in Thorne).

He believes that ―what

imagination seizes as Beauty must be truth‖ (Letter to John
Taylor, 1818 qtd in Thorne), and further believes that poetry
should elevate, mounted and high suggesting the ways the
poet rises about the real. As Sarah Thorne states, ―the
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influence of Wordsworth can be seen in Keats‘s view of the

indicate Keats thoughts on joy as a universal human value and

natural world as a mirror of our state of mind‖ (208).

need but also his penetrated thoughts into deeper part of

Literature and its representation of nature present universal

human psyche. What is ―a thing of beauty‖ that ―is a joy

human values as a far-fetched insightfulness towards reality.

forever‖ and has the quality that ―never pass into

The intensity of his experience lies in the ability to participate

nothingness‖? It can only be nature as a special characteristic

in the things that exist outside of himself as if he sees a

of the romantics that is an existence that carries unique human

sparrow, he can ―take part in its existence and pick about the

values.

gravel. He was interested in the insights such experience could
provide, but not in rationalizing it‖ (Thorne 208).

That ―thing of beauty‖ does ―keep‖ human ―a bower
quiet‖, ―a sleep full of sweet dreams, and health, and quiet

In a letter to his brothers George and Thomas (1817)

breathing‖. Such description better signifies a common

he states that negative capability is ―when a man is capable of

understanding of nature as a quiet place that physiologically

being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable

and environmentally speaking keeps a clean and healthy

reaching after fact and reason‖ (qtd Thorne 208). His

environment for ―us‖ as well as a universal truth on a higher

experience is a deeper insightfulness than any ordinary people

human need ―joy‖ and ―beauty‖. What will human being

that ―implies an engagement in the actual through imaginative

become in the absence of ―beauty‖ and ―joy‖ is the underling

identification that is simultaneously a kind of transcendence.

question in his poem. Keats has gone beyond the common

The artist loses the selfhood that demands a single perspective

environmental concern of nature but rather emphasizes the

or meaning, identifies with the experience of his/her object,

immortality of beauty in our mortal life. Keats seems to

and lets that experience speak itself through him/her. Both the

suggest that beauty and nature will make us unique existence,

conscious soul and the world are transformed by a dynamic

natural and interesting as opposite to an example of us, empty

openness to each other. This transformation is art's truth, its

of feeling, an uninteresting copy that is similar to the industrial

alliance with concrete human experience; its beauty is then its

world.

ability to abstract and universalize from that experience the
Therefore,

enduring forms of the heart's desires‖ (John Keats n.a).

A
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―A thing of beauty‖ that can be nothing but also

Keats is keen in understanding human lives, the

metaphorically ―joy‖ can also be nature. Reading through the

suffering and experiences we have in life. His perception of

poem, one can realize that Keats has given the medication, the

beauty and its relationship with human life reflects his

solution or the answer to what to do with certain human

perspective of nature as well as human being. In the first line

conditions and it is ―a thing of beauty‖ that is ―a joy forever‖.

of ―A Thing of Beauty (Endymion)‖, Keats makes a great

Nature is the medication in the scientific perspective; however

statement about beauty when he links it with a human emotion

as a unique existence this poem and its representation of

―joy‖. Statements on human joy not only philosophically

nature is as literature is universally unique which is a
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commonality between them. Therefore, in this poem it is

inexperienced parts of himself, and delve into his own

flowers that should ―bind us to the earth‖ and help us to forget

experimental search for the higher cultural and psychological

or rather rethink the human condition of ―of the inhuman

needs. Keats perspective also indicates the uniqueness of man

dearth Of noble natures‖ ―gloomy days‖, ―unhealthy and o'er-

and his resonation with nature in the absence of certain human

darkn'd ways‖. It is his unique insight onto human emotions

conditions which would otherwise drag him back into a world

and its very relationship with the external existences that has

of copy not uniqueness.

led him to emphatically state that ―some shape of beauty
moves away the pall/ From our dark spirits‖. Keats here had
seen through human internal being in depth that he is aware of
the vital effectiveness of beauty and nature on human spirit.
His perspective is almost like a doctor and a psychotherapist
that knows the issue since he is a seer and a thoughtful human

A poet is everyone and yet no one. As a poet Keats
has gone beyond the mere world of objects and natural
elements but rather thought through his existence in relation
with these very natural elements. As he states in one of his
letters that ―A Poet is the most unpoetical of anything in

being. As Fortress Isaiah Ayinuola states ―Keats on one hand

existence; because he has no identity-he is continually in for-

is uniquely a poet of beauty (45)‖. Keats himself, refers to

and filling some other Body" (L 1:387). He has given no

immortal works of beauty as ―souls of poets‖, that serve as the

identity to himself or anyone else. Philosophically he has

means by which they ―hold lofty converse with after times‖

familiarized man with the familiar and the unfamiliar. Anyone
who has gone as deep through his poems would no longer

(Eruvbetine 253).

have the identity they had before. As Irving White states in his
The metaphorical statement of his poem becomes

article ―John Keats as a Critic‖, that ―Keats developed his

clear in the later parts of his poem when he gives examples of

critical powers by thinking for himself‖ and ―If Keats was a

―a thing of beauty‖.

good critic of others, he was a better critic of himself‖ which
can better signify that ―Keats is one of the few poets in whom
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the poetical and critical faculties were united almost equally‖
(450, 454, 465). Although White discusses Keats character as
a critic as well as a poet among his peers, his perspective is
also true when it comes to Keats as the poet who is a keen
observer of his own feelings when writing poetry. He is well
aware of his internal faculties and the external factors.

the

dooms

The years1818 to 1820 saw an intensely creative period of

mighty

dead;

Keats‗s life, it was during this same period that he wrote the

drink,

Odes in which the rich and sensuous variety of human

immortal

Pouring unto us from the heaven's brink.
Thus, one can see certain elements of nature ―such the sun, the

experience is set against the transience of human life. ―In this
constellation of Romantics, John Keats had his own unique
vision of looking at nature. He didn‘t drive himself to nature

moon/ trees old and young, sprouting a shady boon/ for simple

for energy or shelter‘s sake, as done by his predecessors … He

sheep, and such as daffodils/ with green world they live in;

adorned nature for its beauty …‖ (Reddy 41). Keats has

and clear rills … the mid-forest brake/ rich with a sprinkling
of fair musk-rose blooms‖. These examples can explain his
unique perception of the natural world as a special existence
that is where man finds himself, can experience the
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preoccupied and rather fed deeply by beauty and nature that in
his ―Ode on a Grecian Urn‖ he addresses and appreciates the
beauty of it. The pictures of the elements of nature are painted
and frozen in time as they are ―sill unravish‘d bride of
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quietness,‖ the ―foster-child of silence and slow time‖. Even if

the eye of the beholder. Yet, based on the descriptions and

civilization destroys the very wild and unique nature, the

insights of Keats, the very experience one can gain in the

portraits of the natural elements will still carry the very

natural world is beauty and so it is truth as it can help us gain

universal values Keats believes in. He describes the urn as a

access to our better being, it will cultivate certain faculties that

―historian‖ which can suggest how nature can maintain

our engagement with civilization wouldn‘t be able to cultivate.

beauty. Very much like the Urn, his poetry has preserved the

It can refine us to become a loving human being by

natural world as a bit of ecological truth provided that his

experiencing as well as appreciating the values that nature has

piece is an art with a timeless universal value and this can

maintained for us such as authenticity, freedom, dignity,

further reinforce the commonalities between man-land. The

caring, integrity, coexistence, variety, and tolerance as

Urn can also be interpreted as a picture in the imagination of

presented in the community on the Grecian Urn.

the poet himself suggesting a better understanding of nature
that can keep a fresh soul with a unique passion.

Emmanuel Kant, in his Critic of Pure Judgement
(1790) compares the difference between the Beautiful and the

The second stanza that maintains the story of the

Sublime. Kant maintains that beauty is related to the form of

young lovers suggests the undying beauty of the two in the

the object, and unlike beauty sublime represented in the

palms of the natural elements as these elements such as the

boundlessness and is in the formless. Whereas beauty relates

tree will not shed the leaves. Keats speculation on the state of

to understanding, the sublime is a concept belonging to reason,

man in nature is better conceived by the state of emotion and

and shows a faculty of the mind surpassing every standard of

the condition of man in the nature frozen on the Ure in the

sense (25). Christopher Hitt in his article Toward an

third part ―More happy love! more happy, happy love!‖. In the

Ecological Sublime states the position of reason and nature in

last part of his famous ―Ode on a Grecian Urn‖, Keats presents

a world driven by technology and scientific discoveries

the image of a group of villagers and questions them ―To what
green altar, O mysterious priest …‖ Such presentations of man
and nature uniquely presents the resonation of the natural
values in the natural elements and the very healthy and
meaningful relationship between culture and nature that
should be preserved. To any reader it is just a presentation of
an Urn, yet one should not forget the very interconnectedness
of man and land that needs to be immortally presented and the
Urn is a very good option and his poem as a literary truth is a
better one.

―The technological solution is ultimately a dead end
because, contrary to Kant, reason can never master
nature. There will always be limits to our knowledge,
and nature will always be, finally, impenetrable. An
ecological sublime would remind us of this lesson by
restoring the wonder, the inaccessibility of wild
nature. In an age of exploitation, commodification,
and domination we need awe, envelopment, and
transcendence. We need, at least occasionally, to be
confronted with the wild otherness of nature and to

The final two lines of his ―Ode on a Grecian Urn‖ is

be astonished, enchanted, humbled by it. Perhaps it is

a powerful statement on beauty ―Beauty is truth, truth beauty,

time?while there is still some wild nature left?that we

- that is all/ Ye know on earth, and all ye need to know.‖ This

discover an ecological sublime‖ (620).

might be his ultimate perception on beauty and nature that he
believes that even any thing beautiful is truth. If it is the
speaker addressing the Urn, then it can suggest the limitations
of it, yet on the other hand, if the Urn is addressing man, it is a
powerful lesson on the condition of man. The question would
be, what is beauty? The common understanding is that it is in
838

Keats has helped everyone that reads him to confront nature
and the wildness that has the beauty as a cultural value as well
as being a natural value. In this poem Keats hits two target
with one stone as he portrays art as painted on the Urn but also
his poem that both preserve human-nature connectedness. As
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Sanders

maintains

―the

poem

allows

for

the

Saman Ali Mohammed

high

Culture and civilization are not axiomatically bound,

compensations offered by art …‖ that later Keats calls the Urn

but two fairly distinct concepts that can go side by side or

―a friend of man‖ (389). The Urn has the quality of being

even possibly oppose each other, as well. While culture and

immortal thus both being beautiful and truthful are effectively

nature maintain valuable distinctions and uniqueness of

portrayed on the Urn. It is free from dying and such state of

individuals; civilization would try to copy the same

permanence makes it unique as it carries unique cultural

supposedly preferable model in similar readymade frames.

values. Thus, the link between culture and nature from an eco-

Here, eco-criticism, as an interdisciplinary approach, tries to

critical perspective is preserved.

bridge the gap between them and reconcile culture, civilization

Keats‘s nature poems focus on the physical reality
and influence of nature on his inner being and poetic
creativity. Wordsworth emphases abstraction, didactic and
religious fulfillment, Keats see himself as part of the natural
environment and so represent the environment in his lives and
poetry. This is also one of our determining factors in our
choice of specific nature poems common to both poets.
Conclusion

and nature, rather than idealizing nature or demonizing the
urbanized city. Nature can be or is a fundamental force that
shapes us as much as we shape it. While it would tackle
materialistic interpretation of declining health, corrupted
landscape, or pollution as a scientific regional concern, it
would also make a universal call through the universal ecosystem, claiming that different elements and components of
the system are interrelated, integrated and reciprocally
influencing each other as shown in the poems of these two
poets.

Literature has been able to give birth to creative,
valuable, and unique literary works and this ability can be seen

One can claim that eco-criticism has two concerns;

as one of the most fertile commonalities between literature and

the first is the physical environment and the relationship

nature. Here, nature has been a source of survival needs and

between literature and culture in environmental and biological

higher psycho-social needs and the process of writing a record

senses. The second is eco-criticism in a deeper level in arts

of our very blissful and dreadful moments in conveying such

and literature that seeks the relationship between land and

needs.

writing and offers common grounds for the reconciliation
The integral role that selected nineteenth century

literary thoughts and perceptions have played and are still

between man, nature and himself in a humane and
psychological sense.

playing in the history of the ecological science, environmental
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Abstract
This research-paper was dedicated to investigate the
effects of using a largely learner-centered approach
(namely a learning JOURNAL) to teach semantics to
tertiary level juniors.
An experiment was designed to involve the juniorlearners at the Department of English-School of
Languages-faculty of Humanities-University of Zakho
as a research-sample during the academic-year 20142015.
The experimental design was based on dividing the
research–sample into 2 groups; (experimental group)
and (control group). The same approach in instruction
was almost wholly used with both groups except that
the
experimental
group
learners,
after
every
assignment‟s representation made in the classroom,
were asked to write down, whatever ideas elicited from
the presentation, in a journal technically called by the
study as a Learning JOURNAL. One of the aims of the
study was to find out if the learners could develop
learner-led syllabus by means of writing in the
presumed Learning JOURNA, as well as to find out
whether using such a JOURNAL would have an effect
on the learners‟ achievements in both, the formal tests
and the summative tests. Then, in order to measure, on
part of the learners, the benefits, the said approach in
teaching semantics, a questionnaire was designed to get
feedback from the learners.
Finally, the study arrived at a variety of findings, which
all mostly poured to the benefit of using the Learning
JOURNAL as a tool in teaching, whether in the
learners‟ achievements or in the instruction process; all
manifested by improvement in the achievements of the
experimental group and its members‟ ability to develop
a learner-led syllabus to be sued as major reference in
reviews for examination.
Key
terms: Authentic assessment, Cognitive-code,
Explicit teaching, Implicit learning, Learner-centered
teaching,
Learning-JOURNAL,
Learner-led
syllabus,
Learning-semantics competence, Semantics, Task-based
language-teaching, Quasi-experimental research
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1- Introduction
"Listeners and readers have the task of guessing
what the
sender of an utterance
intends
to
communicate."
(Patrick Griffiths 2006: p.21)
Well, if listeners, readers, and speakers, since as early
as Adam and Eve existed on Earth till the moment, all
have been lively used to guess, in appropriate ways, the
meaning of what the sender intends to communicate,
then:
Why should a community of an EFL tertiary
level as whole, whether pedagogues or learners,
have perturbations about 'semantics' as a
concept, or as a study-subject in the classroom?
The above-brought-up question is an exceptionally
important one, for it doubtlessly requires a fullysatisfying answer.
But, before trying to answer the said-question, a very
important fact should be acknowledged; pedagogues on
their part should frankly acknowledge that their own
perturbations, about the matter, inevitably come as a
result of their students' ones.
- Why is that?
- In order to explain such a why, first of all, light
should be cast on the nature and concept of semantics.
In theory, semantics is a descriptive sub-discipline of
linguistics, which is neither essentially concerned with
the way words came in history to obtain the meanings
they refer to, nor its job is to give comprehensive
accounts of the knowledge of man, but it
“... is the study of context-independent knowledge that
users of a language have of word and sentence
meaning.
The
meanings
of
constructions
are
compositionally assembled out of the meanings of
smaller units and what comes into the scope of which
operations
can
influence
the
meaning
of
a
construction." (Griffiths 2006: p.21).
If the above account of the field of semantics is
seriously taken for granted, then, both pedagogues and
learners would have the right to worry and have
perturbations about the
matter. Simply,
because
semantics is a study-worthy concern, and 'study' means
working so hard to uncover the mystery of meaning,
which has been involving the minds of philosophers and
thinkers since Plato and Aristotle till now.
Hence, this study is an attempt to examine whether
semantics as both, a linguistic concept and as a studysubject in the classroom, is somehow teachable,

The Effect of Using a Learning JOURNAL in Teaching Semantics…
approachable and comprehendible by applying certain
cognitive-based teaching methods to students who have
perturbations about such an important matter.
No doubt, on part of the students, it could be very
easy to them to memorize dozens of definitions of the
concept of semantics, which can be summarized in such
a very short sentence like 'It is the meaning of meaning'
or so, but still, it could be too ambiguous to them how
to identify the approaches to meaning in very
complicated situations, especially when they have to
differentiate between explicit (denotative) and implicit
(connotative or metaphoric)
meaning of a word or
expression, or what is the relative effect of an implicit
meaning of a word, or what are the relative effects of
eliciting a certain meaning from a word, or a phrase, or
a sentence. Furthermore, pedagogically speaking, it is
also very important to discover in what way the explicit
teaching or the implicit learning, could be more
appropriate for the student to conceptually comprehend
the meaning of things and concepts.
Hence, selecting an approach to the teaching of such
an important sub-discipline like semantics is still a
challenge to the linguistics-teaching communities. This
is, and due to its cognitive and philosophical nature,
teaching semantics still much perturbs the minds of
both, the pedagogue and the learner. Therefore, in order
to stand alert and know where they stand for the
challenge, the teachers of semantics should be as
innovative as an initiator, i.e., making use of all the
approaches of teaching available in the field, in order to
realize both, the lesson's general and specific objectives.
For instance, one of the available-tools of TEFL is the
use of a PORTFOLIO on part of the pedagogues, and a
learning JOURNAL on part of both learners and
pedagogues, to document the students' achievements for
assessment. But, it most-likely happened that when the
pedagogue proposes the JOURNAL as a project
whereby the learners' ability to learn could be developed
and improved as an implicit learning, the reaction on
part of the learners would come asking:
- Why should the project of a JOURNAL be
considered as a
testimony of my learning?
or ....
- The JOURNAL is too much work to do. Does it
deserve my time and efforts since the teacher can
assess my performance in shorter methods?
(Light, Chen, and Ittelson 2012: p. 72)
Finally, in order to carry out an authentic assessment
of the students‟ performance in semantics as a studysubject, borrowing from different methods of TEFL
such as the 'learner-centered', 'learner-led', 'task-based',
the explicit teaching and 'cognitive-code' methods, this
study has made a eclectic approach for the teaching of
'semantics.

2- The Problem
Most of the EFL learners at the tertiary level have
opaque knowledge, or sometimes they even have
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misconceptions, about the term semantics. This is,
particularly, when the pedagogue comes to measure the
learners attitudes and emotional reactions to words and
concepts (Johnson & Johnson 1999: p. 386), or when
the learners encounter difficulties of how the meaning in
a language is structured, whether on word, or phrase, or
sentence level, and how to differentiate between several
types of meanings and how utterances communicate the
meanings. Hence, so many problems may be faced in
the teaching-learning process of semantics, which
sometimes may make the situation much more
sophisticated and problematic, and in most of the cases
matters stay unsolved, and then would be taken just like
that!
3- Aims
Semantics is the application of linguistic theory to
meaning. Hence, this quasi-experimental-study aims at:
* Firstly, discovering how far certain educational
methods could positively affect the development of the
learners' comprehension in the study of meaning.
*
Secondly,
attempting,
through
a
practical
combination of learner-centered, task-based, learnerled,
explicit-teaching-based,
and
cognitive-code
approaches, to investigate the students' ability to take
the responsibility of:
- How to comprehend the meaning of semantics as a
concept,
- How to train themselves, through writing down their
reflections about their weekly study, in a learning
JOURNAL, on how to understand the variables related
to 'semantics' as a subject, i.e., variables such as
meaning
relations,
metaphoric
meaning,
multiple
meaning,
lexicalization,
component
of
meaning,
semantics
and
dictionary,
semantic
features,
componential analysis, etc., and the reflection of such
an experience on their results in the formal-test
(semester-test),
* Thirdly, discovering whether the learners have the
ability, in the course of the experiment, to develop a
'learner-led syllabus‟ from the materials written down
in the said learning JOURNAL after each assignmentrepresentation lesson, in order to be adopted as the
major reference for the learners in the following
summative-test, and then to check its effects on the
learners
results
in
the
academic-year's
finalexamination, and
* Fourthly, at the end of the academic-year,
investigating the learners‟ reflections on such an
experience of using a learning JOURNAL as a reliable
self-developed-syllabus to be used as a reference for the
formative and summative tests.
4- Significance
The value of the study lies in the feasibility of
adapting cognitively-based
approaches,
to
develop
learning JOURNAL by the students, in teaching
semantics at the tertiary level in general. The study may
draw the attention of two types of concerned people; the
attentive researchers and the thinking teachers, who
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both would find the results of this study of a great help
to develop further studies in this field or seek new
approaches to teaching semantics, especially in respect
of enhancing the disposition of using the learnercentered approaches in TEFL.
5- Limits
The study is limited:
- (in subject) to the approaches of teaching semantics
to the tertiary level‟s EFL learners, and
- (in stage) to the juniors of the academic-year 20142015 at the Department of English (DoE for short)/
School of Languages (henceforth SoL)/Faculty of
Humanities
(henceforth
FoH)/University
of
Zakho
(henceforth UoZ).
6- Hypotheses
In order to develop fruitful conceptions about the
development
of
the
learners'
'learning-semantics
competence', it is hypothesized that:
1- Using learning JOURNAL, on the part of group
(A), in teaching-learning semantics, no significant
differences would be expected in the formative test
results between group (A) and group (B) achievements.”
2- Using learning JOURNAL, on the part of group
(A),
in
teaching-learning
semantics,
significant
differences are expected as a gradual weekly
development in group (A)‟s achievements.”
3- Using learning JOURNAL, on the part of group
(A), in teaching semantics, no significant differences
would be expected between group (A) and Group (B)
achievements in the summative tests.
4- The students of semantics have the ability to
develop a learner-led syllabus, based on materials
written in a learning JOURNAL to use it as a unique
reference to improve their achievements in both, the
formative-test and the summative-test.

7- Related Literature
It is true that philosophers and thinkers, for thousands
of years, have carefully and seriously questioned the
meaning of meaning, but the speculations about
meaning, until the emergence of semantics, as a subdiscipline within the context of the linguistic studies,
were in the beginning brought-up during the late 19th
century as preliminary notions. For instance, it was seen
by Bréal "as an emerging science opposed to phonetics"
(Mathews 2007: p. 361). The same conception mostly
continued to dominate during the early decades of the
20th century, when during the 1930s Bloomfield argued
that "..., it was a field of covering both grammar as one
account of meaning forms, and the lexicon" (ibid: p.
361). It stayed seen narrowly even during the 1960s as
"the study of meaning in the lexicon alone" (ibid:
p.361).
In the study of meaning, attempts continued,
during the 20th century, to identify the area where
semantics appeared as "an independent discipline of
study, although some scholars restricted semantics to
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the study of meaning in “....opposition to pragmatics,
[while] others included pragmatics as one of its
branches." (ibid: p.361). As an example of the viewing
which went-to-extremes in specifying the role of
semantics, some scholars confined its scope in practice
very narrowly, when in the mid-1990s some proponents
of the 'contemporary semantic theory' deal only with
matters related to “formal semantics and neglecting the
meaning of lexical units.” (ibid: p.361). But, on the
other hand, such narrowing, of the role of the semantics
field, did not stop the emergence of semantics‟ subfields
such as:
'Lexical semantics' to deal with the meaning of
words and the relationships between the
meaning of words; and
„Phrasal semantics‟ (or sentential semantics),
which deals with the meaning of linguistic units
larger than the word
(Fromkin,
Rodman
& Hayms (2003: p.
173).
Furthermore, different definitions took place by
researchers and scholars to explain semantics as a
concept and as a sub-discipline, in the context of the
linguistic studies. Although most of these definitions
might differ in some minimum details, they all have
given a common view of this area of linguistic studies.
Saeed's (2000: p. 3) definition came as follow:
"Semantics is the study of meaning communicated
through language." Sebastian Lobner (2002: p. 2) put it
in a very short sentence: "Semantics is the part of
linguistics that is concerned with meaning." Fromkin,
Rodman & Hayms (2003: p. 173) put it this way: "The
study of the linguistic meaning of morphemes, words,
phrases, and sentences is called semantics." Adding
further details to the definition, Goddard (2007: p. 1)
argued that: "Semantics, the study of meaning, stands at
the very center of the linguistic quest to understand the
nature of language and human language abilities."
Meanwhile,
because
the
connection
between
semantics and pragmatics is so tight that a distinction
could hardly be made between the two fields as subdisciplines
of
linguistics,
which
some
scholars
explained it as an overlap between the two fields, while
others, Aitcheson for instance, gave pragmatics a very
subordinate status saying that “it is the wastebasket of
semantics”, whereas Campbell and O 'Pourke David
Shier put the distinction between the two fields as a
matter of information associated with an utterance of a
sentence, then:
Semantic information is encoded in the
sentence; pragmatic information is generated
by, or at least made relevant by, the act of
uttering the sentence. (O 'Pourke David Shier
2002: p.284)
Hence, as pragmatics seemed to deal with the
interaction
of
semantic
knowledge
with
men's
knowledge
of
the
surroundings,
taking
into
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consideration contexts of language use, so, as putting it
in contrast with pragmatics, Griffths wrote that:
Semantics is the study of the 'toolkit' for
meaning knowledge, encoded in the vocabulary
of the language and in its patterns, for building
more elaborate meanings, up to the level of
sentence meanings
(Griffths 2006: p.1)
As putting it also into the same context, i.e., in
contrast with pragmatics, Kearns defined it saying:
Semantics deals with the literal meaning of words and
the meaning of the way they are combined, which are
taken together from the core meaning, or the starting
point from which the whole meaning of a particular
utterance is constructed. (Kearns 2011: p.1)
Finally, David did not suffice to say that
semantics is:
A major branch of LINGUISTICS devoted to
the study of MEANING in LANGUAGE.
But he added a further touch saying:
... philosophical semantics examines the relations
between linguistic expressions and the phenomena in
the world to which they refer, and considers the
conditions under which they can be said to be true or
false.
(Crystal 2012: p.428)
However, as "Meaningfulness, or semanticity,
is generally taken to be one of the defining properties of
language" (Lyons 1996: p.12), and in order to describe
the semantic knowledge comprehensively, scholars and
researchers have been writing on a variety of topics and
using very different approaches to respond to inquiries
concerning the field. Furthermore, in order to emphasize
the core role of semantics in the development of
linguistic studies, theories differ on details of the
relationship between semantics and other levels of
analysis like syntax and morphology, but, however, "all
seem to agree that linguistic analysis is incomplete
without semantics." (Saeed 2000: p. 7).
Consequently, as we mentioned above, since Plato
and Aristotle up to the present time, so many
philosophical theories emerged to deal and tackle the
difficulties encountered in the course of answering the
vital questions about the nature and role of semantics.
Some of these theories are outstanding, while others are
less well-known. In his LINGUISTICS SEMANTICS: An
Introduction, John Lyons mentioned several semantic
theories among others:
- Referential (or Denotational) theory: following
reference to know the meaning,
- Ideational (or Mentalistic) theory: following
an idea or a concept to identify the meaning,
- Behaviorist theory: a stimulus evokes the meaning,
- Meaning-in-use theory: the use in the language
determines the meaning,
- Varificationist theory: meaning is determined by
the verifiability of the sentence, and
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- Truth Conditional theory: meaning contributes to
the truth condition.
(Lyons 1996: p.40)
Unfortunately, there is neither enough room nor
intention in the small space of this study to push, from
among the above-mentioned plethora of definitions of
semantics, one over another, or to push a semantic
theory over another, but only to show how complicated
and sophisticated it could be for the learner's 'semantic
competence' to comprehend such encyclopedic details
given in the definitions.
Pedagogically
speaking,
nowadays
there
is
a
considerably growing literature on various semantic
topics, which they have been everlasting branching as
sub-ways to meaning. But, there is still relatively less
literature written on what in terms of this study called
the 'learning-semantics competence', which makes the
students aware of the relationships that connect the
words to each other obvious how cognitively acquire
this competence, and its development through study. On
the other hand, in many contexts of TEFL and TESL,
curriculum matters and materials developed during the
recent decade to include issues about the 'semantic
competence' in analogy with other language learning
competences such as the
'grammar competence',
'pragmatic competence', etc.
In
order
to
develop
a
'learning-semantics
competence', N. Dittmar argued that the learner needs:
- to communicate in order to get access to the content
of words and grammatical meaning,
- to learn expressions for semantic concepts like time,
modality, quality, etc,
- stabilize the expressibility of basic communicative
functions.
(Dittmar–cited in Spolsky ed. 1999: p. 587)
Dittmar also argued that the acquisition of semantics
as a concept comes next to the application of verbal
knowledge in 'real' interaction. In earlier studies, the
acquisition of meaning was explained in details for First
Language Acquisition (FLA) in (Clark & Clark 1997:
407-514; Wode 1988: 134-78, 217-25-cited in Spolsky
1999: p. 587). Building on this, Dittmar made a
comparison
on
semantic
competence
acquisition
between the FL speakers and the SL speakers.
For the FL speakers, Dittmar argued, that in
developing their knowledge in the semantic field, the
meaning components of words (shape, color, form,
quality quantity, etc.) are acquired to set cognitive
boundaries and contrasts between them. Meanwhile, as
for the SL speakers' acquisition of what we called it
before the 'learning-semantics competence', it seems
that the learners acquire some structures before others
because of processing rules related to SLA, and thus,
they pass through a medium where they can organize a
semantic coherence in spoken patterns by ways of
information processing (Skiba and Dittmar 1992- cited
in Spolsky ed. 1999: p.589).
Furthermore, in respect of how the 'learningsemantics competence' is developed via SLA, studies
have varied. Some focused on the acquisition of verbal
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means to represent semantic field, others preferred a
cognitive approach to meaning. But, generally, the
following mapping was taken into account:
* Focus on 'Interlanguage': The description of
learner varieties 'outside the classroom' with a focus on
'learning under natural conditions' of communication
(Klein and Dittmar 1979 - cited in Spolsky ed. p. 587).
* Form versus function: Words and forms are not
'autonomous' as some linguists seem to suggest, but they
have communicative functions (Pfaff 1987- cited in
Polsky 1999: p.588).
* Bilingual Lexicon: Varying from the FL speakers,
the SLL add to the representation of the object concept a
phonological variant which leads to the object concept
in the SL. (Hatch 1983: 64-74- cited in Spolsky ed.
1999: p. 588).
* Operating principles: There is evidence that
semantic insecurity (caused by the competition of two
different
words)
impedes
the
process
of
grammaticalization, and thus, the passage from the
'pragmatic mode' to the 'syntactic mode' seems to be
'operated' by semantic strategies (Skiba and Dittmar
1992- cited in Spolsky ed. 1999: p. 588).
* Semantic concepts which include:
(1) Temporality which indicates the referential areas
of 'time' and 'space' as very basic domains to the
learner's success or failure, manifested at
the
elementary, intermediate, and advanced level of the
learner's proficiency (Bahardwaj, Dietrich, and Noyau
1988- cited in Spolsky ed. 1999: p. 589),
(2) Special relations refer to how 'spatial meaning' is
organized by the learners who fall into two groups with
respect to 'reference locomotion', one of them applies a
number of verbs of locomotion at the earliest stage of
acquisition, while the other starts with one form which
is not systematically realized in all appropriate contexts
(Becker, Carroll, and Kelly 1988- cited in Spolsky
1999: p. 590).
But, significantly, it is worth mentioning that both,
teachers and learners, always intend (almost consciously
on part of the teachers and almost unconsciously on part
of the students) to find systematic ways to involve in the
teaching-learning process. Hence, the fact which is to be
highlighted here, and to be always born in mind, that the
learners' involvement is one of the significant facets of
tertiary level education in present, especially when the
engaged learners would learn more because they take
part in various educationally intentional activities (Kuh
2003- cited in Light, Chen, and Ittelson 2012: p.41)
built on task-based principles, in particular when asked
to develop a learner-based syllabus, which is one of the
concerns of this research-paper.
As for the approaches to teaching semantics, the
learner-directed ones are considered as ways which
best serve the achievement of the goals of both, teachers
and learners. Such approaches, in principle, are usually
based upon "the principle that learning is totally
determined by the nature and will of the students"
(Hutchison and Waters 1987- cited in Johns ed. 1999:
845

p.653). The EFL learners, who have passed to the
tertiary level (college level) of education, often come to
the
college-classroom
bearing
certain
styles
for
approaching learning, and they attend there with
"cognitive affective psychological traits that are
relatively stable indicators of how learners perceive,
interact with, and respond to the learning environment"
(Reid 1987: 87- cited in Spolsky ed. 1999: 635). A.
Johns argued that many of the learners ....... are fieldindependent, which means "they would prefer to
complete their project alone rather than in group" (Johns
1999 -ed. p. 835). Surprisingly, in a learner-led
syllabus, tasks could be viewed either as learner actions
or as learner representation of tasks. The task, as Doyle
(1979) argued, can "focus attention on three aspects of
student's work:
(a) The products students are to formulate,
(b) The operations that are to be used to generate the
product, i.e., the process, and
(c) The givens, the resources available to students in
accomplishing the tasks.
(Doyle 1979: p.163- cited in Spolsky 1999:
p.637).
Furthermore, the performance of tasks, in the
teaching-learning environment, can be manifested either
by action, or verbally, or written. As assignments and
presentations can successively cover the reading and
verbal actions, a proposed portfolio or JOURNAL could
be considered as a tool of writing action, via which
learners can manifest their performance in learning
contexts. The JOURNALs are 'high-impact educational
practices', especially when they are:
… provided as opportunities in which
students can participate both inside
and outside the classroom,
these
practices allow the students to connect
in meaningful ways to course materials,
and to transfer
knowledge
among
learning contexts within the academic
environment.
(Light, Chen, and Ittelson 2012: p.41)
But, transferring knowledge among learning contexts is
not an easy job.
- Why?
- That is, because making connections between
learning experiences, such as reading in presumptive
references at home and coming to make presentations in
the classroom, and then as a return of all that, writing in
a JOURNAL at home to develop a learner-led syllabus,
is not a job which students, coming to colleges and
universities, know how to do. This, no doubt, requires a
learner-centered approach tightly connected to a
cognitive-code approach, and manifested in a taskbased approach with a JOURNAL as a tool in the core
of a series of processes. And all this, in fact, which Dee
Fink (2003) referred to exactly as 'significant' learning
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experiences which is needed at the tertiary level of
education as an advanced learning.
8 - Definition of Basic Terms
- Authentic assessment: The extent to which test
tasks correspond to language use in non-test situation.
(Richard & Schmidt 2002: p. 42).
- Cognitive-code approach: An approach to Teaching
EFL to fostering competence and performance; based
on the gestalt assumption that learning must be holistic
and accompanied by understanding (Johnson & Johnson
1999: p. 50).
- Explicit teaching: learning language items by
means of overt strategies (Richard & Schmidt p.192),
e.g. performing tasks such as making a presentation in
the classroom or writing down what is learnt during the
classroom-lesson in a learning JOURNAL.
Implicit
learning:
Non-conscious
learning
(contrasted with explicit teaching), which means
learning without awareness of what has been learned
(Richard & Schmidt p. 250).
- Learner-centered teaching: A method of teaching
emphasizes the active role of students in learning; by
developing patterns of self-directed learning, as well as
implying some degree of learner training. (Johnson &
Johnson 1999: pp. 306-7)
- Learning JOURNAL: An on-going account
of summarizations and reflections, as outcomes of
classroom-study, written down by the students, usually
in the form of note-book or electronic mode, "which
serves as a source of discussion, reflection or
evaluation." (Richards & Farrell 2012: p.6)
- Learner-led syllabus: A syllabus which takes the
direction determined by the learners, and in which it is
impossible to predict in advance exactly what route the
syllabus will follow. (White 1999 p. 95)
Learning-semantics
competence:
(as
speculated by this research-paper) the learners' ability to
comprehend the nature, meanings, and dimensions of
variables related to 'semantics' as a classroom subject.
- Semantics: The study of MEANING and/in
LANGUAGE (Hurford & Heasley 1996: P. 1; Johnson
& Johnson 1999: p. 286)
Task-based
language-teaching:
A
teaching
approach based on the use of communicative and
interactive tasks, which provide an effective basis for
learning, based most on negotiation. (Richard &
Schmidt 2002: p. 540).
- Quasi-experimental research: It is a research which
does not cover all the variables of the teaching-learning
process (Richard & Schmidt 2002: p. 436), so this
research-work mostly cover the effect of a learning
JOURNAL as a main variable.

9- Procedures
As this study is a quasi-experimental one (see sect. 8
above), one of the basic principles of the empirical and
experimental approach to education is that the
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educational decisions are to be informed by evidence
obtained by a systematic method from classroom or
home, which Haunauer (ed. 2007: p.169) called it
attention-based education. In order to achieve the goals
of
this
study,
the
students'
learning-semantics
competence (speculated by this study) development was
to be questioned and examined. But this, as a matter of
fact, could not be made without a process of alignment,
on the one hand, between the teaching and learning
methods, and on the other hand, between assessment
approaches and course learning outcomes, "which is
essential for designing activities that engage the learners
in an integrated and meaningful way" (Light, Chen, and
Ittelson 2012: p.43).

Figure No. 2: Assumed diagram of semantics’ teaching-learning process
Source/ Adopted from Biggs and Tang (2007); Saroyan & Amundsen
2004 - cited in Light, Chen, and Ittelson 2012: p. 44

In Figure No.2 above, Biggs and Tang (2007); Saroyan
and Amundsen, (2004) showed in a diagram how a
portfolio [or a JOURNAL] can document the students
learning
and
their
achievements
for
authentic
assessment. As illustrated in the diagram, in the core of
the triangle, 'content & concepts' represent the role of
the course-book materials, whereas the 'learning
activities', coming from all sides, represent the assumed
learners' presentations and JOURNAL, and the methods
and assessment are at the base of the triangle.

9 - 1 Quasi-Experimental Design
9- 1- 1 Community: Sample & Participants
From among the DoE/SoL/UoZ community, the juniors
(3rd-college-stage-students) were selected as a researchsample. The total number of the 3rd-year-students 48, all
was taken. They were already divided into two sections
(or groups); experimental group (henceforth group A)
and control group (henceforth group B), each counted

JUHD / Vol. 3, No. 2, june 2017: pp 841-854
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765
24. So, in order to identify the effect of using the
presumed JOURNAL, doubtlessly, the same approach
of teaching was purposefully used with both groups,
except that (group A) learners were asked, to arrange
for writing their learning outcomes, of any assignment
given to them following a presentations in the
classroom, in a JOURNAL to be used as a major
reference in study for tests.
9- 1- 2 Program Plan
A (10-week) experiment was planned and carried out
as follows:
* (2 hours/ week 1): The teacher told the learners
about choosing them as a community of an experiment,
and then explained the plan of the experiment, including
the foundation of the 'Semantic & Pragmatic Group' on
facebook-page to circulate information and comments
among the research-sample participants as well as the
project of the learning JOURNAL as a tool to achieve
two presumed objectives:
(1) Achieve progress in study, and
(2) To develop a learner-led syllabus (see the
last paragraph of section 7 above) in order to be as a
unique reference for their tests whether formative or
summative.
Mostly, in point of developing a learningJOURNAL, the students might initially resist the
approach of using a JOURNAL considering it as a
faddish project; thereby the teacher made it challenging
for them to really capitalize on the benefits it might
provide, as the experiment went forward (Light, Chen,
and Ittelson 2012: p. 69), and then the teacher brought
with her a suggested number of books on semantics, as
a subject of a classroom, to be put forth for discussion in
the classroom, in order to select the ONE to be as a
course-book for the experiment.
* (From week 2 until week 9/ 2 hours a week) the
learners were given assignments (as tasks), following
the steps below for each week:
- In advance, before they came to the 1st lesson/week,
the learners were given an assignment to be read in
advance at home (one complete entry from the selected
(ONE).
During the 1st lesson/week, the learners were
stimulated to take part in a seminar about the topic
performed by the teacher, and then the students were
asked to start discussions, which might enable the
teacher to identify how far the learners had
comprehended the material. At the end of the lesson the
learners then were asked as whole to prepare themselves
for presentations (of the same study-entry) performed
during the next lesson of the same week.
- During the 2nd lesson/week, according to a fixed
time-table, a number of (3-4) learners were asked to
make presentations (10 minutes for each) to examine the
students readiness and presence as presenters, followed
by fruitful discussions. At the end of the lesson the
learners were asked to write down (in the class or at
home) the outcomes of learning during the said-week in
their learning-JOURNALs, and then were given a new
847

task (prepare them to read the next entry of the (ONE)
and perform presentations about the related topic for the
following week).
At the beginning of every week, the learning
JOURNALs were collected weekly, (their materials
were analyzed as qualitative data for further quantitative
analysis), in order to be authentically assessed and
scored as a formative test according to the following
qualitative criteria:
1- Technique: understanding the concepts,
2- Habits of the mind: exploring more than one
reference,
3- Reflection: comprehending what is required,
4- Craftsmanship: neatness and layout of the
JOURNAL, and
5- Effort: completeness of the learning JOURNAL’s
materials in order to deservedly be the only source in the
review for the summative examination.
(Each factor of the above-criteria was given 1/5 of the
total (20) marks allotted to the 2nd-semester's formative
test).
* (At week 10), a questionnaire was designed and
conducted, to be completed by the learners, as a
feedback about the experiment they had just taken part
in it, and also giving them the opportunity to express
orally whatever was missed by the questionnaire.
8- 1-3 Course-book
In order to select a course-book to be taught during
the experiment-time, the following references, shown in
Table No.1, were on the classroom's table of
discussions:
Table No. 1: Books proposed for a course-book
No. Book Title
Author(s)
John Lyons
1
LINGUISTICS
SEMANTICS:
An Introduction
A. P. Cowie
2
Semantics
Sebastian Lobner
3
Understanding
SEMANYICS
James R. Hurford,&
4
SEMANTICS:
Brendan Heasley
a course-book
John I. Saeed
5
Semantics
FRMKIN,
6
AN
INTRODUCTION Victoria
Robert
RODMAN,
TO LANGUAGE
and Nida HYAMs
After hot and fruitful discussions, lasting the 2 lessons
of week 1 of the experiment, among the students guided
by the teacher, showing the pros and cons of this and
that, the majority of the students chose A. P. Cowie's
Semantics as the ONE; justified and approved by the
teacher for it can almost cover the most major entries of
'semantics' as a subject for the classroom, which the
semantics-learner needs. Furthermore, all the references
listed in (Table No. 1) would also be used as standby
references of enhancement when the learners write
down, in the learning JOURNAL, the subject-materials'

The Effect of Using a Learning JOURNAL in Teaching Semantics…

Ghayda Ali Muhammed

outcomes of each week-study, as part of the weeklylearning-task.
9- 1- 4 Learning-JOURNAL Project
The 10-week-time (25th March to 7th June 2015)
allotted for the experiment was exploited as appears in
(Table No.2), including the distribution of A.P. Cowie's
Semantics entries, as a course-book (c-b for short) for
the second semester 2014-2015.
Table No. 2: Assignments' distribution over the 10
weeks of the experiment
No. Week
Discussions
and
entries
taught
of work
during the week
Explaining the experiment and its
1
1st
objectives/ Discussions about selecting a
course-book for the experiment (2 units)
(c-b)Words and meanings (continued):
2
2nd
Words, words, words/Multiple Meanings
(2 units)
(c-b) Words and meanings: Meaning
3
3rd
relations/ Set sentences/ Components of
meaning
(c-b) Word formation: Lexicalization/
4
4th
Productivity/ Prefixes/ Suffixes/
Conversion/ Compounds
(c-b) Multiple meaning: Polysemy &
5
5th
homonymy/Testing for meanings/
Specialization of meaning/ metaphor/
Metonymy/ Creativity & slang
(c-b) Meaningful relations: Pairs and
6
6th
groupings (synonymy) and (ranks)/Binary
contrasts (antonyms),(complementaries)
and(converses/ Groupings (hyponymy)
and (non-branching hierarchies)
(c-b) Set Phrases: Set phrases and set
7
7th
sentences/ Collocations/ Idioms/ Proverbs,
catchwords, and formulae
(c-b) Components of meaning:
8
8th
Componential analysis/ Marked and
unmarked/ Advantages of componential
analysis/ Denotation and connotation
(c-b) Semantics and the dictionary:
9
9th
Grammatical and lexical items/ Complex
word/ Multiple meaning/ meaningful
relations/ Componential analysis/
Phraseology
Assessment of the learning-JOURNAL/
10
10th
discussions/learners feedback
(questionnaire), preparations for the
summative examination at the end of the
second semester 2014-2015
Furthermore, via the interaction with the teacher and
the ONE (program-course-book), the performing of
presentations in the classroom and writing in the
learning JOURNAL at home as learning activities and
as outcomes, can be illustrated in (Figure No. 3) below:
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Figure No.3: A diagram illustrates the process interaction through
which the representations and the JOURNAL comes as outcomes of
interaction between the pedagogue and learners.

Perceiving the components of the diagram above as a
complete process, which in both, the teacher‟s cognition
and action, are not isolated from each other, but
presented as interactive ones to inspire action, in and
outside classroom, in order to feed the learners'
perceptions, as the teacher works from lesson to lesson
(Breen et al., 2001; Fang, 1996 -cited in Branden ed.:p.219). In addition, the teacher's actions and
perceptions not only impacted each other, but also
influenced, and were influenced by, the learners' actions
and perceptions. Thus, Interaction is seen as a major
factor in the complex interplay of the situation, which
involves a multiple-task-based work weekly for the
learners as follows:
- As an introductory task, prior reading of the topic at
home, trying to get information and make sense of the
topic-text, as an assignment before attending the
lecturing of the lesson,
- Discussing the most prominent concepts of the
lesson with the teacher and classmates during the lecture
in the classroom (1st lesson/weekly),
- Priority preparation of the assignment at home, for
presentation,
- Making presentation in the classroom and taking
part in the discussions (2nd lesson weekly), and
- Writing down their reflections in the learningJOURNAL (at school or at home) as an outcome from
the experience they passed through the said-week.
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9. 1. 5 Objectives of each Lesson in the course of the
experiment:
9. 1. 5. 1 General:
- Recognize the areas where semantics work, as being
one of the main-stream of theoretical linguistics,
- Identify the concepts of meaning in language at all
levels (word, phrase, and sentence), especially on part
of the actual use of language,
- Identify semantic relations, and
- Practice semantic analysis.
9- 1- 5- 2 Specific:
Developing a Learner-led Syllabus
-Does
speculating
a
learning-ability
like
the
„learning-semantics competence‟ have to do with a
question about the sort of syllabus which is needed to
elicit concepts related to semantics and make them more
comprehendible?
The answer is:
-Presumptively, yes .
In his The ELT Curriculum (1999), Ronald V. White
differentiated between two types of syllabus:
-Type A, which is notional-functional, and it is the
most recent type of content-based syllabus, and
-Type B, which is a methods-based syllabus.
For further details about the two types of syllabus see
the diagram below:

Methods

PROCESS
Learning focus
Learner-lead

PROCEDURAL
cognitive focus
Task-based

in White 1999 p. 97). But, finally, a learner-led syllabus
does not mean that the teacher will be completely under
the mercy of the learners.
Finally, this study presumes the learning JOURNAL as
one which stands for the PROCESS type of syllabus
which eventually may lead to developing a learner-led
syllabus in the course of this study‟s experiment, i.e., in
a process like that of building a house a section at a time
as said before..
9- 1- 6 Assessment Instruments
To judge the pitfalls and payoffs of the
experiment, it first needed to specify the type and nature
of the instruments to be adopted for assessment, as well
as specifying the variables to be examined:
- As a formative test during the 10-week-program, an
average of
scale (out of 20) was adopted for both
groups (A) and (B), except that using the learning
JOURNAL as basis of evaluation for group (A)
according to the afore-mentioned qualitative criteria in
(9-1-2), while for group (B) the results‟ average of an
ordinary semester-test was the basis for evaluation.
- The results of the 2014-2015 academic-year's final
examination, were taken as a summative examination
results, and were adopted as the program-end
examination for evaluating both groups (A) and (B)
achievements, according to the college‟s formal scale
(out of 60), but for group (A) according to the
qualitative criteria mentioned in (9-1-2) above.
Furthermore, in order to fulfill the framework of an
authentic assessment, it was very necessary also to ask
the participants to fill out a feedback questionnaire form
(see Appendix No.2) which included items about the
development of the students‟ motivations and goals for
learning 'semantics', to be a subject of a quantitative
analysis. Naturally, the questionnaire form was exposed
to a jury (see their names in Appendix No.1) in order to
check its items adequacy.

Figure No.4: Diagram of methods-based syllabuses
(Adapted from White 1999)
According to White, Type A syllabus is a radical one,
because
it
includes
building
the
syllabus
on
methodology, where tasks rather than content form the
focus (White 1999 p. 95). But, on the other hand, White
explained that such a syllabus if it is PROCEDURAL, it
would stay a teacher-led one, since the teacher is in
control of the task, whether in choosing the tasks or in
organizing them. So, by contrast, he argued that a
learner-led syllabus would take a direction decided by
the learner. Furthermore, he compared the process of
developing such a learner-led syllabus to the process of
building a house a section at a time, which should be
negotiated among the builders (the learners). This is
exactly the syllabus type which he called the PROCESS
type, which is advocated by Breen & Candlin (Ibid p.
95), and its rationale is an educational one rather than a
linguistic one (Candlin 1987 and Breen 1984: 86- cited
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10- Data: Collection and Analysis
The data obtained for this study
analyzed as follows:

were

technically

10-1 Equivalence Pre-test
To start the experiment, a pre-test was conducted to find
out if the research-sample‟s 2 groups have the same
value or not.
Table No. 3: Pre-test results
Group
No.
Mean
Sd.
t-value Sig.
A
24
11.416
3.586
0.506
NS
B
24
11.958
3.827
The results of the pre-test in Table No 3 showed no
significant differences between the two groups (A) and
(B), which denote that they had the same value for the
purpose of the study.
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10-2 Discussion and Analysis of Data
1- The first hypothesis denotes that “Using a
learning-JOURNAL, on part of group (A), in
teaching-learning
semantics,
no
significant
differences would be expected in the formative test
results between group (A) and group (B)
achievements.”
Using the ANOVA system of analysis indicated
significant differences in Group (A) achievements,
manifested statistically in the marks of the students‟
during the 8-week study of semantics; illustrated in the
following table:
Table No. 4: ANOVA
VAR00002
Sum
of
squares
659.813
Between
1373.167
groups
2032.979
Within
groups
Total

df
7
184
191

Mean
square
94.259
7.463

F

Sig

12.63
0

0.05

In order to identify the details of the students‟
development in achievement, the means of the students'
marks during 8 weeks were dealt with as in the Table
No. 4 below:
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In Table No.5, significant differences are seen as an
increase in group (A) learners‟ achievements rising
gradually, in mean, from (8.7917) up to (13.2396)
during the period of 8-week-study.
Hence, the second hypothesis is proved and accepted.
3- The third hypothesis denotes that “Using a
learning JOURNAL, on part of group (A), in
teaching semantics,
no
significant
differences
would be expected between group (A) and Group
(B) achievements in the summative tests.”
Table No. 6: Statistical differences between Group
(A) and Group (B) in the summative test
Group
No.
Mean
Sd.
t-value Sig.
A
24
42.625
6.863
2.142
0.05
B
24
37.291
10.080
In Table No.6, a significant difference could be seen
at (0.05) between groups (A) & (B) achievements,
manifested in mean. For Group (A) it reads (42.625),
while for Group (B) it reads (37.291), which indicated a
large difference between the results of the two groups,
in favor of group A.
Hence, the third hypothesis has been nullified.

Table No. 4: Statistical differences between Group
(A) and Group (B) in the formative test
Group
No.
Mean
Sd.
t-value Sig.
A
24
11.212
1.353
0.682
NS
B
24
10.538
4.312
In Table No.4, no significant differences could be
seen between the achievements of groups (A) & (B) in
the formative test.
Hence, the first hypothesis is proved and accepted.
2- The second hypothesis states that:
“Using a
learning JOURNAL, on part of group (A), in
teaching-learning semantics, significant differences
are expected as a gradual weekly development in
group (A)‟s achievements.”
Table No5: Development in group (A) achievements
week
N
Mean
Std.
Deviation
24
8.7917
2.55341
1.00
24
9.0417
3.02855
2.00
24
9.5000
2.53669
3.00
24
11.0417
1.80529
4.00
24
11.7083
2.13621
5.00
24
12.5000
3.48911
6.00
24
13.5833
3.24261
7.00
24
13.7500
2.65805
8.00
Total
192
11.2396
3.26249
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4-

The fourth hypothesis states that “The students
of semantics have the ability to develop a learnerled syllabus, based on materials written in a
learning JOURNAL to use it as a unique reference
to improve their achievements in both, the
formative-test and the summative-test.”
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Table No. 7
Descriptive findings of the
the Learning
JOURNAL
Variance
No.
VAR00001
24
VAR00002
24
VAR00003
24
VAR00004
24
VAR00005
24
VAR00006
24
VAR00007
24
VAR00008
24
24
VAR00009
24
VAR000010
24
VAR000011
24
VAR000012
24
VAR000013
VAR000014
24
VAR000015
24
VAR000016
24
VAR000017
24
VAR000018
24
VAR000019
24
VAR000020
24
VAR000021
24
Valid N (listwise)
24

Learners feedback about

Minimum
3.00
1.00
3.00
2.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
1.00

Maximum
5.00
4.00
5.00
3.00
5.00
5.00
3.00
4.00
5.00
4.00
4.00
5.00
4.00
5.00
3.00
5.00
4.00
5.00
3.00
5.00
3.00

Table No.8: Ranking of the questionnaire statements
in value
from highest to lowest
Mea
Ran
Stateme
Mea
Ran
Stateme
n
k
nt No.
n
k
nt No.
18
4.083 1st
13
3.083 10th
nd
1 and 12
3
2
4
3
11th
rd
5, 9, and 4.041 3
15
2.708 12th
th
4
2
13th
16
7
3
th
7
14
3.833 5
2.500 14th
th
6
19
15th
6
3
0
th
11
3
3.750 7
2.458 16th
th
21
17th
8
20
0
3
th
17
3.541 9
2.291
7
7
10
3.500
2.041
0
7
3.416
2.000
7
0
3.250
1.958
0
3
3.166
7
In Table No.8 above, the findings of the questionnaire
indicate that:
(Statement 18) which denotes “The L-J was to
me of a great help as a reference in
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Mean
4.0417
2.4583
3.5000
2.7083
3.8333
3.5417
2.2917
3.2500
3.8333
3.1667
2.0000
4.0417
3.0833
3.7500
2.5000
3.8333
3.2500
4.0833
2.0417
3.4167
1.9583

examinations” came as the first in rank among
the learners‟ interest with a mean of (4.0833)
(Statements 1 and 12) which successively states
“The L-J guided me to improve my writing
skills.” and “The L-J increased my selfStd..Deviation
confidence in interacting with my teacher and
.75060
classmates.” came next in the students interests
.77903
with means of (4.0417) for both.
.72232
- .46431
(Statements 5, 9, and 16) which successively
denotes “The L-J enlightened me about the role
.56466
of semantics in the linguistic-study contexts.”,
.58823
“The L-J stimulated me to improve my
.44233
achievement in research-work” and “The L-J
.55003
helped me to differentiate between the meanings
.56466
of words at different levels.” came in the third
.38069
rank with means of (3.8333).
.65938
- .55003
(Statement 6) which states “The L-J provided
.40825
me with innovative ways of learning.” came in
.53161
the fifth rank with a mean of (3.5417).
- .51075
(Statement 3) which denotes “The L-J helped
.48154
me to make use of dictionaries and other
.44233
supportive study sources.” came in the sixth
1.01795
rank with a mean of (3.5000).
- .62409
(Statement 20) which denotes “The L-J enabled
58359
me to develop my writings in lessons other than
.55003
the semantic-lesson.” came seventhly with a
mean of (3.4176).
(Statement 17) which states “The L-J taught me
how to make briefs of other study-subjects‟
course-books.” came eighth with a mean of
(3.2500).
(Statement 10) which states “The L-J stimulated
me to systemize my performance in other studysubjects.” came ninth with a mean of (3.1667)
(Statement 13) which denotes that the L-J
stimulated the learners to make further readings
on the topics of semantics; came tenth with a
mean of (3.0833).
(Statements 4, 15, 2, 7, 19, 11, and 21)
successively came 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th,
and 17th.
Significantly, the statement ranking from 1st to 10th
all, in nature, stimulate the learner to take the
initiative to do something, and not to mention the
effect of the other statement in the same respect.
Hence, the fourth hypothesis is proved
accepted pursuant to the feedback of
learners.

and
the
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11-Conclusions and Recommendations
11-1 Conclusions
In the light of the results of data analysis and discussion,
the following conclusions could be arrived at:
1- Using learning JOURNAL as an approach in
teaching semantics has positive effects on the
learners‟
creative
ability
in
achievement
(Hypotheses 1, 2, and 3).
2- Using a cognitive-based and task-based as a
mixed-approach in teaching semantics can
stimulates the learners to develop a learner-led
syllabus to be as a major source in gettingready-review for
various
types
of
tests
(Hypothesis 3).
3- Using
learning
JOURNAL
generally
in
teaching, if it were, can improve the learners‟
compositional
skills
to
make
significant
progress research (Hypothesis 4 and the
questionnaire results).
4- Using learning JOURNAL as a writing activity
of assignments given to the learners enables the
learners to develop an assumed learner-led
course-book to use it as a major reference in
tests (hypothesis 4).
11-2 Recommendations
In the view of the above-drawn findings, the following
recommendations could be justifiably sounding:
1- Proving its reliability by this research work,
teachers of subjects other than semantics can
use the learning JOURNAL as a creative tool in
the teaching-learning process.
2- Researchers can dig in more details and more
deeply in the usefulness of using a learning
JOURNAL in teaching semantics, especially in
expanding the experiment to investigate the
learners‟ ability to comprehend variables of the
semantics subject other than major entries of
semantics.
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Appendix No. 1
Names of the jury who examined the questionnaire statements‟ adequacy:
1- Dr. Hussein Ali Gargari (Prof.)/ College of Languages/ Nawroz University
2- Dr. Chachaan Jum'ah Mohammed (Assist Prof.)/Department of Psychological & Educational Sciences /Faculty
of Basic education/University of Duhok
3- Dr. Sami Abdul-Aziz Al-Ma'mouri (Prof.)/Department of English/College of Basic Education/ University of
Diyala.
4-Mr.Ahmed Khalis Shalan (lecturer)/ College of Languages/ Nawroz University

Appendix No. 2
Questionnaire
Dear student'
The researchers are carrying out a study entitled "The Effect of Using the learning-JOURNA, in Teaching
Semantics, on the Tertiary Level Juniors’ Achievements "
You, being a research-sample‟s member of the said-study, I have the pleasure to benefit from your frank and
clear answers to the items of the following questionnaire, as a feedback about the usefulness of the learningJOURNAL as a learning tool.
Thank you for being helpful.
Researcher
Ghyda Ali Muhammed
University of Zakho
College:
Stage:
Gender:

University:
Department:
Age:

Note: Dear students, on ticking the square opposite to the items below, bear in mind that the abbreviation (L-J)
in the said items stands for the (learning-JOURNAL) used in the teaching-learning process of semantics you
experienced during the second semester of the academic-year.
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No.
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

854

Items
The L-J guided me to improve my writing
skills.
The L-J did not help me to make better
understanding of the semantic components.
The L-J helped me to make use of
dictionaries
and
other
supportive
study
sources
The L-J did not offer to me the chance to
arrange my study-schedule
The L-J enlightened me about the role of
semantics in the linguistic-study contexts.
The L-J provided me with innovative ways of
learning.
The L-J did not motivate me enough to take
the responsibility of my learning.
The
L-J
provided
me
with
better
understanding of both teacher's and learner's
role in the teaching-learning process
The L-J stimulated me to improve my
achievement in research-work.
The L-J stimulated me to systemize my
performance in other study-subjects.
The L-J did not guide me to make semantic
analysis.
The L-J increased my self-confidence in
interacting with my teacher and classmates.
The L-J did not stimulate me to make further
readings on the topics of semantics.
The L-J taught me how to be self-dependent
in learning.
The L-J did not show me a way to understand
the meaning relations.
The L-J helped me to differentiate between
the meanings of words at different levels.
The L-J taught me how to make briefs of
other study-subjects‟ course-books
The L-J was to me of a great help as a
reference in examinations
The L-J did not teach me how to make an
outline of the study-items.
The L-J enabled me to develop my writings
in lessons other than the semantic-lesson.
The L-J did not guide me to systemize my
answers in the examinations.

Always

Ghayda Ali Muhammed
Often

Sometimes

Rarely

Never
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Abstract
This paper presents expansion, enhancement, design and
implementation of wireless SCADA systems to control a
variety of industrial processes from a master location which
include authorizing vast monitoring for pipelines, natural
gas, petroleum fields, water and transportation systems,
chemical plants, utilities, oil refineries, power generation,
electrical grid and an immense assortment of
industrialization
functionality.
The
control
of
environmental
temperature,
oil
pressure,
gases
concentration, fuel tank level in power industrial plant had
been collected and analyzed with a high power capacity 1
MW, based on Master terminal unit (MTU) design for data
acquisition from Remote Terminal Unit (RTU) sensors and
wireless data transfer using 2.4 GHz RF module, makes
sensors data collection come true.

I. INTRODUCTION
Wireless communication is ultimately one of the most
vibrant zones in the scope of communication today.
However, it has been a topic of research since the 1960s.
The last decade has seen a burst of projects and activities
in this area due to a concourse of varied factors.
Specifically, a tremendous increase in demands of
connectivity, higher data rates, synchronous and
asynchronous data transmission and rapid introduction of
new services and technologies [1]. Examples would
include development industries related to wireless
communications in the electrical power system, working
on improving reliability and proficiency of power
generation by adjusting and supervising networks within
the electrical power scheme.

Index Terms - SCADA Systems, Remote Monitoring,
LabVIEW, AVR.

II. LITERATURE REVIEW

* The paper has been presented in the 4th International Scientific
Conference of University of Human DevelopmentApril, 2017.
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Acquiring multiple data sets using different sensors‟
network topologies, the information may be analog or
discrete in nature for the domain. Operation at high speed
may employ a multichannel data acquisition system.
Processing the data with the aid of a data processing
algorithm and computing equipment, as well as
presenting the data for the employer is the primary
necessity of any industrial automation system. Several
methods of data acquisition, data logging, supervisory
control and modem development had been discussed in
the field. Also, the distinct control requirement and
element control scheme for the boiler unit had been
discussed [2].
The surveillance and construction of a microcontroller
PIC16 and LabVIEW-based SCADA system had been
designed for control and enhancement of the performance
by acquiring and manipulating physical parameters such
as temperature, soil moisture, humidity and intensity of
light in the greenhouse system on a real- time basis. This
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study uses software such as LabVIEW, together with a
low-cost microcontroller PIC16 based data acquisition
hardware, as DAQ card had been described in [3].
Consideration of the communication and security
components are popular among these energy subsystems.
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) is
the essential subsystem of a smart grid. A second key
component of a smart grid is to recognize all connections
to SCADA networks and how well these connections are
secured, as well as those that are highly available in
wireless networks. The wireless technologies include
WiMAX, WLAN, WAN, all versions of cellular
technologies and wireless sensor protocols. The
comprehensive security setting is the key component as
privacy is still the main stumbling block to a realization
of smart grid technology [4].
This paper is submitting challenges to improve a Data
Acquisition Card (DAQ) and data logging system that
supervise influential parameters of the electrical power
system, i.e. measure voltage and temperature, current in
three-phase systems. If the temperature, fuel levels or oil
pressure go over of bounds then subsequent control
action is applied to maintain the normal level .The
advantages of wireless sensors network which is suitable
for deployment in the electrical power system.
III. SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION
SYSTEMS (SCADA)
The acronym SCADA symbolize Supervisory
Control and Data Acquisition. Factually, the essential
objective of SCADA is to control, monitor, and alarm
plant or regional implementing systems from a centric
location. Although override control is possible, it is
infrequently employed; nevertheless control set factors
are completely regularly altered by SCADA [5]. The
pioneer attraction of SCADA to a municipality is the
capability to significantly diminish operating action costs,
and improve plant or regional system performance and
reliability. Data gathering in a plant no longer requires
staff to spend time roaming all around the site, and
consequently the frequency of field site investigation
required in a regional system can be decreased [6].
The term SCADA generally refers to a main system
that monitors and controls a complete location. The bulk
of the location control is actually executed automatically
by a Remote Terminal Unit (RTU) or by a Programmable
Logic Controller (PLC) [7, 8]. The PLC is a processing
computer, real-time system for several inputs and output
configuration, extensive temperature gauges, inviolability
to electrical noise, impedance to vibration.
Server control functions are almost always limited to
basic site over-ride or supervisory level capability. Data
acquisition begins at the RTU or PLC level, involves
meter senses and tool statuses that are connected to the
SCADA as fundamentally. Data is already compiled and
arranged in such a method that a supervise chamber
operator employing the SCADA enable to make a
suitable supervisory decisions that may be desired in
order to over-ride normal RTU (PLC) controls.
SCADA systems are used not only in industrial
processes: e.g. distribution, steel making, and power
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generation (conventional and nuclear), but also for
natural gas conveyance and allocation systems. SCADA
systems used to run on DOS, VMS and UNIX; in recent
years all SCADA dealers have moved to NT and some as
well to Linux [9].
IV. PROPOSED SYSTEM
In this section we will discuss the building of an
Industrial power Management system from four points:
A. Hardware Architecture of MTU
A performance and powerful control system has been
implemented with a high power capacity 1 MW, which
can optimize power usage, quality and reliability in an
industrial environment, which is an important aspect of
improving costs critical to profitability.
Master terminal unit (MTU) design for data acquisition
from RTU sensors in an industrial plant, that allows for
operators to have several beneficial features, and it makes
their work flexible and easy. It gives numerous options to
deal with the alarms. It provides the users with fault
events, graphical displays and opportunity to change
texts.
The historical databases are used for analyzing events
and making reports to provide clear views about the
operation and business.
Reading voltages, emerging pregnancy currents, timing
delivery of extra capacity and control the temperature and
the oil pressure inside the engine, each phase called
voltage indicator for the three phases. There are also
controls one of them to connect the feed battery for
generating the second key to initially operating advances
starting motor is called the master key, which connect
beyond the ability of consumer. Also, there are three
identical keys for each phase order is controlled on each
phase are isolated from each other. The interface program
is structured timer to determine the runtime and
extinguish generated and connected load electricity to
nourishing a time of their choice. Figure.1 shows the
simulation of the proposed system that interfaces with
PLC which permits the operators to monitor the power
plant with a personal computer. Figure 2 shows the
Master terminal unit (MTU) hardware architecture.
Table I presents the main device data used in this system.
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regulator. Then, it will subsequently use this realization
to overcome performance problems like production jams
or mechanical insufficiency authorize the premise of
reliability and concentrated maintenance for the integral
system.

Fig.1 Simulation of proposed system
TABLE I
DATA OF PROTOTYPING HARDWARE COMPONENTS

B. Virtual instrumentation design using LabVIEW
LabVIEW is a graphical programming language can
that be used to solve various problems. Having vigorous
problem-solving skills and robust background in
mathematics and engineering technology basics are
essential to produce solutions in LabVIEW. LabVIEW
stands for Laboratory Virtual Instruments (VIs)
Engineering Workbench (LabVIEW). VIs include three
major elements —the front panel, the icon/connector
pane and the block diagram. So as to utilize a VIs as a
sub-VIs in the block diagram of another VIs, it is
important that it have a connector and an icon. The
LabVIEW windows are the front panel (containing
controls and indicators) and block diagram (containing
terminals, connections and graphical code). The front
panel is the user interface of the virtual instrument. The
code is built using a graphical illustration, which is
importance to surveil the front panel target. The block
diagram window implicates this graphical source code as
shown in figure 3.
Subsequent software and drivers had been installed,
the next step is to physically connect and then set up our
proposed hardware. With LabVIEW, we have simulates
the wireless control block diagram, receiving data and
Electronics Components
Zener Diode
Microcontroller
Transistor
Capacitor
Crystal Oscillator
Operational Amplifier
IC
Resistors
Optocoupler
Relay
Voltage Regulator
Transformer
Bridge diode
diode
VDO sensor
Fuel Level Sensor
Oil Pressure Gauge Sensor
Wireless

Fig.2 Prototyping hardware as (MTU)



Condition monitoring

Condition Monitoring is the operation of
surveilling all electrical, mechanical and peripheral
limitations that could have any unfavorable effect or
could influence the system in a damaging way, resulting
in unnecessary downtime or high cost. Various condition
monitoring sensors in the system, including fuel level,
two pole VDO oil pressure sender sensor, and VDO
temperature sensor will supply input signals to the
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Value
5V
ATMEGA32
BC548C
1000µf/25v
12.MHZ
lm358
Max.232
1KΩ/10KΩ/470KΩ
24V
5v/12v/24v
220v to 12v

80psi
SSS/SSL Diesel
Measuring range:
0-1 .0 Mpa
NRF24L01

displayed to the user in the form of curves. It displays the
values and issue reports that explain the industrial
process, alerts for high temperatures or lack level of fuel
or liquid.
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Fig. 5 HMI real time emergency monitoring by client
Fig. 3 LabVIEW simulates of wireless control In order to quickly
realize the front panel and block diagram

D. Transceiver and Data Collecting with remote
terminal unit (RTU)
C. SCADA Client/Server Configuration
There are two main parts of any SCADA software,
the server and the client:
1) SCADA –PC as Server
Human machine interface (HMI) is responsible
for core SCADA functions, such as data
communication with the control hardware (either
directly or via OPC server), graphics creation, alarm
generation, data storage, security, reports generation …
etc. as shown in figure 4.

Fig.4 Supervisory computer system HMI normal display

2) SCADA –PC as Client
Exhibits data to the employee, equips for
surveillance inputs and pass operator commands to the
SCADA server in a diversity of formats, like graphics
screens, schematics, pull-down menus, windows, trends
and reports display … etc. as shown in figure 5.
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Often there are problems associated with the
need to obtain data from sensors located at a significant
distance from the control device. A simple solution:
stretch a couple of tens of meters of wire. However, this
is not always possible. Long wires are prone to
interference. In addition, the supply of power over long
wires is often impossible due to the high resistance of the
conductor. Therefore, the power supply still must be
placed in the immediate vicinity of the sensor. Do not
forget the need to hide the wires for a minimal aesthetic
appeal as well. All of this pushes us to the idea of
dispensing completely without wires, namely, to build a
system for transmitting data over a radio channel. There
is also an inexpensive solution for wireless
communication: a radio module based on the NRF24
chip. Connection and work with one of the varieties of
such a chip and will be discussed in the article.
The NRF24L01 is a transceiver designed for ultralow power wireless purpose which is a single chip device
operates under 2.4GHz with an embedded baseband
protocol impulse. It is configured and operated out of a
Serial peripheral Interface (SPI.) The register sketch
includes all the registers in the nRF24L01 that supports
data rate up to 2Mbps. It consists of 4 modes of operation
namely RX mode, TX mode, standby mode and Power
Down mode [10].
Controlling and monitoring of wireless data transfer
using network of 2.4 GHz RF Modules as shown in
figure 6.
Figure 7 shows NRF24L01's work flowchart in proposed
system.
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measurements to a central (master) node with LabVIEW
as shown in figure 8.

Fig.6 Proposed system network

Fig.8 Network nodes of low cost wireless transceiver with the
FRDM board as RTU

V. RESULTS AND DISCUSSIONS

Power- down state



Sending data (un guided) using NRF
Finally, it sends a pulse with the CE pin (Chip
Enable activates TX or RX mode) of at least 10 μs to
initiate the sending of the data over the space. As shown
in figure 9.

Initial NRF24L01

yes

No

Was sensor tripped

Set as send mode
set receive mode, pull SCADA,
and excite receiving

Data packet waits to
be send

Receive data
packet
successfully

Pulled up SCADA ,excite sending

Send data
successfully, receive
the response

Fig.9 TX_ pulse with the CE pin with Flush register

Fig.7 NRF24L01‟s work flowchart

The FRDM-KL25Z is an ultra-low-cost development
platform for Kinetis L Series KL1x (KL14/15) and KL2x
(KL24/25) MCUs built on 32-bit ARM Cortex-M0+core
processor up to 48 MHz operation, with extension board
selections and a built-in debug interface for flash
programming and run-control [11].
Five nodes of remote terminal unit (RTU) will
receive measurements through sensors and then forward
859

 Setting the interrupt mask bits in the CONFIG register
and screening the interrupt flag and resetting the
Status flags as shown in figure 10.
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reference supply was used. The line graph in figure 13
illustrates the temperature readings variation with the
resistance values change. The temperature was increased
from (0 to 160 C) during the experiment. Conversely, the
resistance value was dropped from 3240 to 160 ohms.

Fig.10 Interrupt flag signal after data has been sent

 Receiving data using network nodes of NRF
If data had been sent and acknowledge signal would
have received, the 0x20 bit is set as shown in figure 11.

Fig. 13 Temperature sensor reading with resistance value variation

Fig.11 Interrupt with complete data receive



Variable data had been collected from different
sensors such as pressure, temperature, gas
concertation from an industry field.
Figure 12 shows the relation between the resistance
values of VDO sensor with oil pressure measured from
the field. In the system, five volts reference voltage was
supplied to the VDO pressure sensor. The pressure sensor
measured values from zero to ten bar as you can see in
the graph. Resistance was increased dramatically from
(10 to 184 ohm) as the pressure was amplified from zero
to ten.

The third sensor is a gas sensor (MQ5). MQ5 is
a sensor used for gas infiltration detection such as H2,
LPG, CH4, CO and Alcohol. In the research, three
readings data (H2, CO and cleared air) were collected to
demonstrate the system working. Figure 14 shows the
concentration of H2, CO and cleared air in the field. For
all H2, CO and cleared air, the concentration was
between 200 and 10000 PPM (part per million).

Fig. 14 Gases concentration in the field

Finally, fuel tank level sensor had been used.
Figure 15 shows the relation between the fuel level
measured with the sensor‟s resistance. The four sensors
readings show the system works correctly by monitoring
sensors data founded in an industry field.

Fig. 12 Pressure sensor reading with resistance value variation

For the temperature measurement, a VDO
temperature sensor with a negative coefficient was used
to obtain the readings from the field. Also, five volts
860
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Abstract
Lack of having a perfect machine translation for Kurdish
language is a huge gap in Kurdish Language processing
(KNLP). inkurdish is a first machine translation system for
Kurdish language which is capable of translating English
into Kurdish sentences. Building "inkurdish" machine
translation system was a great point regarding Kurdish
language processing, but like any other translation system
has strengths as well as many shortcomings and issues. This
paper tries to evaluate inkurdish machine translation
system according to both linguistics and computational
issues. It might help any other researchers interested in
doing research in this field. It attempts to evaluate
inKurdish from different perspectives, such as, giving un
common words, sentences, phrases and paragraphs in this
machine to check whether it provides the correct
translation or not. A general evaluation can be done after
getting a valid sample with their translations from the
machine and compared to the meanings of the words
outside the machine.
Keywords- NLP, Machine Translation (MT), Kurdish, Asiya
Toolkit, inkurdish translator, BLEU, NIST, METEOR.

I. 1. INTRODUCTION
A. Kurdsih Language
Kurdish language as stated by Kurdish
Academy of Languages belongs to the Indo-European
family of languages. The three most widely spoken
dialects of Kurdish are Central Kurdish, Kurmanji saru
and Kurmanji khwaru by ( Ameen, 2017), The Central
Kurdish dialect uses Arabic script while the Kurmanji
saru Kurdish dialect is written in Latin script. In addition,
Some features of Kurdish discussed in the following
definitions by different authors and linguists: firstly,
Kurdish is described as one of the agglutinated languages
as Mahwi (2011:13) argues that if any word of a sentence
consists of two or more morphemes then this is
considered as agglutination. Secondly, the basic word
order of Kurdish is described by Faraj (2009:54) as
Kurdish word order is SOV [subject+ object+ verb].
These three elements are in a fixed order, Sub NP, Object
NP and Verb.
Thirdly, Mahwi (2011:13) declares that there is
a group of languages called pro-drop languages whose
subjects can be null so Kurdish has the basic structure of
SOV but S can be optional. Qader (2004:56) confirms
that these pro-drop languages‟ tense and person are
lexical elements.
Finally, this feature is obviously seen in the MT
analysis of some languages as Cook (1988:38ff) declares
that although in Universal Grammar (UG)1 there is the
parametric concern about all languages in the world,
there are some languages which share some features and
some others do not, such as pro-drop feature which
Kurdish and Spanish both have it. Kurdish has seen less
development in the field of computational linguistics, as
Wahab (2015:13) states that 'computational linguistics

* The paper has been presented in the 4th International Scientific
Conference of University of Human Development, April, 2017.
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1

UG: it is the abbreviation of Universal Grammar of
Chomsky.
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main job is to be a source to produce other computational
programs to computerize the words and contexts in the
Natural languages'.

any translation domain such education, news, business,
..etc. but it has many merits over human translation such
as cost, time saving and so on. Important question related
to machine translation as Lavie et al.,(2010) state that
„For what purpose the MT output will be used‟ [3],
anyway output quality should be considered for machine
translation, in this view point we evaluated inkurdish
machine translation system using Asiya toolkit.

B. Background
Machine translation is one of the most important
applications of Natural Language Processing (NLP)
which brought researchers attention recently. Majority of
world‟s languages being worked on in the field of
computational linguistics generally and machine
translation especially, but unfortunately Kurdish
language processing being the least among the world
languages to be worked on, individual works have been
done here and there but with no any noticeable result,
majority of those attempts limited to dictionary designing
for word translation up to phrase translation, recently a
new attempts for Central Kurdish born which led to build
a system for translating English into Kurdish texts and
vice versa, this system is a web based project under the
name “inkurdish”. In this paper we evaluated this online
machine translation system for the sake of two reasons:
firstly, this work might help inkurdish designers to
improve their system in coming versions or
modifications, second we hope this work is capable of
becoming a building block for anyone tries to design
Kurdish Machine Translator later on.
MT is one of the recent research areas as (Zaretskaya, et
al.,2016) state that '(Even though Machine Translation
(MT) is one of the most advanced and elaborate research
fields within Translation Technology, the quality of MT
output has always been a great concern, and MT
evaluation is a popular research topic'. However, there
are some challenges the users of MT might face such as
Lavie, A. (2010:3) States that 'MT Evaluation is a
challenging and active research area of its own Merit'.
This paper also attempts to show some drawbacks of MT
such as Zaretskaya, et al.,( 2016) notice that even though
there is a common opinion that 'MT can be used only to
get the „gist‟ of the text, the development of technologies
is moving forward and this idea is becoming more and
more questionable'. However, in order to achieve higher
quality it is necessary to be able to evaluate it.
There are several events that related to the development
of MT and MT evaluation. NIST open machine
translation Evaluation series (OpenMT) was one of those
events continuous from 2001to 2009 (Group, 2010). the
annual
Workshop
on
Statistical
Machine
Translation(WMT) held by the special interest group in
machine translation (SIGMT) was continuing from 2006
to 2015 (Koehn and Monz, 2006; Callison-Burch et al.,
2007; Bojar et al., 2015).

As a part of the evaluation for the data human translation
is used as a reference by the researchers and its meant to
be preferred but the evaluation should be done by human
and it's a shortcoming as (Zaretskaya, et al.,2016)
declares that Human evaluation, on the other hand, is
'time-consuming and expensive, as well as subjective.
We suggest that human evaluation procedure could be
improved in order to achieve better efficiency and
objectivity by developing a quantitative metric based on
quality parameters and standards used in translation
industry to evaluate human translation'. So, in order to
avoid only human evaluation a well-known toolkit has
been used as an evaluation toolkit with different metrics
and is called Asiya toolkit.
As Ali Darwish (2001) cited in (Zaretskaya, et al.,2016)
proposes a scale that also follows this schema. 'In his
model for assessing translator‟s competence and the
quality of translation as a product, he argues that each
translation should be evaluated with regards to the
purpose of translation, be it communicative, literal,
reader-centered, and so on. He distinguishes the two
attributes of translation: information integrity (which we
call fidelity), linguistic integrity (which we call fluency)'.
We can summarize our methodology in six steps:
1) Data set: we collected 50 different English
samples for each of nouns, verbs, adjectives,
uncommon words, daily expressions, sentences,
idioms, proverbs, and paragraphs.
2) We got the reference translation (Kurdish
equivalence) for all the data set by a Kurdish
native – English Specialist Instructor.
3) We fed all English data set to „inkurdish‟
machine translation system and got their
Kurdish equivalence.
4) We fed Asiya toolkit with source text, machine
output, and reference text to give us the
evaluation result based on metrics we selected
(BLEU,NIST, METEOR,-TER).
5) Calculating the average score for each data set
using the formula :
Average score = summations of all individual
score / total number of data set.

II. METHODOLOGY
Up to date and even for near future machine translation
couldn‟t become an alternative for human translation for
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6) Linguistic and computational analysis of the
results.
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A. Asiya Platform
For evaluating machine output there are many
metrics such as BLEU, NIST,METEOR,..etc, majority of
metrics with variety of options are grouped together
under a project named Asiya which simplifies evaluation
task, for this purpose we selected it .Asiya is an open
Toolkit for machine Translation Evaluation which allows
us to obtain automatic evaluation scores according to a
selected set of metric representatives. Then, we
can analyze our translations using the tools provided,
such as the interactive plots and the automatic linguistic
annotations(Meritxell Gonz_alez,et al.,2014).
A complete overview of the application
architecture of Asiya and its modules is shown in Figure
1.

Figure 1: The Asiya Platform

B. Sample Testbeds
We started evaluating inkurdish from simple words
including nouns, verbs, adjectives, and uncommon words
in order to test the corpus behind the system,
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From simple words we shifted to evaluate the system
against simple sentence, compound sentence, proverbs,
and idioms. Then, we have tested the system using daily
expressions:
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Finally, we have given the system some chosen
paragraphs in different domains, here is an example
about the movie:
I watched a horror film last night, it was very terrifying
and I stop watching such movies. I always liked to watch
horror films but I regret it now. I never recommend it to
anyone else especially children.
Human Translation:

Lexical Precision: (Papineni et al., 2002) designed the
widely used evaluation metric BLEU. BLEU scores for
several n-gram lengths (default = 4). The BLEU score is
calculated as:

 زۆر ترسٌاک بوو ئتر سەیری،دوێٌێ شەو سەیری فیلوێکی ترسٌاکن کرد
هەهیشە حەزم لە سەیر کردًی فلیوی ترسٌاک. ئەو جۆرە فیلواًە ًاکەم
هەرگیس پێشٌیاری ًاکەم بۆ هیچ کەسێک بە.بووە بەاڵم ئێستا پەشیواًن
. تایبەتی هٌذااڵى
Machine Translation:
 ئەو زۆر دەتۆقاًذى و هي لە،هي دوێٌێ شەو فلیوێكي ترسن تەهاشا كرد
 هي هەهیشە حەزم كرد تا فلیوي ترش.تەهاشا كردى فلیوي ئەوها دەوەستن
 هي هەرگیس ئەو ڕا.تەهاشا بكەم بەاڵم هي ئێستا ئەو پەشیواى دەبوەوە
ًاسپێرم بۆ كەش هي تر بەتایبەتي هٌذاڵ.

III. RESULT AND DISCUSSION
In this section we displayed the result of our
work and discussed the result for each data fed to the
inkurdish machine translation system as well as outputs
getting from it using Asiya Toolkit for evaluation ,
finally we analyzed the result manually in addition to
automatic evaluation done by Asiya toolkit in order to
conclude the work in the best case.

A. Metric Set
As (Meritxell Gonz_alez,et al.,2014) stated that „Asiya
has a rich set of measures which evaluate translation
quality based on different viewpoints and similarity
assumptions. It has borrowed existing measures and has
also implemented new ones‟ .
Asiya provide a description of the metric set. Metrics are
grouped according to lexical, syntactic, and semantic
level they operate. Common metrics measure the overlap
in words and word sequences, as well as word order and
edit distance (Aaron el at 2017).
Edit Distance: By calculating the minimum number of
editing steps to transform output to reference (Aaron el at
2017), (Snover et al., 2006) design the translation edit
rate (TER) (Translation Edit Rate) which measures the
amount of post-editing necessary for machine output to
be exactly matches a reference translation, TER has
many variants but we selected the default one (-TER)
which allows stemming and synonymy lookup but
without paraphrase support. The TER score is calculated
as:
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(Doddington, 2002) proposes the NIST metric as an
enhancement of BLEU. NIST scores for several n-gram
lengths (default = 5).
METEOR: (Banerjee and Lavie, 2005) design a novel
evaluation metric METEOR. METEOR is based on
general concept of flexible unigram matching, unigram
precision and unigram recall. The METEOR score is
calculated as:

B. Linguistic Analysis:
According to the sample test beds which are
chosen among a huge number of data that can be found
in the appendix, there are obviously advantages and
disadvantages of inKurdish machine translation system
such as the followings:
In this MT, there is another big problem, such as having
no sound transcription to show the right pronunciation of
the given words and instead it has the transcription in
Kurdish script which is not accurate.
1. I try to learn French  هي هەوڵ دەدەم تا فەڕەًسي فێر ببن
2. Cleanliness is next to godliness  پاکی لە تەًیشت خوًاسیە
From the examples, we can understand the real problem
of sentence structure which is a valid problem in
inKurdish MT system. Because the words and their
meanings are clarified in the corpus as shown in the
above table of the MT but the synthesis and the structure
of the combination of words are problematic. From the
examples we can also understand that inKurdish MT
system has different vocabularies in the corpus but it
can't easily synthesize during translation due to lack of
proper linking.
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C. General Evaluation of inKurdish MT System
Lack of awareness of the culture is another big
issue in translating idioms, proverbs and daily
expressions with machine translation systems. Through
different examples it is shown that there are several
problems which inKurdish MT makes in translating
English into Kurdish proverbs, idioms, paragraphs and
daily expressions, such as( how is it going, is translated
as  چۆى ئەو دەڕواتwhich is translated literally which looks
weird as (how is s/he going) and also the word (imposter)
is only translated in a way which is not the only meaning
of the word. The following sentence has been translated
in the inkurdish in a very odd way with adding some
words to the Kurdish translation which is not found in the
English text (I like to learn English because it's an
international language. I like to speak English
everyday): هي حەز دەكەم تا ئیٌگلیسى فێر ببن چوًكەى زهاًێكي
 هي حەز دەكەم تا ئیٌگلیسى ڕۆژاًە قسە بكەم.ًێودەوڵەتي. So, adding
something or clipping something else is very problematic
in the English into Kurdish translation which can be seen
in the inKurdish MT.
Moreover, all other examples from the Sample
Table Test Beds clarify the fact that sentences can be
understanding when translated in the machine but they
are a bit odd in structure. Especially for Idioms and
proverbs Human translation is more preferred compared
to machine translation because there are different cultural
references or understandings that can't be found in this
MT and in MTs in general. So, proverbs, Idioms and
daily expression can't get translated by these machine
translators they way they are meant. This feature
observed as a deficiency of Machine Translation
Systems. However, there are other sentences included to
this MT system and they have been translated in a good
way as far as clear from the sample, when the sentence is
very ordinary it can get translated easily but when its
getting a bit complicated it can't get translated by this MT
easily and quite meaningfully.

different word order with English might cause difficulty
to the system to switch the order between two different
languages.

IV. FURTHER DISCUSSION
At a basic level for testing inkurdish machine translation
system against single words (nouns, verbs, adjectives,
and uncommon words) the result is predictable and
acceptable except in few situations:
Example 1:
English Noun  Cashew
Reference  گازۆ
Inkurdish دارى كاشوو
Example 2:
English Noun Meat Ball
Reference  شفتە
Inkurdish  تۆپی گۆشت
As we observed from both examples, the corpus
which inkurdish relies on has lack of uncommon or less
frequently used words as happened with the word „meat
ball‟, this leads to the fact that translation quality
somehow depends on corpus quality.
At a sentence level, we have given the system
many different sentences and adding words or clipping
words happens in the translated sentences, two examples
are just shown here:
Example 1:
Source text  I try to learn French.
Reference text  هي هەوڵذەدەم فێری فەرەًسی ببن
Inkurdish text  هي هەوڵ دەدەم تا فەڕەًسي فێر ببن
Example 2:
Source text  I had an accident.

D. General Comments on Kurdish language
Kurdish owns some features which might be
difficult to help an MT to work properly in terms of
structure and the combination. Thus, these features of
Kurdish are difficult to be investigated such as:
Firstly, having the feature of pro-drop property (
means the subject is null and it can be dropped). Since
the subject can be dropped in Kurdish and it can never
be dropped in English might cause ambiguity in
synthesizing a translated proper sentence from English
into Kurdish or vice versa.
Secondly, having an SOV order where in every
sentence their position is fixed and it has a very apparent
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Reference text  هي توشی ڕووداوێک بووم
Inkurdish text  هي ڕووداوێكن تووش بوو
The simple sentences we have translated with
inkurdish system and the results we got from Asiya
Toolkit tell us that the system relatively has no problem
with translating simple English sentences into Kurdish as
occurred with „I try to learn French‟ which got near to
0.6 with BLEU metric .
At a proverb level, the system showed great
shortcomings in its corpus, two examples are given:
Example 1:
Source proverb  what glitters is not gold.

Evaluation of inkurdish Machine Translation System
Reference translation  هەرچی بذرەوشێتەوە ئاڵتووى ًیە
Inkurdish translation چي درەوشاًەوە زێڕ ًیە
Example 2:
Source proverb  like mother like daughter.
Reference translation  دایک ببیٌە و کچە بخوازە
Inkurdish translation  وەك دایك وەك كچ
One of the worst points we noticed with
inkurdish system is dealing with proverbs, proverb
handling is the simplest task in machine translation
process, in simple way just saving the most commonly
used English proverbs and giving their Kurdish
equivalents. Inkurdish Proverb translation recorded very
low scores near to 0.0875 with BLEU and 1- with
PERbase metrics (Table 5).
Regarding idioms also two examples are given here,
Example 1:
Source idiom  no pain, no gain.
Reference equivalent  بە بێ رەًج ًاگەیتە ئاهاًج
Inkurdish equivalent   هیچ دەستكەوت،هیچ ئازار
Example 2:
Source idiom  the ball is in your court.
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literature, social, language and movie. Here we have
shown just an example:
Source paragraph:
I watched a horror film last night, it was very
terrifying and I stop watching such movies. I always
liked to watch horror films but I regret it now. I never
recommend it to anyone else especially children.

Reference translation:
 زۆر ترسٌاک بوو ئتر سەیری،دوێٌێ شەو سەیری فیلوێکی ترسٌاکن کرد
هەهیشە حەزم لە سەیر کردًی فلیوی ترسٌاک. ئەو جۆرە فیلواًە ًاکەم
هەرگیس پێشٌیاری ًاکەم بۆ هیچ کەسێک بە.بووە بەاڵم ئێستا پەشیواًن
. تایبەتی هٌذااڵى
Inkurdish output:
 ئەو زۆر دەتۆقاًذى و هي لە،هي دوێٌێ شەو فلیوێكي ترسن تەهاشا كرد
 هي هەهیشە حەزم كرد تا فلیوي ترش.تەهاشا كردى فلیوي ئەوها دەوەستن
 هي هەرگیس ئەو ڕا.تەهاشا بكەم بەاڵم هي ئێستا ئەو پەشیواى دەبوەوە
ًاسپێرم بۆ كەش هي تر بەتایبەتي هٌذاڵ.
The problem of inkurdish in dealing with paragraphs is
translating each sentence separately and isn‟t capable of
linking a sentence to pre or next sentence, therefore pre
editing in addition to post editing is required while
translating a paragraph or a document using inkurdish
machine translation system.

Reference equivalent  بڕیار الی تۆیە
Inkurdish equivalent  تۆپەكە لە دادگاتە
Inkurdish dealing with idioms a little bit better than
dealing with proverbs, idioms in inkurdish translation
could be acceptable if and only if with post editing. Two
examples regarding daily expressions are given here:
Example 1:
Source sentence  how do you do
Inkurdish translation  تۆ چۆًیت؟
Reference translation  چۆًی؟
Example 2:
Source sentence  so far so good
Inkurdish translation  تا ئێستا ئەوەًذە باش
Reference translation  هەهوو شتێک باشە
Inkurdish situation with daily expressions is
better than proverbs and idioms but still has shortcoming
that inkurdish couldn‟t involve at least the most
commonly used daily expressions. Average score for
inkurdish output for daily expressions is about 0.2 for
BLEU metric (Table 5).
At a paragraph level, we have chosen different
paragraphs from different domains such as science,
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BLEU metric(score between 0 and 1) as declared by
(Mohammed N. Al-Kabi) is based on counting the
number of common words in the candidate translation
and the reference translation, and then divides the
number of common words by the total number of words
in the candidate translation. NIST represents an
enhancement to BLEU. TER(highest score is 0) tells us
about the amount of post editing required for making the
machine output closer to the reference translation while
Meteor metric(score between 0 and 1) searches for exact
matching. Table6 indicates that simple sentence scored
highest among all data set (0.3021 out of 1) for BLEU
metric while the lowest score is calculated for
paragraphs, this shows the great shortcoming for
„inkurdish‟ system to deal with paragraphs and the reason
is „inkurdish‟ incapability to link among the sentences.
Table6 also clarifies the amount of required post editing
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through –TER metric, both simple and compound
sentences need the least amount of post editing (0.5)
while most post editing amount required for both idioms
and paragraphs(0.9487) . Exact matching between
reference and machine translation calculated through
Meteor metric, the worst score calculated for proverbs
(0), zero means „inkurdish‟ ignored proverb dealing in its
corpus, this problem‟s solution is quite easy by maintain
the popular or most commonly used English proverbs as
well as their Kurdish equivalences in the corpus. Meteor
score for compound sentence is higher than simple
sentence, this means that „inkurdish‟ has better dealing
with compound sentences compare to simple sentences;
we clearly noticed this point while experimenting
„inkurdish‟ system and was unpredictable.

V. CONCLUSION
inkurdish as a starting point was an appreciable
project but suffering from
sharp shortcomings we
concluded in this work, these are :
1) lack of rich corpus which involves all terms,
synonyms, proverbs, idioms, and daily expressions.
2) Selecting suitable search algorithm that returns back
an appropriate result is another demands should be
considered for machine translation task but not
found with inkurdish output.
3) Lack of using NLP techniques for getting proper
instead of literal translation.
4) Facing problems with adding some words to the
translated sentences or clipping some words from
the source sentences, which causes inaccuracy in
the translating process.
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Abstract— Text classification is the process of inserting text
into one or additional categories. Text categorization has
many of significant application, Mostly in the field of
organization, and for browsing within great groups of
document. It is sometimes completed by means of "machine
learning.". Since the system is built based on a wide range of
document features."Feature selection." is an important
approach within this process, since there are typically several
thousand possible features terms. Within text categorization,
The target goal of features selection is to improve the
efficiency of procedures and reliability of classification by
deleting features that have no relevance and non-essential
terms. While keeping terms which hold enough data that
facilitate with the classification task. The target goal of this
work is to increase the efficient text categorization models.
Within
the "text mining" algorithms, a document is
appearing as "vector" whose dimension is that the range of
special keywords in it, which can be very large. Classic
document categorization may be computationally costly.
Therefore, feature extraction through the singular valued
decomposition is employed for decrease the dimensionality of
the documents, we are applying classification algorithms
based on "Back propagation" and "Support Vector
Machine." methodology. before the classification we applied
"Principle Component Analysis." technique in order to
improve the result accuracy . We then compared the
performance
of these two algorithms via computing
standard precision and recall for the documentscollection.
Keywords- Text Classification, classification algorithm, SVM,
Back propagation.
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Conference of University of Human Development- Iraq, April, 2017.
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I. INTRODUCTION
In recent years ago, content based document
arrangement tasks (collectively indicate to as information
retrieval IR) have gained an obvious standing inside the
information systems field, due to the increase availability
of text records in digital convenience to arrive them in
flexible ways [1]. For the quick growth of the net and online knowledge, automatic text classification has attracted
many researchers and companies. Numbers of models for
(ML) have been used to task of document categorization,
for example, decision trees, k-nearest-neighbor and NaiveBayes [2]. Document categorization is the procedure of
arranging (attaching) text into one class or more from
predefined categories or classes, in other words to assign
category labels to documents. Spontaneous text
categorization can suppose a demanding section in a wide
variety of more-flexible, dynamic, land personalized
information management task as well: real-time sorting of
email or files into folder hierarchies. The variance within
outcome of this compartmentalization grow from an
attribute group elected for foundation the unity of
particular, texts with a given class the summon of text
assortment distinguish that the separation of text
documents into groups of like documents minimize the
overhead desired for speedy recall of such documents and
supply minimal domains in which the users may scout
about similar documents [3]. Text classification is "An
active research area of text mining, where the documents
are classified into predefined classes," (wajeed;2004).
There are numbers of approaches have been applied to
solve the problem of text classification. In the few years
that have elapsed "Support Vector Machines
classification" Become a priority. SVM‟s deep theoretical
partition, precision, computational scalability. Also Back
Propagation offered by Neural Network is effective
algorithms for the task of text classification. It can be
dealing with large dimensional data space [3] [6] [19].
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II. BASIC DEFINITION FOR TEXT
CATEGORIZATION
Text Categorization is an active research area of
text mining where the text is prepared with supervised,
unsupervised or semi-supervised, Knowledge [4]. Text
assortment indicates to fix the trouble to classify
documents based on their content into a specific set of
predefined labels. The major aim of Text Categorization is
to assign the class to the novel document. TC plays very
significant role in vast set of areas such as information
recovery, web page classification, and many more [5].
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B. Supervised vs Unsupervised Methods
At supervised method, the information as offered
to ML is totally classified. That means: whole examples
are offered with compartmentalization that the machine is
intended to reproduce .With the unsupervised method the
systemstaretnottsupplied anyttraining models on whole
and manner of clustering. This is incision of datum
byword for numerous sets. Information driven is The
score of clustering algorithms, hence further ‟natural‟ and
best compatible to the tacit frame of the data. [12][13].

C.
III. KIND OF DOCUMENT SORTING
A. Flat and Hierarchical classification
Mostly, text arrangement may be split into two
kinds, flat and hierarchal classification. In the flat
classification, the sub-headings are not seen as shown in
Figure 1.

One-label vs Multi-label Text Assortment

In text classification the Single-label refer to the
procedure of allocating document ( dj ) from dataset to
just one from pre-defined group , in this case there are
number of categories but only one can be assigned to the
document, whereas in multi-label job, the document (dj)
may be able to allocated to zero, one or more than one
category [8].

IV. THE GENERAL STEP OF TC
The steps of document assortment are discussing as
following points.

Figure 1: Flat classification

Document

When it becomes a large number of documents in
category, The search through this kind of classification is
complicated and the compartmentalization reliability of the
text classification system that applied this data will to be
affected This problem led to the use of hierarchical
classification as shown in Figure2 [6] [7].

preprocessin
g

Evalution
performance

Feature
extraction

Index

Classification algorithms

Figure 3: Document Classification Process

A.

Preprocessing

At the first phase of preprocessing which is utilized
to return texts for obvious term formation. The records of
text intended to the following stage in categorization of
the text are performed by great amount of attributes.
Commonly the steps taken are:


Figure 2: Hierarchical classification.
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Tokenization: Tokenization takes the text (i.e. a
string) and find the sentences and `tokens'. This may
seem like a `no-brainer' (just divide the string at
every space), but this is not the case. Abbreviations
like `etc.', `i.e.' and `e.g.' are typically written with
punctuations, so punctuations do not always end
sentences. Also, hyphens, digits, cases and more need
to be handled. Combinations of rules and predefined
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lists can be used to decide what to do with
ambiguities [10].




Stop words Removal: Stop words, additionally called
function words or popular words, are terms that are
so popular in a text collection that they do not insert
any information to the categorization process. terms
like " prepositions" and paper that show extremely
and do not assist in recognition among the
categories are named : `stop words.', These terms
are as a rule extracted using a stop words list. [11].
Stemming word: Whilst putting the stemming
algorithm that procedure is changed sundry term
form for comparable canonical form. This step
resbonsible for restoration tokens to their origin
design for example : writing to write [11].



term by document matrix is made, SVD is employed
to decompose the term by document matrix to
construct a linguistics vector space which can be
used
totrepresenttconceptualttermdocumenttassociation
[25].
Principle component Analysis: PCA it is a successful
and important technique as it has the ability to reduce
the size of data via converted the main attribute
space into smaller spaces. In another meaning, the
target aims of PCA are to derive new variables that
are combinations of the original variables and are
interrelated [27]. Steps of PCA "in order to reduce
dimensionality from d to m":
1. Post the information
2. Compute the covariance matrix dxd: C= AT A
/N
3. Find "eigenvectors" of the covariance form
(perpendicular).
4. Select "m eigenvectors" which match to the
heights "m eigenvalues" to be the modern area
dimensions. Variance in every new dimension
is given by the eigenvalues.

C. Text representation

Figure 4: Text preprocessing

B. Feature Extraction
Feature extraction additionally referred to as
"Feature Transformation" there are a lot of methods for
FE. These procedures are working on reducing input data
size. Principle Component Analysis is a fully famed
method with feature transformation. PCA This algorithm is
designed to define the matrix peculiar with a view to
lowering first attribute size to lower dimensional
feature space because reduce the complication of ranking
job without any trade-off within precision [26].
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Latent Semantic Indexing Technique: Latent
Semantic Indexing (LSI) is mechanism which comes
the initial input with great dimensional of document
into space with „„latent linguistics dimensions. LSA
required Singular Value Decomposition of this matrix
to put up semantic vector space that can be wont to
used-to
perform
conceptual
term-document
associations.
Singular value decomposition: SVD is welldeveloped methodology for the task of electing
fundamental attributes from great dataset and for
minimizing the dimensions of the data. At first all
terms within the text documents can be built. Once a

The document indexing is one of the most
important mechanism for preprocessing which is applied
to minimize the difficulty of the records and And create
themteasyttothandle, the document must be converted
from thetwhole documenttversion totdocumenttvector. The
Perhaps should commonly used document ntationt is
called vector space model.vector space model, represented
via `vectors`to words.Usually one has group of documents
that is performed by "word by word." document Matrix
"Matrix BoW/VSM" impersonation planner has its own
limitations. Several of them are: towering dimensional
from the performance, lack of linage with relative words,
and the damage of 'semantic' connection which live
between expression within the document. in order to
avoide that troubles, feature vector space are applied for
give suitable weights for word as shown

in above matrix [11]. In this matrix every input
carry out appearance such term with in the paper,
wherever wtn is the weight of term i in document
n.Because each word does not normally become visible
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within each document .Thereare different methode to
defining the weight w11. Such as "Boolean weighting",
word frequencyweighting, tf-idf, entropy etc. however
main disadvantage for this system is that itoutcome in
hugesparse matrix, that elevate problem of large
dimensionality [14] .
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based on notion, of constitutional change minimization.
The conceptual framework, of SVM is shown in Figure 5.
SVM calculate hyper planes that break away true part
from false part in hyper space. We define a space
between the amidst true-portion, hyper plane closer the
false case and false-part hyper plane nearest the true
examples the margin [21].

D. Feature Selection FS
Feature selection has great impact within data
mining in general and text mining in particular, where FS
is an active and effective area of research since the 1970s.
FS is An important and fundamental issue within
categorization and recognition of pattern as most standing
learning algorithms are not created to compact with large
size of attributes space. Within document classification
problem, FS aims to enhance the classification reliability
and computational efficiency of pattern recognition and
classification techniques by deleting redundant terms and
irrelevant from the corpus, It is as well applied to elicit
attributes that hold enough information about the text
dataset". Feature selection has two common methods:
"wrapper." and "filter," . Within the wrapper approach, A
partial set from the main attributes is elected depending on
the accuracy of the classifiers while in the filter approach,
asubset of features is selected or filtered using feature
scoring Metric [15][16][17].
_ For assistance within constructing accurate and fast
pattern recognition , classification samples via reject
unnecessary and rowdy terms
_ Take off undesirable attributes leadsfor decreasing
work-time and minimize wanted, storage media.
_ Boost the generalization ability of pattern recognition
and classification models.

Figure 5: the hyperplane, support vectors laying on supporting hyper
planes.



Support vector machine for Binary Classification:
SVM are a mostly applicable method for machine
learning. It can be apply on binary ranking as linear
separable state: assume we are specified with
coaching set 'xi', plus with the symbol rates yi{1,1}. SVM seeking into dividing hyper plane, which
disconnect affirmative plus passive instances for all
another togather with greater side, on other meaning,
the range of the ruling superficial with relative
example is maximal [22] (see Figure 6). The decision
function can bewritten in the following form:

E. Model Classification by Support Vector Machine
Support Vector Machine and "their Variables and
stretching", often known as kernel-based ways (or merely
kernel methods), is set of supervised machine learning,
SVM has been worked extensively and used to difference
function approximation trouble and pattern classification.
model sorting applied for assort several topic into one
between the specified classes re-owned as groups. The
classification of Pattern applied for assort several topic
into one between the specified classes renowned as
groups.in picked pattern classification problem classifier,
which is computer software, is progressing thus, objects
are distributing properly moderately smart accuracy. The
features are the input to the classifier , and for this reason
they are specified because they act every object good or
so that data pertinence for other types are completely
unattached, in the input space [20]. Within task of SVM
the input data was divided into a coaching true instance
part and false instance part. It as well make "hyper
planes" like a line between true and false examples that
be the upper. Those hyper planes do optimal solution
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Figure 6: The best ruling roof with greater margin vs. a non-optimal
ruling surface.
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SVMs for Multi class Classification: Oftentimes,
datum are obtained more than two categories in the
case of more than two group state , x∈ r may be
taken as random r-vector selection
for sorting
purposes and Y ∈ {1, 2, . . .,N} is a class label,
wherever N that the categories numbers . So as that
SVM
classifiers
are
designed
for
under 2 categories, we want to understand How
expanded methodology of SVM to acknowledge
inter alia N >2 classes [20].

Before the coaching, The values of the weights area unit
initialized [84].

F. Model Classification by Neural Network
The neural networks area unit made from a large
variety of components with Associate in nursing the
entries size greater than within computational pieces of
imitative architectures. these ones elements, chiefly
'artificial neuron' are interrelated, for set using numerical
system to the datum handling based on linking approach
to computation, figure 7. Appeared "Neural network". The
NN, create their neuron sensitive to store item. Various
styles from neural network methods are enforced to the
task of document compartmentalization. Many researchers
have applied the "single layer." perceptron, that consists of
only from `Input.' and `Output.' Without any number of
hidden layer. Inputs area unit fed in the products via
groups of weights. during the approach it will be thoughtabout the best reasonably `feed-forward.' network. The
`multi-layer.' perceptron that is additional refined, that
consists of associate input layer, one or more hidden
layers, and an output layer in its structure, also widely
implemented for sorting functions [24].

Figure 8: Backpropagation Network

V. METHODOLOGY
A. Data-Set
For the purpose of achievement of these assortment
techniques, input data summation was obtained from
tReuters-21578, distribution 1.0 test collectiont. "There are
a group of 21,578 of newswire stories of Reuters classified
in to several categories by personnel from Reuters
Ltd,"(Lewis;2004). And Carnegie Group, Inc in 1987 and
were further formated by David D. Lewis and Peter
Shoemaker in 1991 [26]. There are a total of 674
categories in Reuters – 21578 collections .They are totally
divided in to five fields. Each field has several categories
of document collection. in our work,we work on 5000
documents deviding between the trainig and testing set.
Table 1 shows topic category with texts numbers for each
class.

TABLE I. The numbers of document for each classes

Figure 7: Artificial Neural Network

B. Expermantal Results
The back-propagation (BP) algorithm impart the
classification sample by employment a multilayer "feedforward,". NN. The general public design of the neural
network for BP is shown within the following diagrams,
with some hidden layers ,one input layer, and one output
layer. every layer embody some units or perceptron. every
unit can be connected to others by weighted connections.
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After preprocessing for document the second
process the feature extraction using Singular Valued
Decomposition (SVD) by applying this technique the total
number of features (high dimension input space) will be
reduced in order to achieve best result. The next significant
step within the categorization of text document is applying
of feature selection FS is important operation in the field

Support Vector Machine and Back Propagation ….

of text mining in this paper we applied mutual information
(MI), this method compute the scoring for each term after
that the term with high scoring will be chosen. As
additional step we applied another technique to be worked
on the selected features from previous step ,this technique
is principle component analysis (PCA) for dimension
reduction (DR) in the last step we are making the
classification using two approach, Back-Propagation
Neural Network and Support Vector Machine

Yaqeen Saad / Khaled Shaker

this partial set of attributes will be decreased to another
smaller group. The average result for SVM algorithm with
dimension reduction techniques is: precision : 99.4% .
Recall : 99.4% and Accuracy: 99.4%.

TABLE III. The result of BPNN
Class
number

Accuracy

F1
Measure

precision

Earn

98.6%

98.6%

99.2%

Acq

99.0%

99.0%

99.6%

Trade

99.3%

99.3%

99.9%

Moneyfx

99.6%

99.6%

99.2%

TABLE II. The result of support vector machine
Class name

Recall

F1
Measure

Precision

Accuracy

Earn

8.29%

8.84%

9.48%

8.84%

Acq

8.56%

9.02%

9.52%

9.02%

Trade

9.31%

9.37%

9.43%

9.37%

Interest

99.7%

99.7%

99.7%

Money-fx

9.52%

9.50%

9.49%

9.50%

Ship

99.6%

99.6%

99.6%

Interest

9.83%

9.68%

9.53%

9.68%
Sugar

99.6%

99.6%

99.0%

Coffee

99.7%

99.7%

99.8%

Gold

99.5%

99.5%

99.1%

Crude

99.7%

99.7%

99.6%

Average

99.4%

99.4%

99.4%

Ship

9.85%

9.65%

9.45%

9.65%

Sugar

9.85%

9.64%

9.43%

9.64%

Coffee

9.96%

9.72%

9.49%

9.72%

Gold

9.98%

9.70%

9.43%

9.70%

Crude

9.99%

9.74%

9.51%

9.74%

Average

9.57%

9.49%

9.48%

9.49%

As shown in Table II the result of document
classification using( SVM) algorithm after applying
Feature selection (FS) using Mutual Information technique
(MI) and dimension reduction using (PCA).Within the
feature selection method sub-group of attributes will be
chosen depending on their Scoring metrics ( Attribute with
high value) Since the total number of features is (400)
terms while after applying of the FS , (200) terms have
been chosen depending on their scoring metrics. So this
group also reduced to (172) terms by the Principle
component Analysis technique that reduced this set of
features. The average result for SVM algorithm with
Dimension Reduction techniques is : precision : 94.8% .
Recall : 95.7% and Accuracy: 94.9%.
Table 3 shows the result of document classification
using Back Propagation Neural Network (BPNN)
algorithm after applying Feature selection (FS) using
Mutual Information technique(MI). Also there are
numbers of features will be selected as a partial set from
the main group Depending on their importance. After that
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Figure 9: The curve of BPNN for (Training vs. Valid).
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.In future work we want to improve the performance and
get the best results accuracy by using Hybrid classifier.
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