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ثصت بةضت بة فةزًاُي وةشازيي – وةشازةتي خويَِدُي باآلو تويَريِةوةي
شاُطيت /حلوًةتي هةزيٌَي كوزدضتان ذًازة ( ) 15332/9هة ( ، )2015/8/5و ئاًاذة بة
كؤُوضي هيرُةي هةًيصةيي تايبةت بة دةزكسدُي طؤظازي شاُطتيي هة وةشازةتي خويَِدُي
باآل كة هة بةزوازي (  ) 2015 / 8 / 4دا هاتووة  .بسِيازدزاوة بة ثيَداُي ًؤهَةت بة دةزكسدُي
(طؤظازي شاُلؤي طةشةثيَداُي ًسؤيي) هة اليةن شاُلؤي طةشةثيَداُي ًسؤييةوة ،ئةًةط
هةبةز ئةوةي طصت ًةزجةكاُي دةزكسدُي طؤظازي شاُطتيي تيَدا جيَبةجيَ كساوة.
تويَريِةوةكاُي ئةَ طؤظازة بؤ بةزشكسدُةوةي ثوةي شاُطتيي بةكازديَت.
ذًازةى ُيَودةوهَةتى طؤظازISSN 2411-7757 :
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مةرجةكاني بآلوكزدنةوة لة طؤظاري سانلؤي طةشةثيَداني مزؤيي
 -1دةبيَت تويَريِةوةكة ُويَ بيَت و طؤزِاُلازي ُويَي تيا دةضتِيصاُلسابيَت.
 -2دةبيَت تويَريِةوةكة هة هيض شويَِيَلي تسدا بآلوُةكسابيَتةوة ،و هة هةًاُلاتدا ُةُيَسدزابيَت بؤ بآلوكسدُةوة هة طؤظازيَلي تس.
 -3دةبيَت ثابةُدي ًةزجة هوُةزيةكاُي طؤظازةكة بيَت بؤ شيَوةى ُوضني ،ويَِة ،خصتة و  ...هتد.
 -4ئةُداًاُي دةضتة ًايف ئةوةيان هةية كة تويَريِةوةيةن زِةت بلةُةوة ئةطةز( :أ) ثابةُدي زِيٌَِاييةكان ُةبيَت( ،ب) هةطةيَ ضـااتير
و بؤضوُي طؤظازةكة ُةطوجنيَ( ،ج) ئةطةز ثاط زِاويَركسدن هةطةيَ ثطـجؤزِاُي تايبـةت دةزكـةوت كـة تويَريِةوةكـة هـة ئاضـتيَلي ُـصَ
داية ثيَض ُازدُي بؤ ثطجؤزِاُي هةهَطةُطاُدن.
 -5تويَريِةوةكة ثيَض بآلوكسدُةوةى ئةُيَسدزيَت بؤ ( 2تا  ) 3ثطجؤزِي تايبةت هة بوازي تويَريِةوةكـةدا هـة ُـاوةوة و دةزةوةى هـةزيٍَ
بة ثيَي ثيَويطت بؤ هةهَطةُطاُدن و دواى وةزطستِةوةى وةآلًـي ثطـجؤزِةكان ،هةاليـةن بـؤزدي دةضـتةى ُوضـةزاُي طؤظـازةوة بسِيـازي
هةضةز دةدزيَ بؤ هةُطاوةكاُي تس.
 -6تويَريِةوةكان بةشًاُي (كوزدي/عةزةبي/ئيِطويصي) هة طؤظازةكةدا بآلودةكسيَِةوة ،بة ثيَي ئةو كوَيَصـةيةى هـة ًاهَجـةزِي طؤظازةكـةدا
داُساوة.
 -7ضةزجةَ تويَريِةوةكان ثسؤضةي ( زفاُدن يان دشيين هصزي  -االىترال الفلسي – )Plagiarismيان بؤ ئةجناَ ئةدزيَت  ،هةز بؤية
خاوةُي تويَريِةوةكة خؤي بةزثسضيازة هة ُاوةزؤكي تويَريِةوةكةي و ئةجناًةكاُي ،بؤ ئةَ ًةبةضتةط ثيَويطتة تويَرةز فـؤزًيَلي
تايبةت ثسِدةكاتةوة كة هة ًاهَجةزي طؤظازةكةدا بؤ ئةَ ًةبةضتة داُساوة.
 -8تويَريِةوةكة ئةبيَت بةشيَوةى ئةهلاؤُي ( )Soft-Copyبطاتة طؤظازةكة.
 -9تويَريِةوةكــة بــة قــةبازةي ( )16بــؤ ُاوُيصــان ،قــةبازة ( )14بــؤ ُــاوةزؤن ،قــةبازة ( )12بــؤ ثــةزاويَصةكان ،هــة ذ َيــس ُاوُيص ـاُدا ُــاو و
ُاوُيصـاُي تويَـرةزةكان دةُوضــسيَت  ،تويَريِـةوة كوزديـةكان و تويَريِــةوة عةزةبيـةكان بـة فــؤُيت ( )Traditionalئةُوضـسيَت ،بــؤ
تويَريِةوةكاُي شًاُي ئيِطويصي فؤزًاتي  IEEEبةكازديَت.
 -10ثةزاويَصةكان هة بةشـي خـوازةوةى هةزالثةزِةيـةن دةُوضـسيَت بةشـيَوةى ئؤتؤًـاتيلي هـة هـةز الثةزِةيـةكي ُويَـدا ذًازةكـة هـة ()1
دةضت ثيَدةكاتةوة.
 -11هيطتى ضةزضاوةكان هة كؤتاييدا بةَ شيَوةيةى الى خوازةوة دةُوضسيَت:
أ -بؤ تويَريِةوة:
ُاوي تويَرةزةوةكانُ "،اوُيصاُي تويَريِةوة"ُ ،اوي طؤظاز( ،ضايَ) هةُاو كةواُةدا ،بةزط (ذًازة) الثةزِة.
ب -بؤ كتيَب:
ُاوي ُوضةزةكانُ " ،اوي كتيَبةكة" ،اليةُي بآلوكةزةوة( ،ضايَ) هةُاو كةواُةدا ،الثةزِة.
 -12دواى ثةضةُدكسدُي تويَريِةوةكةً ،ايف بآلكسدُةوة بـؤ طؤظازةكةيـة و خـاوةُي تويَريِةوةكـة بـؤى هةيـة تـةُيا هـةو كتيَباُـةدا كـة
خؤي ضاثيان دةكات ئةجناًةكةى بآلو بلاتةوة ،بةآلَ بؤى ُية ثيَصلةط بة كةضي تسي بلات ،ضوُلة طؤظازةكة ئةو ًافةى هةية.
 -13خاوةُي تويَريِةوةكة هةطةيَ ثةضةُدكسدُي تويَريِةوةكـةى د ةبـ َي دوا كـؤثي ضـاكلساوة بـة ثيَـي ِزيٌَِـايي طؤظـاز ،بطة ِزيَِيَتـةوة بـؤ
طؤظاز.
 -14هةز تويَرةزيَم تويَريِةوةكةى ثةضةُد بلسيَت بؤ بآلوكسدُةوةى يةن ويَِة هة طؤظازةكةى بؤ زِةواُة دةكسيَت ،بيَ بةزاًبةز.
 -15تويَريِـــــــــةوةكان هـــــــــة زِيَطـــــــــةى ئيٌـــــــــةيوَي ( )journal@uhd.edu.iqدةطةُـــــــــة طؤظـــــــــاز و هةزِيَطـــــــــةي ًاهَجـــــــــةزي
( )http://journals.uhd.edu.iqبآلو دةكسيَِةوة.
ُاوُيصان:
شاُلؤى طةشةثيَداُي ًسؤيي – ضويٌَاُي – هةزيٌَي كوزدضتان/عيَساق
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Requirements of publishing in the Journal of University of Human Development:
1. Papers should be fresh and identify current modifications.
2. Papers should not have been published, and has not been sent to any other journals for
publishing.
3. It should be in compliance with technical requirements of the journal, such as; writing
layout, picture, figures, charts, etc.
4. Editing body members can refuse a research paper if: (a) It is not in compliance with
guidelines, (b) It does not meet the journal's strategy and views, (c) It was apparent
after consulting special experts and before sending it over to evaluation experts that
the research is not at a considerable level.
5. Papers will be forwarded to (2 to 3) experts specialized in the research field inside and
outside Kurdistan region for evaluation. After receiving experts' responses, certain
decisions will be made by the editing staff of the journal for further progress.
6. Research papers are published in Kurdish, Arabic, and English language in the journal in
compliance with its layouts.
7. All research papers undergo plagiarism check; therefore, the owner of the research
paper is responsible for the content and results of his/her piece(s). Hence, researchers
should fill out the form that has been prepared for this purpose in the journal website.
8. A soft-copy of the research paper should be submitted to the journal.
9. The research paper with the font size (16) for the title, (14) for the content, and (12) for
footnotes. Researcher's name and address come under the title. Kurdish and Arabic
research papers are written in (Traditional) font, and (IEEE) font is to be applied for the
English ones.
10. 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).
11. Reference list is written as follows:
a)
For research papers:
Researcher name(s), "Research paper title", Name of the journal, (Year) in the
parenthesis, Volume (No.) Page.
b)
For books:
Author name(s), "Name of the book", Publisher, (Year) in the parenthesis, Page.
12. After research approval, all rights received to the journal, and the research owner has
the right to publish its results in books s/he is publishing only, but s/he is not allowed
to submit it to anyone else because the journal has that right.
13. The research owner should resubmit the final edited version of the research paper to
the journal after receiving research approval.
14. After publishing approval, each researcher will receive a hard-copy of the journal for
free.
15. Research papers will be received at (journal@uhd.edu.iq) by the journal and
published on (http://journals.uhd.edu.iq).
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شروط النشر يف جملة جامعة التنمية البشرية
 .1أٌ يلوٌ البرث جديدا ،وأٌ حتدد فيُ املشائل اجلديدة.
 .2أٌ ال يلوٌ البرث قد ىشس يف أي ملاٌ آخس ،ويف ىفص الوقت أٌ ال يلوٌ مسسال إىل دللة علنية أخسى لغسض
اليشس.
 .3أٌ يلتزو بالشسوط الفيية للنحلة فينا يتعلق بطسيقة اللتابة والصوز واجلداول و...
 .4حيق هليئة اجمللة زفض البرث يف ذالة :أ .عدو التزامُ بالتعلينات .ب .عدو اىشحامُ مع اسرتاتيحية اجمللة .د.
إذا تبني أٌ البرث ضعيف ودوٌ املشتوى املطلوب بعد التشاوز مع أعطاء ٍيئة اجمللة ،وقبل إزسالُ للنقوّمني.
 .5يسسل البرث قبل اليشس إىل ( )3-2مً أصراب االختصاص يف دلال البرث مً داخل وخازد اإلقليه بغسض
التقويه ،وبعد معسفة زأي املقوّمني ،تقسز ٍيئة اجمللة اخلطوات الالذقة.
 .6تيشس البروث باللغات اللسدية والعسبية واإلجنليزية وذشب اللليشة املوجودى يف موقع اجمللة على اإلىرتىت.
 .7مجيع البروث تتعسض لعنلية التأكد مً الشسقة الفلسية واالىترال الفلسي ( ،)Plagiarismلرلم فالباذث ٍو
املشؤول عً ذلتوى وىتائخ حبثُ ،وهلرا الغسض على الباذث ملء االستنازة اخلاصة املوجودة يف موقع اجمللة على
اإلىرتىت.
 .8جيب أٌ تسسل ىشخة إللرتوىية مً البرث للنحلة ملتوبة ببيسامخ الـ(.)Word
 .9عيواٌ البرث يلتب حبحه ( ،)16ويلتب البرث حبحه ( )14واهلوامش حبحه ( ،)12ويلتب أسفل العيواٌ أمساء
وعياويً الباذثني .البروث اللسدية والعسبية تلتب خبط ( )Traditionalوالبروث اإلجنليزية تلتب
بتيشيق .IEEE
 .10تلتب اهلوامش أسفل كل صفرة وبطسيقة أوتوماتيلية وتبدأ اهلوامش يف كل صفرة بالسقه (.)1
 .11قائنة املصادز يف ىَاية البرث تلتب كالتالي:
أ .للبروث :أمساء الباذثني" ،عيواٌ البرث" ،اسه اجمللة( ،الشية) ،زقه اجمللد (العدد) ،زقه الصفرة.
ب .لللتب :أمساء املؤلفني" ،اسه اللتاب" ،داز اليشس( ،الشية) ،زقه الصفرة.
 .12بعد قبول البرث متتلم اجمللة ذقوق اليشس ،وحيق للباذث فقط ىشس ىتائخ البروث يف اللتب اليت يؤلفَا ٍو
شخصيا ،وال ميلم ذق إعطائَا لشخص آخس.
 .13على الباذث بعد قبول حبثُ إزسال اليشخة املعدلّة مً حبثُ للنحلة.
 .14تسسل ىشخة دلاىية مً اجمللة للل باذث ييشس حبثُ.
 .15تسسل البروث للنحلة عً طسيق الربيد اإلللرتوىي ( )journal@uhd.edu.iqوتيشس يف موقع اجمللة
()http://journals.uhd.edu.iq
اهعِوان:
جامعة التينية البشسية – الشليناىية – إقليه كوزدستاٌ/العساق
ٍاتف009647711529060 -- 009647480120630 :
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مقدمة

ٖز ٙاجملً ١اييت بني أٜذٜهِ َٖ ٞششٚع آخش َٔ َشاسٜع داَع ١ايتُٓ ١ٝايبششٚ ،١ٜإجناص آخش َٔ إجناصاتٗا املتعذد،٠

حٝح خطت اجلاَعَٓٚ ١ز اْطالقتٗا عاّ  ،2002خطٛات َتُٝضٚ ٠أجنضت ايعذٜذ َٔ املشاسٜع املُٗٚ ١حككت ايعذٜذ
َٔ األٖذاف يف اجملاٍ ايعًُٚ ٞاألنادمي.ٞ

 َٔٚإجناصات اجلاَع ١املتُٝض ٠عكذ املؤمتش ايعًُ ٞايذٚي ٞاأل ٍٚيف (ٚ 2014/4/)2-1ايز ٟنإ حذثا عًُٝا

نبريا ،حٝح شاسى فَ ٘ٝا ٜضٜذ عً ٢ايـ( )400باحح ٚباحج َٔ ١داخٌ اإلقًٚ ِٝايعشام 10 َٔٚ ،د ٍٚخمتًفٚ ،١قذّّ

ف )120( ٘ٝحبجا عًُٝا يف خمتًف ايتخصصات .ثِ تبع٘ عكذ املؤمتش ايعًُ ٞايجاْ ٞيف ( 2015/4/)16-15ايز ٟقذّ
ف ٘ٝأنجش َٔ ( )120حبجاً عًُٝاً يف خمًتف ايتخصصات.
ٚاي ّٛٝخطت اجلاَع ١خط ٠ٛأخش ٣دذٜذَٚ ٠تُٝض ٠يف اجملاٍ ايعًُٚ ٞاألنادمي َٔ ،ٞخالٍ إدذاس (لجً ١داَع١

ايتُٓ ١ٝايبشش )١ٜايعًُ ١ٝاحملهُّ .١اييت حاصت عًَٛ ٢افكٚ ١صاس ٠ايتعً ِٝايعاي ٚ ٞايبخح ايعًُ ٞيف إقً ِٝنٛسدطتإ
ايعشام ٜ ٚتِ إعتُادٖا ألغشاض ايرتق ١ٝايعًُ ١ٝاطتٓاداً اىل قشاس ٚصاس ٠ايتعً ٚ ِٝايعاي ٞاملشقِ ( ٚ )15333/9املؤسخ يف

(.)2015/2/5

يزيو فكذ خصصت ٖٝئ ١حتشٜش اجملً ١ايعذد ايجايح َٓٗا يًبخٛخ اييت قذَت يف املؤمتش ايجاْٚ ،ٞبعذ ريو تظعذ
اجملً ١بفتح أبٛابٗا يًباحجني ٚايباحجات يف ايذاخٌ ٚاخلاسج يٓشش حبٛثِٗ ايعًُ ١ٝايشدٚ ١ٓٝفل ايششٚط ٚايضٛابط

ايعًُ.١ٝ

إْٓا إر ْفخ ش اي ّٛٝباطتصذاس ٖز ٙاجملًْ ١أٌَ إٔ تعٛد بايٓفع عً ٢لجتُعٓا عَُٛا ٚعً ٢األنادميٝني ٚايباحجني

خصٛدا.

أ.دَ.شٜٛإ أمحذ سشٝذ
سئٝع اجلاَع١
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واجب القاضي الوطين يف تطبيق اتفاقيات حقوق االنسان
القاضي مجال حمند مصطفى منوذجا
االستاذ الدكتور ضاري خليل محمود /أستاذ القانون الجنائي /البحرين
المقدمة:
انطالقػػم ػ اف اث اػػلث اثاليت ػػد اثػػمل متر ػ ـ ل او ػ سبلات ياثي ػ يات اثاليت ػػد جةػػالس اف متل ػ مث
ا فكم ا م د ياجللهلجد ولضلع اث اث يعلػ
اثهط ري ياثايتلي أ ثل اثطليحمت اثيظلجد.
ي يمء عل هذا اويطلق ير ـ حبثيم هذا.

ػػد ا ػػم عل ػ

ػف فلضػ مت اث اػث يهمبصػر وػل ة ياضػاد ياف جهلػا عل عػم اثطػم

اثلاقػ اف ا متةمق ػػمت اث يث ػػد اقمقػػد حبرػػلؽ ا ن ػػمف مت ػػهع ؼ وػػةد عم ػػد يا م ػ د ضبمجػػد هػػذق اورػػلؽ دبل ػػا
امتةمق مت ديث ػد متلػ ـ اثػ يؿ ا فػلاؼ ف اثا جػ ػ اثػ يؿ يإف منػد متػيه ل د ػممتاهم يمتوػلجامعم اثلفي ػد علػ حرػلؽ
ا ن مف ا اهنم ق ربال عم عيتل م اح منم ربػد تهلػا اثػذ اب ياوصػس ي ػ يتم اوهوػلد ػ اعي ضبمجػد أ يعػم اثػ ا لي اي
اقم ي.
فرػ ات هػػد اثلقػػمب اف نػػلد اثػػيه علػ حرػػلؽ ا ن ػػمف ل د ػػهل اي قػػمنلف ديثػػد ػػم قػ جاػ سبهػ اوػلافي ػػم
ل اثو ػ يف اث ا ل ػػد ثل ػ يؿ
فال ػػم( .)1يتػػم اف ػ اث ػ يؿ ػ يتم اثكػػحي ق ػ مته ػػذ أح منيػػم هػػذق اورػػلؽ د اب ػ ثله ػ
ا لي ياف م د.
أ ح اثها جمت اثمل ربػلؿ ديف اويتمجػد اثكم لػد ورػلؽ ا ن ػمف علػ او ػهلج اثػلف ياثػ ي
يهذق ل اثلاق
حب ػػث اق ػ اد حر ػػلؽ ا ن ػػمف اح من ػػم ه ػػي اثن ػػا د اث ػػمل ربه ػػمج امس إنر ػػمد يدث ػ عي ػ م متيهع ػ م ع ػػم ربر ر ػػم و ػ ب
م د.
يثػػذث جي هػػي علػ اثنػػيتا ا ن ػػمح اف جاهػػح حرػػلؽ ا ن ػػمف ق يتػػد أ الق ػػد يقمنلن ػػد اػػم متر ػ ان ػ ا ػػمف
نهعم عم يخبمقد يعم اثرلاع اآل لة ورلؽ ا ن مف.
ا ػػم اثها ػ ن اآل ػػل اثػػذن جر ػ أل ػػد ع ػ ا يؿ اث هػػد ف هيتث ػ ل ػ اثرمضػػي اثػػلف ل اثا ػلاؽ ػ نر ل دث ػ
ف اثرنمة ل اظم اث يؿ اثيم د امس متط ػق قلاعػ اثرػمنلف اثػ ا لي ديف قلاعػ اثرػمنلف اثػ ي دبػم ف عػم قلاعػ حرػلؽ
ا ن مف يمء عل اعه م ات ع ة ي يت عل

يمقوهعم ل نم

هذا اث اث.

( )1حميتلد لجا لح يحميت ا اث قمؽ يع اثاظ م يزجػل – حرػلؽ ا ن ػمف – اجمللػ ا يؿ – اثلتػمبق اثامو ػد يا قل يت ػد – دا
اثالم ثليتالج – متولج اثثمح  – 1988ص .15
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اثرمضػي اثػلف يمتط ػق ا متةمق ػمت اقمقػد حبرػلؽ ا ن ػمف كفرضيية أساسيية لاياا البحي

جنػ

اف اويم ا زبو ه اث ث ا د لضلع د س ا متةمق مت اث يث د مثهولج اثلف لضػا ا ػمث ا هػذا اثػ س
مث اآلتػػم اثػػمل متالمتػػا عل ػػر يزبوػ ه اػػث تػػمف ث ا ػػد دي اثرمضػػي اثػػلف ل متط ػػق امتةمق ػػمت حرػػلؽ ا ن ػػمف او نػػد
لضػػا ػ ي ي ػػلب اثهػ اـ اثرمضػػي اثػػلف ل هػػذا اثهط ػػق حكم ػػر اثرنػػمب د وػػاج امس لقػػا
مثهوػلج اثػػلف
عيتلي ازبذق قمس علاقي الؿ فالة اثثيتمن يمت

اثرلف اومضي أن ق حلا تالت

يد

اآلف.

المبح االول
دمج االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان في التشريع الوطني
إف امتةمق ػػمت حر ػػلؽ ا ن ػػمف ػػمقي ا متةمق ػػمت اث يث ػػد زبن ػ امس دات ا ػلاءات ث ػ نعم ل اثهو ػلج اث ػػلف .
يثػذث نر ػم هػػذا او اػث امس طل ػ نهيػػميؿ ل ا يؿ عػلس ا ػمث ا د ػػس ا متةمق ػمت اث يث ػد مثهوػلج اثػلف ينهيػػميؿ
ل اوطلا اثثمح د ا د اآلتم اثرمنلن د اثمل متالمتا عل هذا اث س.
المطلب االول
أساليب دمج االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان في التشريع الوطني

يدث

ا م ة امس اف مدئ حرلؽ ا ن مف هي اي نطمقم
ف ورلؽ ا ن مف ومد ا لي يعم يالعم اثالؼ اث ي .

()1

ا متةمق مت اث يث د اقمقػد حبرػلؽ ا ن ػمف.

ياثه ا م دبلضلع هذا اث اػث فننػر نكػ اثرػلؿ ػ ف أهػم ا ػمث ا د ػس امتةمق ػمت حرػلؽ ا ن ػمف ل اثهوػلج اثػلف
هي:
اوال :ق مـ دولة ما بالتصديق على اتفاقية من اتفاقيات حقوق االنسيان بي ن تقيوذ ياد الدولية بيابراذ االتفاقيية
اثناء فتحاا للتوقيع وقبل دخولاا حيز النفاذ .
ثانيا :ق ػمـ دولية ميا باالنايماذ اليى اتفاقيية مين اتفاقييات حقيوق االنسيان التيي دخلي حييز النفياذ قبيل ذلي .
فالدولة في اد الحالة تكون في حالة اناماذ الى االتفاقية وليس في حالة التصديق علياا.

اهم ا متةمق مت اث يث ػد اقمقػد حبرػلؽ ا ن ػمف اثاعػ اف اثػ يث مف اقمقػمف ػمورلؽ او ن ػد ياث م ػ د ياورػلؽ ا قهوػمدجد
( )1ثا
يا هيتمع ػد ياثثرمف ػد ث ػيد  1966يامتةمق ػد اثرنػمء علػ صب ػ ا ػكمؿ اثهيت ػ اثايوػلن ث ػيد  1969يامتةمق ػد اثرنػمء علػ صب ػ
ا ػػكمؿ اثهيت ػ ضػ اوػلأة ث ػػيد  1979يامتةمق ػػد حرػػلؽ اثطةػ ث ػػيد 1989يغاهػػم ( .ػػل لؿ ل ةػػد يع ػ اثكػػل علػلاف – حرػػلؽ
ا ن مف يحلجممتر ا م د – م اد اث الج  – 2005ص .312
()3

جملة جامعة التننية البشرية  /العدد ( ) 3

واجب القاضي الوطين يف تطبيق اتفاقيات حقوق االنسان القاضي مجال  / ...ص ص15-2

عليتػػم ػ ف اػػئ ػػمدئ حرػػلؽ ا ن ػػمف اثػػمل نوػػد عل عػػم ا متةمق ػػمت اث يث ػػد ق ػ مت ػػيتل امس لمت ػػد اثاػػلؼ اث ػ ي
()1
ةا اثهلامتل اث ي اثلا عل متط رعم فهو ح ل د حىت ثل يؿ غا ا فلاؼ نه صد مت لل هم رمع ة علف د ديث د.
يثػ أ أدؿ علػ دثػ ػ اف ا عػػالف اثاػػموي ورػػلؽ ا ن ػػمف علػ اثػػلغم ػ انػػر نػػلد إعػػالف دي إ اف قلاعػ ق
اق اد قلاع علف د ديث د ل د ةا اثهلامتل اث ي اثلا ياثطلج عل متط رعم حب ث ذبلؤ ديثػد ػ اثػ يؿ اثها ػا
ع ع ـ احالا عم هلم اي ع ـ ا ثه اـ م.
ي ثػػمؿ علػ دثػ اجنػػم اف احكػػمـ امتةمق ػػد يػ لنػػد ا ػػمدة اجليتمع ػػد ياوامق ػػد عل عػػم ث ػػيد  )2(1948اثػػمل أ ل هعػػم
حىت اجللؿ – هيتح  137 2004ديثد قػ ػد امس لمت ػد اثاػلؼ اثػ ي ثهوػ ح ل ػد ثكػ ديؿ اثاػم ػلاء أ ل ػد
هذق ا متةمق د أـ متح عم.
يذبػ ا ػػم ة امس اف احكػػمـ هػػذق ا متةمق ػػد يإف حػ دت ا ػػمف يقػػل لنػػد ا ػػمدة اجليتمع ػػد ا اف ديؿ اثاػػم
مت ػػهط اوامق ػػد عل عػػم ي رمضػػمة لمتك عػػم ػػم رب ػ د هلػػم عرل ػػد ل متو ػلجامعم اث ا ل ػػد متط رػػم و ػ أ لنػػد ي عرل ػػد ا
يه.
يتم يذب ا م ة اجنم امس اف متا د اثرهلؿ اثمل متاهحهم اثرلان اثارم د ػ اثظػليؼ اووػ دة ثارل ػد لنػد اثرهػ
متاػ ػ ن حػمؿ ػ جال ثلارل ػد اثػػمل جي هػي متوػلجاعم يمتط رعػم علػ ػلمتكم لنػػد ا ػمدة اجليتمع ػػد ف طػل ة ي ػػم د
لند ا مدة اجليتمع د هي أضامؼ نمعةد جللند اثره اوها د.
فنػال عػ ا ػهالؼ اثػل اوايػلن ل هػممت اجلػلنه فػػمثل اوايػلن ل لنػد اثرهػ اثايتػ اوهاػ د طلجػق ا قػالاف
ه.
اي ا مت مط هل اثرو اجليمبي اثذن قلا ر اذبمق ن د اجلمح امس قه أ ثل
ا ػػم اثػػل اوايػػلن ل لنػػد ام ػػمدة اجليتمع ػد فعػػل اف ن ػػد اثره ػ متهصػػر امس ازهػػمؽ يح عػ د ػ ا ػ مص فرػػف
يامنم جيا اف جيطلن قو اجلمح هذا اثره امس اذبمق ن هر امس اهالؾ صبمعد قل د اي اتي د اي دجي ػد ػثال اهال ػم ل ػم اي
ب م وةهعم هذق.
عل ػ انيػػم ياثه ا ػػم ةلض ػ د اث ا ػػث نل ػ عل ػ د ا ػػد لضػػلع يا ػػا اثرمضػػي اثػػلف ل متط ػػق امتةمق ػػمت حر ػػلؽ
ا ن مف ل ا حكمـ اثرنمب د عي ق مـ اث يثد اثمل جايت قمض م ل عمزهم اثرنمبي لهنم متاهح ء قمنلهنم اث ا لي.

( )1اثومدؽ ا مف – اوامه ات ل اثرمنلف اث ا لي ثلػ يؿ اثال ػد – حرػلؽ ا ن ػمف – اجمللػ اثثمثػث – د ا ػمت متط ر ػد عػ اثاػم
اثاليب – دا اثالم ثليتالج  – 1989ص .158
ف ق د هل ق اثه ا ا اثهولجا د اثالز د ثنيتمف إنةمد
( )2نود اومدة اقم د ا متةمق د ((جهاع ا فلاؼ اوهامق يف ف جه ذيا
احكػػمـ هػػذق ا متةمق ػػد يعل ػ ي ػػر اقوػػلص اثػػيه عل ػ عرل ػػمت يمب ػػد نم اػػد متي ػ ؿ دب ػلمتكم ام ػػمدة اجليتمع ػػد اي أن ػ ا فاػػمؿ
ا لي اوذ ل ة ل اومدة اثثمثثد)).
ينود اومدة اث مد د ا متةمق د أجنم عل (( متاهح ام مدة اجليتمع د لابم م د .))...
()4
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المطلب الثاني
آثار دمج اتفاقيات حقوق اإلنسان في التشريع الوطني
ث مف اآلتم اثرمنلن د اثمل متالمتا عل د س امتةمق مت حرلؽ ا ن مف ل اثهولج اثػلف فننػر ػ ػ د ا ػد اثر يتػد
اثرمنلن د ثالمتةمق د اث يث د ل اثهولج اثلف ا إ لا عم ي مث د ا د لث د نةمد احكم عم ل إفم اثهولج اثلف .
أوال :القيمة القانونية التفاقيات حقوق االنسان في التشريع الوطني بعد إبراماا من قبل الدولة.
اثلاق إف اورولد ذا اثايلاف نك اف جومغ و هد اؿ مآليت:
م هي اولمت د اثمل ربهلعم ا متةمق د اث يث د ل اثهولج اثلف ؟
اي ػػم هػػل حكػػم اثهيػػمزع ػ امتةمق ػػد ورػػلؽ ا ن ػػمف ػ قػػمنلف يف ػ ؟ ي ها ػػا ل ػػل ػػموكم عي ػ م جظعػػل ا ػػمـ
اثرمضي نومف تهلةمف ل حكم قن د اليضد ا م ر أح لم ل امتةمق د ديث د ياآل ل ل قػمنلف يفػ فػ ن اثيوػ جكػلف
هل اثلا ا اثهط ق؟
ولإلجابيية علييى يياا السييضال نعيير موقييت عييدد ميين دسيياتير دول العييال ثي نبييين موقييت الفقي القييانوني ميين
اإلجابة على اا السضال.
 :1موقت دساتير دول العال :
ازبذت اث ممتا ل ديؿ اثام

رب ج لمت د ا متةمق د اث يث د ل اثيظمـ اثرمنلح اثلف اولاقا اآلمت د:

أ :د ممتا الد ا متةمق د اث يث د ل لمت د قمنلن د أعل اي أ

ػ اث ػهل اثػلف نة ػر ي ػ مث ي ػ ػمب أيمس متكػلف

اثهولج اثلف ي هذق اث ممتا اث هل اهللثي ن ث يد .)1( 1956
أعل
اثرمنلف.
ب :د ممتا الد ا متةمق د اث يث د أدىن اث هل يثكيعم أعل
ياف ػ اهػػم هػػذق اث ػممتا اث ػػهل اثةلن ػػي ث ػػيد ( 1958اوػػمدة  .)55ياث ػػهل اث لنػػمح ث ػػيد ( 1975اوػػمدة

 .)28ياث ػػهل ا وػػمح اثػػذن سب ػ ػػيه ق ػلجح ل اوػػمدة ( 2 / 100تمثثػػم) رهنػػمق انػػر عل ػ اثرمضػػي قػػالح د
فئ متط ق اثرلان ا ومن د او مثةد ثالمتةمق مت اث يث د.
ي اث ػممتا اثال ػد نوػا امس اث ػهل اثهلن ػي ث ػيد ( 1989اثةوػ  .)2()32ي ػذث اث ػهل اجل ابػلن ث ػيد 1996
(اومدة .)3()132

( 1)1علػػي إ ػلاه م – اثيظػػمـ اثرػػمنلح اث ػ ي ياثيظػػمـ اثرػػمنلح اث ػ ا لي  /ق ػلاع اـ متكم ػ – دا اثيعنػػد اثال ػػد – اثرػػمهلة – 1995
ص.309
( )2نه اثةو ( 32اوامه ات اوومدؽ عل عم وةد قمنلن د أقلي نةلدا اثرلان ).
( )3نود اومدة ( 132اوامه ات اثمل جومدؽ عل عم ب أ اجليتعل جد ح ا اثوليط اويولص عل عم ل اث هل مت يتل عل اثرمنلف).
()5
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ج :د ػممتا الػػد ا متةمق ػػد اث يث ػػد ل قػػلة اثرػػمنلف اثػػلف ي ػ هػػذق اث ػممتا اث ػػهل اث اػلج ث ػػيد  2002ياث ػػهل
اثرطلن ث يد .2003
د :د ممتا مت اولمت د اثرمنلن د اثمل ربهلعم ا متةمق د اث يث د ل نظم عم اثرمنلح ي هػذق اث ػممتا اث ػهل اثالاقػي ث ػيد
 2005ياث هل اث يت ث يد  1990ياث هل ا ػم ايت ث ػيد  1971ياث ػهل اث ػل ن ث ػيد  1973ياث ػهل
اوهليب ث يد  1996ياث هل اث لداح ث يد .1996
يجالحػػأ ػ ف اولمت ػػد اثرمنلن ػػد اث ػػمل ربهلعػػم ا متةمق ػػد اث يث ػػد ل اثيظ ػػمـ اثر ػػمنلح اثػػلف مت ػ ي ياضػػاد اث ػػيتل عل ػ
اثهولج اثػلف مثي ػ د ثلػ يؿ اثػمل متاػ ا متةمق ػد اث يث ػد أ ػ ػ اث ػهل ي مثي ػ د ثلػ يؿ اثػمل متاػ ا متةمق ػد اث يث ػد أدىن
اثرمنلف.
اث هل يثكيعم أ
ا اف إ كمث د حر ر د متظعل مثي د ثل يؿ اثمل متا ا متةمق د اث يث د ا إ لا عم ل قلة اثرػمنلف اثػ ا لي ي مثي ػ د
ثلػ يؿ اثػػمل ػػكهد عػ رب جػ اولمت ػػد اثرمنلن ػد ثالمتةمق ػػد اث يث ػػد ل نظم عػػم اثرػػمنلح ا ػػل اثػػذن جثػػا ػ ا جةػػلس نة ػػر
يهل:
ل يعني ذل ان االتفاقية الدولية في اد الدول إذا تعارض مع قانون وطني سيجري حيل ياا التعيار
عن طريق تطبيق أحكاذ تنياز القيوانين الوطنيية كتطبييق قاعيدة ان الينق الغحيق يلعيي او يعيدل الينق السيابق وليو
كان النق السابق في اتفاقية دوليية او قاعيدة ان الينق الخياي يقييد الينق العياذ وليو كيان الينق العياذ فيي اتفاقيية
دولية؟
و نا تصدى الفق القانوني لمناقشة اا السضال وعلى النحو اآلتي:
 . 2موقت الفق :
إ م د عل هذا اث اؿ انر يتد ل اء اثةرعمء ي لاح اثرمنلف امس أج :
الرأي االول:
يجػػلي اقػػامب هػػذا اث ػلأن ػ ف ا متةمق ػػد اث يث ػػد ا ػ إ لا عػػم مثهن ػ ق عل عػػم اي م ننػػيتمـ اث عػػم متي ػ س مثرػػمنلف
اثػ ا لي يمتوػ ح ػ ء يػر يربهػ لمت ػد ػميجد ثلهوػلج اثػ ا لي ي ػ مث إدا حوػ متاػم س يعيتػم ل اثهط ػق ف وػػم امس
حلػر عػ فلجػق متط ػػق احكػمـ متيػػمزع اثرػلان اثلفي ػػد ف ط ػػق اثػيه اثالحػػق يثػل ػػمف نوػم ل قػػمنلف دا لػي ي جط ػػق نػػه
ا متةمق د اث يث د إدا مف م رم عل ر ثليتم جط ق اثيه اقمص يثل مف ل قمنلف دا لي ي جط ػق نػه ا متةمق ػد إدا ػمف
()1

نوم عم م.

( )1أ م اث عم ياب اضب عالـ – اوامه ات اث يث د ل د هل مملكد اث الج – نلد د ا مت د هل جد – متو هم احملكيتػد اث ػهل جد –
اجملل ا يؿ – اثا د ا يؿ – جلث ل  – 2013ص .47
()6
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الرأي الثاني:

يجلي اقامب هػذا اثػلأن( )1اف ا متةمق ػد اث يث ػد اػ دنعػم مثرػمنلف اثػ ا لي مثهوػ جق اي ا ننػيتمـ متوػ ح ػ ء
اثرمنلف اثلف يثكيعم ربه لمت د أعل ير يهلم ا يثلجد ل اثهط ق عيػ متام ضػعم ػ أن قػمنلف يفػ ي ػ مث فعػي
زبن حكمـ متيمزع اثرلان ل اثرمنلف اثلف .
يق ح م ائ اثةرر أجر لضلح يقلاحد ل هذق او ثد رلثر أف اثه اـ اث يثد اثطلؼ ػمحالاـ ا متةمق ػد اث يث ػد
()2
هل اثه اـ هار ق نه صد ياف أجد ي لد ثهار ق هذق اثيه صد هي مب ة.
يإد ن ج ػ ػ ح ػػث او ػ أ ا ذبػػمق اثةرعػػي اثرمبػ ػ ف ا متةمق ػػد اث يث ػػد مت ػػيتل عل ػ اثرػػمنلف اثػ ا لي فننيػػم ن ػػلؽ
ا من اثهمث د اوا زة هلذا ا هعمد اثةرعي:
األسانيد القانونية:
نظيتػػد امتةمق ػػر ف يػػم ثرػػمنلف اوامه ػ ات ث ػػيد  1969ػ ثد نةػػمد ا متةمق ػػمت اث يث ػػد ل اثػػيظم اثرمنلن ػػد اثلفي ػػد
ثل ػ يؿ ا ف ػلاؼ ح ػػث ي ػػد أحك ػػمـ او ػػمدمت ( 26ي )27يع ػػم و ػػك ياض ػػح ػػل ا متةمق ػػمت اث يث ػػد عل ػ اثرػ ػلان
اث ا ل د ثل يؿ ا فلاؼ ف عم.
فر ػ نوػػد اوػػمدة ( )26ػ ا متةمق ػػد عل ػ اف (( ػ امه ػ ة نمفػػذة متل ػ ـ أفلافعػػم يجيػػا أف جيةػػذهم ا ف ػلاؼ ي ػػد
ح يد)).
يتػػم نوػػد اوػػمدة ( )27ػ ا متةمق ػػد داعػػم عل ػ اف (( جيػػلز ن فػػلؼ اف ج ػػهظعل حكػػمـ قمنلنػػر اث ػ ا لي
ثهحجل ع ـ متية ذق امه ة م ))...
يثػػذث فػػنف اثػ يؿ ا ف ػلاؼ ل هػػذق ا متةمق ػػد جيػػا اف جػػيه ل نظم عػػم اثرػػمنلح ػػم جة ػ ػ ف ا متةمق ػػمت اث يث ػػد
اثمل متومدؽ عل عم اي متيظم اث عم متالل عل اثهولج اث ا لي ف عم يدث متط رم وم اثه د ر دبل ا امتةمق ر ف يم.
اما بالنسبة للدول غير االطرا في اد االتفاقية فانايا يي االخيرى أصيبح ملزمية باياد االتفاقيية وخاصية

مناا أحكاذ المادتين ( 26و )27بسبب سمو ا الى مرتبة العر الدولي ()3وذل لتيواتر تطبيقايا اليدولي الواسيع
فترة زادت على ( )45سنة تكفي لتكوين عر دولي.

( )1حميت ا نذيب – اولجمت اثام د يحرلؽ ا ن مف – ث يمف  – 1986ص .98
وطة اضب ف اد – اثرمنلف اث ي اثامـ  /اثرمع ة اث يث د – دا اثكها اثرمنلن د – اثرمهلة  – 2004ص .170
( )2علي ا لاه م – اوو اث م ق – ص .310
( )3ل هذا اويا جيظل وطة اضب ف اد – اول اث م ق – ص .195
()7
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األسانيد الواقعية:
 . 1إف اث يثػد اثطػلؼ ل أجػد امتةمق ػر ديث ػد إمنػػم متح عػم ن ادعػم اوػلة ي ػم متػلمت ف ػػمجملهيت اثػ ي يفرػم و ػمدئ اثرػمنلف اثػ ي
يث أ يفرم ثرمنلهنم اث ا لي.
 . 2إف ن كػػمف اث يثػػد اثطػػلؼ إدا ي ػ ت امتةمق ػػر ديث ػػد ػػم أق ػ اد متنػػل دبوػػموعم ي مت ػػهط متط رعػػم ا ن ػػامب
يعم يعل عم ربيت اثالاقا اث يث د عل دث يثك ث أ هلم اف زبمثا احكمـ ا متةمق د دبل ا قمنلهنم اث ا لي.
ػ مب متاي عػم متوػ قػلان زبػمثا احكػػمـ ا متةمق ػمت اث يث ػد اثػمل متح عػم فػػنف
 . 3يثػل فلضػيم ػ اف ػ ديؿ اثاػم
دث جرلد حهيتم امس فلض ديث د عم د يث أ امس متلافق دي لقةر علد عر ا متةمق مت اث يث د ياوه ي يعم.
يهػذا ػم حػ ا ػ ائ اثةرػػر أف جاػح عػ ضػلي ة ا عػالاؼ اللجػد ا متةمق ػمت اث يث ػد أ لػل يأ ػ متا ػا رلثػر ((جوػك ػ أ
اح ػالاـ ا متةمق ػػمت اث يث ػػد أ ػػم اثرػػمنلف اث ػ ي اثاػػمـ ي ينػػر جيهةػػي ػ متام ػ اي يفػػمؽ دي يإف اثرػػلؿ اك ػػر
()1
اث يؿ اثمل أ لد مثه ا معم)).
جوك يقيتد عم ل
ثانيا :آلية نفاذ اتفاقيات حقوق االنسان في التشريع الوطني.
جه ذ نةمد امتةمق مت حرلؽ ا ن مف ل اثهولج اث ا لي نلع

اثطلؽ نل لم مآليت:

 . 1اتفاقيات واجبة النفاذ الفوري.
يهػي ا متةمق ػمت اثػمل لهيتػ متية ػذهم اثهػ ا طلرػػم يثػذث مت ػيت اجنػػم ا متةمق ػمت دات اثيةػمد اثػػذايت (

Self

.)Executing

ي اىن دث اف اث يثػد اثطػلؼ ل هػذا اثيػلع ػ ا متةمق ػمت متكػلف ل ػد هط رعػم اثةػل ن لهنػم متػيه علػ حرػلؽ
ػلهل اثػالاث ا ن ػمح حب ػث ػمءت وػم د وػم نوػد

إن من د أق لد ثو رد نن من د ا ن ػمف يثػذث عػ ت ػ ء ػ
()2
عل ر اثهولجامت اثلفي د.
أهم هذق اورلؽ حق ا ن مف ل او مة( )3يحرر ل اثكلا د ا ن من د( )4يغاهم.
يثا
يثكي متةي اث يثد اثطلؼ ل هذا اثيلع امتةمق ػمت حرػلؽ ا ن ػمف فػنف عل عػم اف مترػلـ خبطػلات أ م ػ د ثهية ػذهم ألعػم
اآليت:
أ .إق ا متولجامت سبع ثهط ق هذق اورلؽ إدا مند اثهولجامت اث ا ل د متيه عل عم.
( )1حميت ث ل ن – ا ثه اـ موامه ات اث يث د يمتل اعم عل اثرمنلف اث ا لي – حرلؽ ا ن مف – اجملل اثثمثث – د ا مت متط ر د
ع اثام اثاليب – دا اثالم ثليتالج  – 1989ص .178
( )2م ػ جل ػػا – متط ػػق ا متةمق ػػمت اث يث ػػد ورػػلؽ ا ن ػػمف ل اثهو ػلجامت اثلفي ػػد – اآلث ػػد ياوالقػػمت – جبػػث ر ػ ـ امس او ػ سبل
اث ي ورلؽ ا ن مف – ص .3
( )3اومدة ( )6اثاع اث ي ثلارلؽ او ن د ياث م د.
( )4اومدة ( )7اثاع اث ي ثلارلؽ او ن د ياث م د.
()8
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ب .إثهمء اي متا ج أن حكم قمنلح دا لي جهام س

م مء ذا اثيلع

امتةمق مت حرلؽ ا ن مف.

عمجػم اث يثػد علػ ا ػم اتػ
ي ثمؿ دث اثه اـ اث يثد اثطلؼ نثهمء أن حكم قمنلح جكل أن نلع انلاع اثهيت
اي قل ي اي دج جمللد اف متينم اث يثد اواي د امس امتةمق د ي صب ا كمؿ اثهيت اثايولن.
ي ثمؿ دث اجنم اف متله ـ اث يثد اثطلؼ نثهمء أن حكم قػمنلح ن ػ ػ ا نثػ ياثػذ ل علػ ا ػم نػلع اجلػيأ جملػلد اف
متينم اث يثد اواي د امس امتةمق د ي صب ا كمؿ اثهيت ض اولأة.
ج .إق ا قلان عرم د ثليتامق د عل أفامؿ متا هم امتةمق د ا يد أفامؿ إ لا د جيا اوامق د عل عم.
ي ثػػمؿ دث ػ

لن ػػد ام ػػمدة اجليتمع ػػد دبل ػػا متاع ػ اث ػ يؿ ا ف ػلاؼ مزب ػػمد

ػػم نوػػد عل ػػر او ػػمدة ( )5ػ امتةمق ػػد ي ػ

ا لاءات اثهولجا د اثالز د ثليتامق د عل هذق اجللند.
 . 2اتفاقيات تطبق بشكل تدريجي.
يمت يت هذق ا متةمق مت اجنم م متةمق مت غا اثرم لد ثليةمد اثذايت

().))Non Self Executing

ي ثمؿ هذق ا متةمق ػمت اثاعػ اثػ ي ثلارػلؽ ا قهوػمدجد ي هيتمع ػد ياثثرمف ػد فموػمدة ( )14يعػم أث ػد اثػ يؿ
ا ف ػلاؼ ػ ف ذبا ػ اثهال ػ م ا ه ػ ابي إث ا ػػم ينمن ػػم يأف ذبا ػ لاح ػ اثهال ػ م اثثػػمنلن ياثاػػم همحػػم ثلصيت ػ يأف متكػػمفح
ا د يغاهم ا ثه ا مت اثال لجد ياثهال يت د.
ربر ق هػذق ا ثه ا ػمت ربهػمج امس زبوػ ه أ ػلاؿ يع ةػد
ي خية ف اث يثد اثطلؼ ذق ا متةمق د ثكي متهيتك
لاد ولجد هلد ثلايت عل ربر رعم ي دث لهمج يض طد عيت مت هل ـ فالات ز ي د ثهار رعم ياثلفمء م.
يهذا جو ؽ عل ق مـ اث يؿ هية ذ اثه ا معم و ف متلفا اثنيتمنمت اثوا د يا قهومدجد يا هيتمع د ثال.
المبح الثاني
دور القاضي الوطني في تطبيق اتفاقيات حقوق االنسان
نهيميؿ ل هذا او اث علس نرطمل حبث ا يمس و ف اث ي امجيػميب ياثةمعػ اثػذن جيػا اف جنػطل ػر اثرمضػي
اثػػلف ل متط ػػق امتةمق ػػمت حرػػلؽ ا ن ػػمف ياثثمن ػػد ناػػلس ف عػػم منلد ػػم ثرمضػػي علاقػػي ػػمف حلجوػػم عل ػ اف جرػػلـ ػػذا
اث ي وصمعد عػلة ي ػ نم اف ػ اوػق متلت رعػم متلضػ ام ور رػد عليت ػد ي عي ػد قنػمب د وػلفد وػ عل عػم ػ اثي ػ مف
اي اثهيم ي اي حىت ا دعمء م ثها هارعم يأ ثلد دث ثأل ا ثا.
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المطلب األول
مدى التزاذ القاضي الوطني في تطبيق اتفاقيات حقوق االنسان
إف ن عد سبه ا ن مف حبرلقر هي ن عد إن من د ا

د يذ ا زؿ ضا

أ لعم يذ أق ـ اثاوػل ي ز ػد صب ػ

اونم ات ياثثرمفمت ق نعم يح جثعم.
يثػػذث ػػمف أهػػم ػػم امت ػػيتد ػػر حرػػلؽ ا ن ػػمف أهنػػم أق ػ لد ا ه ػ عم ا ن ػػمف ػ ا قػػةهر امن ػػمن د يإنػػر ث ػ أ
ثيظمـ اي د هل اي قمنلف اي فلد اثةن ل ياعم ثر.
يهػذا ل اور رػػد ػم اػ اثكثػا ػ هػػذق اورػلؽ يا ػػد اثيةػمد اثهلرػػمبي اثةػػل ن عيػ اثػػيه عل عػم ل امتةمق ػػد ديث ػػد
ثكلهنم كه د ثإلن مف أقال حبكم اثالاث امن مح موق ل او مة ياولجد ياثكلا د امن من د يغاهم.
ي ػ هيػػم سبم ػػم فػػنف ضبمجػػد حرػػلؽ ا ن ػػمف جيػػا اف متكػػلف لضػ اههيتػػمـ اثرمضػػي اثػػلف حبكػػم ػػمثد اثرنػػمء اثػػمل
ربيت تر أ منهعم ثليتم جيػا اف جهايتػ أ منهعػم اثرمضػي اثػ ي اللػم اػم يل يقػد ياحػ علػ وػل متهامضػ يمتهكم ػ
مت اث يث د ياثلفي ػد ي ػ يتم اثرنػمء اثػ ي ياثػلف لقػةعيتم اووػ اثػذن ذبػ ف ػر حرػلؽ

ف ر علدلم ي علد او
ا ن مف اويتمجد يا .
يثكػػي متكػػلف ضبمجػػد حرػػلؽ ا ن ػػمف ل اث ػػمحه اث يث ػػد ياثلفي ػػد ه ػ فم وػػال م فننػػر ػ اف ج ػػعم اثرنػػمءاف
اثهاميف ياثهكم يث أ اثهيمفل ياثهيمزع.
اث ي ياثلف ام ل متلفا هذق اويتمجد ل إفم
هذا يق ربرق منا عم هذا اهل ؼ ل نظمـ ي م ا م ي ثليتاكيتد اجليمب د اث يث ػد اث ابيتػد حػ نوػد
اومدة ا يمس ير ف متيار اثل جد اثرنمب د ورمضمة
لمتكم اجللابم اث يث د اويولص عل عم ف ر ثلرنمء اثلف ثل يثد اثطلؼ ي جيار
هػػذا ا هوػػمص ثليتاكيتػػد اجليمب ػػد اث يث ػػد إ إدا متاػػذ انارػػمد ا هوػػمص اثرنػػمبي ثل يثػػد اثطػػلؼ ث ػ ا ػ
()1
ا مب.
يإدا انطلريػم ػ ػ أ ضػلي ة احػالاـ اثرػمنلف ياثرنػمء اثػ ي ثلرػمنلف ياثرنػمء اثػلف – ػلط اف متهػلفل ف ػر اواػػمجا
اث يث ػػد -عل ػ اثياػػل اوهر ػ ـ فننػػر ل اورم ػ جيػػا اف نيطلػػق ل اثلقػػد نة ػػر ػ ػ أ ضػػلي ة اح ػالاـ اثرػػمنلف ياثرنػػمء
()2

اثلف ثلرمنلف ياثرنمء اث ي .
يثك عل اثلغم ي لد هذق اث عمبم اثرمنلن د ثل لب ق مـ اثرمضي اثلف ي فمعػ هط ػق قلاعػ امتةمق ػمت
حرػػلؽ ا ن ػػمف اثػػمل ا ل هعػػم اث يثػػد اثػػمل جايت ػ ف عػػم قمض ػ م ا انػػر جالحػػأ عل ػ اثرمضػػي اثػػلف انػػر نػػمد ا ػػم جرػػلـ ػػذا
جل ا – احملكيتد اجليمب د اث يث د  /ه يتيد اثرمنلف اـ قمنلف اهل يتيد – يوػ ة اواػم ؼ مم ػكي جد

( )1جيظل ضم ن ل حميتلد ي م
 – 2008ص .150
( )2ػ ػ ا ػم ة امس ػم جه ػػمد ثلػذه ػ اػئ إ ةمقػمت اثا اثػػد اث يث ػد اثػمل ل اثلاقػ ثػ أ ػ عم اثرػمنلف اثػ ي رػ ػم ج ػ ر
اثهط ق غا اث ل م ثلرمنلف اث ي ه تا قلي ديث د حي تلة ل اثرلا اث ي متل اثرلي اثمل مت ا ن ػمن د اف مته ػ ثوػم قػلة
اثا اثد اث يث د.
( ) 10
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اثػ ي يدث ػ ثال ػ ػػال ػػمقلؼ ياثلج ػػد ث جػػر ػ هػػذق ا متةمق ػػمت حب ػػث انػػر جهام ػ اعػػم ي هنػػم قػػمنلف ديثػػد أ ي ػػد
يث د ء م م ل أ لة اثرمنلف اث ا لي ثل يثد اثمل جايت ف عم قمض م.
يياا ونجييد بي ن ميين أ ي اسييباب نشييوء لييعور الريبيية والخيو لييدى القاضييي الييوطني ميين االتفاقيييات الدولييية
ومناا اتفاقيات حقوق اإلنسان ي اآلتي:
 . 1ع ـ ق مـ عػ د ػ ديؿ اثاػم ي ػ يتم اثيم ػد يعػم يوػل ترمفػد حر ر ػد ورػلؽ ا ن ػمف دثػ اف اثكثػا ػ
للؾ.
هذق اث يؿ مترلـ يول ترمفد دعمب د ثكي مت هالس ف عم كل م اثه ا عم حبرلؽ ا ن مف وعمدة ح
 . 2ع ػ ـ غ ػػد هػػذق اث ػ يؿ إف جك ػ إحصم عػػم ع ػ مت ػ م ػػد متال يت ػػد حر ر ػػد يث ػػد دعمب ػػد ثهال ػ م قلاع ػ
حرلؽ ا ن مف ل صب لاح اثهال م ي يتم ل ل ػمت اورػلؽ ي ل ػمت اثالػلـ اث م ػ د ياوامهػ اثرنػمب د وػم ثل ا ػد
ا مدن ػػد ياثرنػػمب د ػ دي ػػمثل ا ل ػػد ل ربر ػػق هػػذق اثهمجػػد ف اجلع ػ اثاليتػػي ا ػػمدني ل متل ػػد أ ػػمؿ او ػػهر
ياجلع اثاليتي اوع اثرنمبي ل عيتل د مت ه قنمة يأعنمء ا دعمء اثامـ ياثرمبيت مثهار ق حمررػ يضػ مط ػلفد
لقةعم أعنمء اثن ف اثرنمبي هل متهػلجس عليتػي ياقاػي م ػمء ترمفػد حر ر ػد ورػلؽ امن ػمف ع ػ ثلهط ػق يثػ أ
جمللد اثاليجس اث عمبي .
ػػمزاثلا جيػػمديف
 . 3ي ػػلد عػ د غػػا قل ػ ػ اثرػػمنلن أ ػػمدن ي هوػػم ج قػػمنلن أي هوػػم ج م ػ
يظلجػػمت أ ػػد ل ياق ػ اوػػمؿ مب ػ ة ي هػػد ةاػ متطػػل اثرػػمنلف اثػ ي يمتط رممتػػر اث يث ػػد يمتطػػل اث ةػػد اث يث ػػد ي ػػم ف ػلأ
عل عم متهاات.
ي ػ دثػ قػلؿ هػ ء ثيمب ػد اثرػمنلف اثػلف ياثرػمنلف اثػ ي ياف ػ قػمنلف يعيتػم ثػر انػر اقػمص او هلػا عػ
ػمدئ اث ػ مدة اوطلرػد ياور ػد ثل يثػد دبػم ل دثػ ػلجمف قمنلهنػم اثػلف علػ إقل يتعػم حب ػث متالػل
اآل ل يطلر
عل ر أجد قمع ة قمنلن د يثل مند يولقم عل عم ل امتةمق د ديث د ورلؽ ا ن مف أ ل هعم ية عم.
إن اصحاب اا الرأي إن كانوا مخطئين فاو العجب من متخصصين أما إذا كيانوا ييدا نون ياد الدولية او
تلي فاييو األعجييب ألناي بفتييوا

يياد يعييررون بمتخيياي القيرارات السياسييية وال يبصييرو بحقيقيية العواقييب ولييو

كان قد ال ترضيا لسبب او آلخر ومن ث تسيبب فتياوا

ياد الايرر لليدول عليى الميدى الطوييل أكثير مميا

ينفعوناا على المدى القصير.
ياثلاق إف نظلة عيتل د مت

نر عيتم ي ت الحظمت ل د علػ اثرػمنلف اثػ ي ي

ػممتر ػ قوػل اثا اثػد

اث يث ػػد ل حػػم ت ع جػ ة إ أف سب ػ اثػ يؿ اثيم ػػد ف ػػر يا حهصػػمج ػػر ج رػ هػػل اثنػػم ا قػػلي اوه ػػل ويتمجهعػػم ػ
غطل د ائ اثرلي اث يث د.
وإن مين الواقعييية القيول بي ن الييدول الكبيرى ال تتاييرر مين ضييعت القييانون اليدولي ومضسسييات بقيدر مييا تتاييرر
من ي الييدول النامييية ألن القييانون الييدولي ومضسسييات الدولييية غييدت ييي السييغد األماييى للييدول النامييية فييي البيئيية
الدولية المعاصرة.
( ) 11
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المطلب الثاني
القاضي جمال محمد مصطفى  /نموذجا
ػػالؿ شبمن يػػمت اثرػػلف اثاوػلج – إ ػػمف اوػػلب اثالاق ػػد ا جلان ػػد – ياث ػػيلات اثػػمل أعر هعػػم اجنػػم قػ ت ل اثاػلاؽ
متولجامت يمب د متنيتيد عرل مت و دة ا حىت عل قل إ لا د غا دات طػل ة عمث ػد ػ ا قيمعػد اووػلع ػ ف
متو ػ ج اثارل ػػمت ني ػ متةوػػي اجل ػلابم حب ػػث أ ػػد اظػػم ػلابم اث ػػلقد حػػىت اػػئ اجل ػلابم اثػػمل منػػد متا ػ ػ اجلػػيح
ف ر اثاللـ اجليمب د ف عالج أ ػ مب ا ػلاـ يديافاػر هػي اثػمل سبيػ يمتامتػر ػ

جامقا عل عم ممع اـ ل اثلقد اثمل مت
اثهومع يث أ متو ج اثارل د عيتم ا متة .
ي م جعيتيم هيم هل اف اثالاؽ مف قػ انظػم امس اثاعػ اثػ ي ثلارػلؽ او ن ػد ياث م ػ د ق ػ هػذق اثةػالة ياف اثةرػلة
( )2اومدة ( )6ير ق نود (( جيلز ل اث ل اف اثمل متلػل عرل ػد امعػ اـ أف لكػم ػذق اثارل ػد ا علػ اجلػلابم
حمكيتد تهود)).
طل ة  ...ي جيلز متط ق هذق اثارل د ا دبرهن حكم هنمبي قمد
ا
يتػم حػػذ نػػه اثةرػػلة ( )6ػ اوػػمدة داعػػم اثػ يؿ ا فػلاؼ رلثػػر ((ثػ أ ل هػػذق اوػػمدة أن حكػػم جيػػلز اثهػػذ ع ػػر
ثه ا اي ي إثهمء عرل د امع اـ ق أجد ديثد فلؼ ل هذا اثاع )).
جهنح ممم متر ـ ف اثاع اث ي ثلارلؽ او ن د ياث م د جو د عل اث يؿ ا فلاؼ ف ػر أف مترػلـ نثهػمء عرل ػد
ا ع اـ يثكير إزاء سب ع د اث يؿ هط ق
()1
طل ة.
هذق اثارل د وح ات متطلحعم فر أث عم اف متولع هذق اثارل د إ ثلصلابم ا
ذا اواىن فنف اثاعػ اثػ ي اوػذ ل يإف جلػ ـ اثػ يؿ نثهػمء هػذق اثارل ػد إ انػر أث عػم ػ ف متوػلععم إ

ػ

اجلػلابم طػػل ة ا ػػل اثػػذن جالمتػػا عل ػػر اف اث يثػػد اثػػمل متوػػلع هػػذق اثارل ػػد جلػلابم جيط ػػق عل عػػم يقػػا (اجلػلابم ا ػ
طل ة) متكلف ق مثةد احكمـ اثاع يهػذا ػم حػ ث ل اثاػلاؽ ل متلػ اثةػالة إد ػلعد عرل ػد ا عػ اـ ثهط ػق علػ
لمتكم لابم متو امس هذق اثو ة اقطل ة.
ي مف اثرمضي صبمؿ حميت وطة أتيمء متلث ر بم د حمكيتد يمجػمت اثكػلادة ػالؿ فػالة اثثيتمن يػمت قػ ازبػذ لقةػم
قنػػمب م وػػعلدا ل لا عػػد عرل ػػد ا عػ اـ ل ا حكػػمـ اثرنػػمب د اثػػمل ػػمف جوػ هم ل حػػق ػلمتكم اجلػلابم اثػػمل متهػػلفل
اث يؿ اثال د يا
( )1جالحأ عل اثا ج
أف دث نأ أح اثثلا د ل اثولجاد ا
يجن ف هذا اولقا حما حرم ف اث يؿ ا
اولا د عل اجللابم ا هم د ف مترط أج
يثذث جن اف مب إنومؼ اثولجاد ام
لقةعم عل أ أ اثرمنلف اثلضاي.

ال د اهنم متام س و ة دعلات إثهمء عرل د ا ع اـ ل او سبلات ياثي يات اث يث د علي
ال د لهنم مترل عرل د اولت يتم ل ائ او يد ياثرومص ل لند اثره اثايت .
ال د داعػم متهيت ػ ةػلس عرل ػد اثػل م علػ اثػ اح ياث ان ػد احملوػي يتػم يثهةػلس حػ
الؼ.
جعم يا لعم
مم رمء عل عرل د ا ع اـ ل متولجامعم اف مت
ال د إدا ا ادت اث يؿ ام ال د اثهيت
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ػػهي ا ل

ف عػػم (قػػةد ا ػ طػػل ة) ػ ف ػػمف جهةػػمدي فلضػػعم ف ط ػػق عرل ػػمت ػػمث د ثلالجػػد متهيم ػػا ي طػػل ة اجللنػػد
دث عل احكمـ اثاع اث ي ثلارلؽ او ن د ياث م د.
يإنػػر ػ ػػمب ا منػػد اثاليت ػػد اثػػمل مترهنػػي متلت ػػق لقػػا هػػذا اثرمضػػي اجلل ػ اثرػػمنلح ياثرنػػمبي ل هػػذق او ػ ثد
اوعيتد ياو م د مثيظل ثظليفعم يثكي جي ا اثةن ثومح ر.

يوم مند فلجرػد اورم لػد( )1إحػ ي فػلؽ اث اػث اثاليتػي جليتػ اوالل ػمت عيػ م متهػلفل ف عػم وػمد كهل ػد اي
جهاذ اثلقلؿ اث عم فر متل يم ا ه اـ هذق اثطلجرد ثهلت ق هذق اولقا.
فةػػي أيا ػػف اثثيتمن يػػمت ػ اثر ػػلف اومضػػي ػػهليم يم ةػػد او ػ عي اثاػػمـ ل حمكيتػػد يمجػػمت اثك ػلادة ه ػ اد ي ػػمف

اثرمضي صبمؿ حميت وطة ب م هلذق احملكيتد.
يعي م مت ليتيم عمـ هذق اثلم ةد عليتيم نر ػ ق اف يقػلد الل ػمت امس يزجػل اثاػ ؿ متة ػ ػ ف حمكيتػد يمجػمت
عيعم عرل ػمت ػمث د ثلالجػد
اثكلادة ه تا ب عم اثرمضي صبمؿ حميت وطة متهةمدي فلس عرل د ا ع اـ يمتةلس
ي ػ يتم ل ػلابم اث ػػلقد اثػػمل ػ د اووػػلع عرل هعػػم امس ا عػ اـ ه ػػد اوػ ػ متوػػمع يمتاعػػم ل متلػ اثةػػالة ي ػ مث فػػنف
هذق ا حكمـ اثرنمب د مت متلا أه اؼ اوولع متولج هذق اثارل د.
يعيػ م فلػػا يزجػل اثاػ ؿ اف جرم لػر اثرمضػػي صبػمؿ حميتػ وػطة لقػػةر ب ػم حملكيتػػد اجليمجػمت اوػػذ ل ة ويمقوػػد
هذا اولضلع يعي م متلا عم سب اثرمضي اجلل ػ دبلقةػر ػ ف عػلس ثلػلزجل أحكػمـ اوػمدة ( )6ػ اثاعػ اثػ ي ثلارػلؽ
ػ ا إث ا ػػد هػػذق ا حكػػمـ ثلا ػلاؽ ق ػ متالػػق ا ػػل ا ػ ـ ف ػػلس عرل ػػد ا ع ػ اـ إ ثلص ػلابم ا ػ

او ن ػػد ياث م ػ د
طل ة.
و م اثرمضػي اجلل ػ أتيػمء عيتلػي ل متلػ احملكيتػد فرػ قػمدؼ اف دا د ػل
يمت ا هلذق اثلاقاد اثمل ياهم
هذق اثلاقاد ن دا أتيمء ق م ي اثرمضي ز م حميتػ أ ػ جػم ة اثرمضػي صبػمؿ حميتػ وػطة ل دا ق اثكمبيػد ل يطرػد
اثك ػلادة ػػالؿ عػػمـ  2005فكػػمف أف يي اولضػػلع نػ دا حبنػػل اثرمضػػي ز ػػم حميت ػ أ ػ ف ق ػ ح ػػمه ا ل ػػل عل ػ
هذق اثلاقاد.
يانطالقم فلض د هذا اث اث ل انر جيا اف جكلف اثرمضي اثلف اي م حبيتمجػد حرػلؽ ا ن ػمف ي ػ يتم اورػل ة
دبل ػػا امتةمق ػػمت ديث ػػد أ ل هعػػم اث يثػػد اثػػمل جايت ػ ف عػػم قمض ػ م ػ ف جكػػلف دا دي فمع ػ يإجيػػميب ل متط ػػق احكػػمـ هػػذق
ا متةمق مت ل ا حكمـ اثرنػمب د اثػمل جوػ هم ربر رػم ثلا اثػد لقػا اف هػذق ا متةمق ػمت ن لا عػم ػ ق ػ اث يثػد متوػ ح
ء م م ل أ لة اثرمنلف اث ا لي.
ي يمء عل دث أجيم أف دياعي اث اث اثاليتي ياور رد اثاليت د متلت ق اثلقمب اهلم ػد ق ػ أف جطلجعػم اثي ػ مف اي
اثهيم ي ثكي لةأ فن أقام م يلةأ اوه ي ياواىن يعم.

( )1ضم ن ل حميتلد – اقلؿ اث اث اثرمنلح – م اد اث الج – ص .70
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وعلي فان العلة من اا التوثيق تكمن في ت كيد اآلتي:
 . 1اثهلت ق اثكهميب ل هذا او سبل اثاليتي اثك ا ولقا هذا اثرمضي اثوصمع ل قػلؿ ليتػد اوػق ياثاػ ؿ دفمعػم عػ قنػ د
إن من د.
 .2اثهلت ػق ل ػػلد قػػمس علاقػي يا ػػر قػػال مت صبػد سب ػػكم محالا ػػر ورػلؽ ا ن ػػمف يمتط رعػػم ل ا حكػمـ اثرنػػمب د اثػػمل
جو هم يذ حلا ( )30يد.
 . 3اثهلت ػػق ػ ف هػػذا اثرمضػػي ا ػػهي امس احكػػمـ امتةمق ػػد ديث ػػد هػػي اثاع ػ اث ػ ي ثلارػػلؽ او ن ػػد ياث م ػ د لهنػػم ل ػػد
ثلالاؽ حبكم اننيتم ر هلذا اثاع ؼ اثهن ق فلس عرل د ا ع اـ ل ا حكمـ اثرنمب د اثمل جو هم.
ياوق إف اولقا اثذن ازبذق اثرمضي صبمؿ حميت وطة إمنم جيم ع عليت د عمث د ل احكمـ اثرػمنلف اثػ ي عم ػد
يا متةمق مت اث يث د مقد االقهعم مثرمنلف اثػ ا لي اػ إ لا عػم ػ اث يثػد اثطػلؼ هػذا فنػال عيتػم عػلؼ ػر ػ غػ ا ة
عليت د فذة ل اثرمنلف اجليمبي ث كلف إ امعم عليت م يقنمب م جره ي ف ر.
يثاػ ػ ح ػػيمت اث ػػمف أف لقػػا هػػذا اثرمضػػي اجلل ػ جكػ عمبرػػم ديف متا يػػر قمضػ م ل حمكيتػػد سب ػ اثاػلاؽ
يحىت مت ج مترمع ق اثلم ةي.
يتػػم أف ػ نمفلػػد اثرػػلؿ اف نوػػا امس لقػػا اثرمضػػي ز ػػم حميتػ أ ػ اثرمضػػي ل حمكيتػػد سب ػ لد ػػهمف ل انػػر
ازبذ لقا اثهيت دب أ إثهمء عرل د ا ع اـ ث أ ل ل ابػر اثرمنلن ػد فرػف ػ إف اوعػم ل هػذا اولضػلع انػر أ ػ جث ػد
أجر او مثا ل أن حكم قنمبي جوم ؾ ل قػ ي ق جهنػيت فػلس عرل ػد ا عػ اـ انطالقػم ػ قيمعهػر حكػمـ اوػمدة ()6
اثاع اث ي ثلارلؽ او ن د ياث م د اثمل مت عل اث يؿ ا فلاؼ رلة امس إثهمء هذق اثارل د.
الخغصة
 oا متةمق ػػمت اث يث ػػد ورػػلؽ ا ن ػػمف ػػمقي ا متةمق ػػمت اث يث ػػد متو ػ ح ػ ء ػ اثرػػمنلف اث ػ ا لي عي ػ اثهو ػ جق
عل عم اي ا ننيتمـ اث عم ق اث يثد اثطلؼ.
 oعيػ م متيػ س ا متةمق ػػد اث يث ػػد ل اثهوػلج اثػ ا لي ةاػ إ لا عػػم متوػ جرم اي اننػػيتم م فنهنػػم متوػ ح ػ ء ػػم م
ل أ لة هذا اثهولج يهلم ا يثلجد ل اثهط ق عل اثهولجامت اثلفي د عي ي لد متام س يعم.
 oإف اثرلؿ ن كمف متط ق اثهولج اثلف عي متام ضر امتةمق د ديث د ورلؽ ا ن مف  -يمء عل أجد فكػلة ربػميؿ
مت ػػلجل دث ػ -جػ دن عيتل ػػم امس فلضػ يربل ػ ل اثاالقػػمت اث يث ػػد فنػػال عيتػػم جػ دن اث ػػر ػ اثهة ػلجف لا ػػا
ضبمجد حرلؽ ا ن مف اويولص عل عم ل هذق ا متةمق د.
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ولكي تقوذ الدول االطرا في اتفاقيات حقوق االنسان بتنفيا التزاماتاا بنية حسنة تحتاج الى:
م د متال يت د أ مدن د يقنمب د حر ر د يث د دعمب د ورػلؽ ا ن ػمف ل صب ػ لاحػ اثهالػ م ياثال ػ عل عػم
 . 1مت
وك أعيتق ل ل مت اورلؽ ياثاللـ اث م د ياوامه اثرنمب د.
 . 2نول ترمفد حرلؽ ا ن مف ل صب ا ي مط ا هيتمع د عل أ أ عليت د يث د دعمب د.
 . 3إق ػ ا متو ػلج ياضػػح جاطػػي ا يثلجػػد ثهط ػػق امتةمق ػػمت حرػػلؽ ا ن ػػمف اثػػمل أ ل هعػػم اث يثػػد عل ػ أن قػػمنلف جهاػػم س
اعم.
 . 4قنػمء متهػلفل ف ػر اواػمجا اث يث ػػد ػهرالؿ اثرنػمء يقنػمة يػلف ر ػ د حرػلؽ ا ن ػمف ي ػها يف ثليتصمهػ ة ل
متط رعم ل ا حكمـ اثرنمب د اثمل جو يهنم.
المراجع
 . 1م جل ا – متط ق ا متةمق مت اث يث د ورلؽ ا ن ػمف ل اثهوػلجامت اثلفي ػد – اآلث ػد ياوالقػمت – حبػث رػ ـ
امس او سبل اث ي ورلؽ ا ن مف.
 . 2اثوػػمدؽ ػػا مف – اوامه ػ ات ل اثرػػمنلف اث ػ ا لي ثل ػ يؿ اثال ػػد – حرػػلؽ ا ن ػػمف – اجملل ػ اثثمثػػث – د ا ػػمت
متط ر د ع اثام اثاليب – دا اثالم ثليتالج 1989.
 . 3ضػػم ن ل ػ حميتػػلد ي م ػ جل ػػا – احملكيتػػد اجليمب ػػد اث يث ػػد  /ه يتيػػد اثرػػمنلف اـ قػػمنلف اهل يتيػػد – يوػ ة اواػػم ؼ
مم كي جد 2008.
 . 4ضم ن ل حميتلد – أقلؿ اث اث اثرمنلح – م اد اث الج 2011.
 . 5علي ا لاه م–اثيظمـ اثرمنلح اث ي ياثيظمـ اثرمنلح اث ا لي قلاع اـ متكم –دا اثيعند اثال د–اثرمهلة .1995
 . 6حميت ا نذيب – اولجمت اثام د يحرلؽ ا ن مف – ث يمف 1986.
 . 7حميتػػلد ػلجا ػ لح يحميتػ ػػا اثػ قمؽ يع ػ اثاظػ م يزجػػل – حرػػلؽ ا ن ػػمف – اجمللػ ا يؿ – اثلتػػمبق اثامو ػػد
يا قل يت د – دا اثالم ثليتالج – متولج اثثمح 1988.
 . 8ل لؿ ل ةد يع اثكل عللاف – حرلؽ ا ن مف يحلجممتر ا م د – م اد اث الج 2005.
 . 9حميتػ ث ل ػ ن – ا ثهػ اـ موامهػ ات اث يث ػػد يمتل اعػم علػ اثرػمنلف اثػ ا لي – حرػلؽ ا ن ػمف – اجمللػ اثثمثػػث –
د ا مت متط ر د ع اثام اثاليب – دا اثالم ثليتالج .1989
 . 10وطة اضب ف اد – اثرمنلف اث ي اثامـ  /اثرمع ة اث يث د – دا اثكها اثرمنلن د – اثرمهلة 2004.
 . 11ياب ػ اضب ػ ع ػػالـ – اوامه ػ ات اث يث ػػد ل د ػػهل مملكػػد اث ا ػلج – نل ػػد د ا ػػمت د ػػهل جد – متو ػ هم احملكيت ػػد
اث هل جد – اجملل ا يؿ – اثا د ا يؿ – جلث ل .2013
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املواطنة والتعايش السلمي  3مدخل لتحقيق التنمية البشرية
دراسة حالة
األتساذ الدكاور مهدي محمد القصذص /رئيس قسم علم االجامذع /كلية اآلداب – جذمعة المنصورة /مصر
فكرة البحث :
تقوم اجملتنعات اإلنسانية على اتتعى د لاتتعىوع اتيفقىار ل ذلى ذتىب ين تةىا لتعىوع ل يىات اوىوانيعا اتيفقاةيىة ل ى
ل يات يذا مت اتتعامل معها بوع ميكى ن توىوا اتتعىاإيل ين تكامىل لاتت ىادم ين تعىا ع لاتتع ىا ين تسىام لدمىا
الشىىب ةي ى ن اتتعىىوع لاتتع ى د لاال ىىت و ر اتكىىو لاإ ى ملنىىوس ر اىىل ش ى ص ا ىىة ات ى ات لا ىىا بىىا اتة ىىذ
لاتىىج لعلىىتهل وتل ىىو ر نمىىتلتهل لا تنامىىاتل لتهتلعىىاتل لنةكىىار ل ل عىىا ذمى ىىحا اتتسىىا ا هتىىذح ن سى ل ىىو ايى
تتوقق اووانيعة لاتتعا ع اتسلن لاتس م االلتناع ر جمتن تع دت ند ان لتعوعت ثقاةت لتةا عت نةكاره ؟
لتقوم ةكذة اتةوث عا تلتأاي عل ن تهتةيق إيل اووانيعة اتسلينة و نساس تتعا ع نةذاد اجملتنى ر نمى لسى م
تكىىل ةىىذد هقوإ ى لعلي ى لالةات ى لاالتت ىتام لىىحه ا قىىو لاتوالةىىات نسىىاس تعنيىىة اجملتن ى لاالرتقىىاص ب ى لذم ى ن اووانيعىىة ال
ت و ين اوسالاة با اووانيعا نظذ اً لتكعها تتل بعنلية اونارسة ات علية لتلنوانيعة تار خ نيو ل بى صاً مى ة سى ة اتيونىا

لم ىىذ اتق مي ىىة ل ىىوالً ين او سس ىىات ا يف ىىة داتيونس ىىكو لا م ىىل اوتوى ى ةد لا ىىحتب اتكت ىىا اتس ىىنال ة ل ىىت مك ىىارم
ا ى لهيفىىت عل ى اتقيىىام باتوالةىىات لدعىىت ين اتس ى م تكىىل اتة ىىذ ة لذم ى ن تعىىا ع نة ىذاد اجملتن ى لنيوا ى ىىتل م ى
ا جمنوعة م اتقيل اتج م شأهنا يهى اث اتتى ا ل لا ىوار اتيفقىار تتوقيىق اتسى م االلتنىاع ل ىحا رىن م ىاراة
نةذاد اجملتن باإلضاةة يىل م ار عاوية تلووار لاتتةادا اتيفقار تعنىل على اتتعىا ع مى او ىذ لنةىح اتععى لاهىةام ا يىاة
اإلنسانية ب ذو اتعظذ ع نوعية االنتناصات.

هدف البحث :
ع دلر دمارسة إيل اووانيعة ر ربقيق اتتعنية اتة ذ ة .
 .1اتك
 .2معذةة نثذ إيام ال ةذد بوالةات للعي حبقوإ عل ربقيق اتتعنية اتة ذ ة.
 .3يبذاز دلر اتتعا ع اتسلن با نيوا اجملتن اوختل ة لنثذه ر ربقيق اتتعنية اتة ذ ة.
يامثل الاسذؤل الرئيس للبحث فيمذ يلي :
 ما تأثري تهتةيق إيل اووانيعة لاتتعا ع اتسلن عل ربقيق عنلية اتتعنية اتة ذ ة ؟( ) 61

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

املواطنة والتعايش السلمي  3مدخل لتحقيق التنمية البشرية دراسة حالة  /ص ص92-61

الاوجه النظري والمنهجي للبحث:
عتنى اتةوىىث عل ى نظذ ىىة اجملىىاا اتعىىام ر ينيار ىىا اتعظىىذُ اتت سىىريُ هيىىث عىىذو اجملىىاا اتعىىام بأن ى مسىىاهة عامىىة
تلعقاش با ات لتىة لاجملتنى تتىي ةىذص ا ىوار ةىذاد خمتل ىا لتكى ذبنعهىل ا تنامىات م ىةاة ل ىو شىةكة ات ىاتية مى
ات ىىةكات اتقا نىىة ر اجملتنعىىات او نيىىة ت ىذتة ارتةاني ىاً عنيق ىاً با يىىاة اتعامىىة نل ا ىوات ا ياتيىىة ت ة ىذاد .لم ى ى ا ىىحا
اجملىاا ىىتل تةىىادا اوراص لاتو ىىوا يىل اوعلومىىات اتىج ربقىىق اتت ىىا ل لاتت اعىىل لاتتعىىا ع بىا نةىذاد اجملتنى ر نمى لسى م دمىىا
ععكس يجيابياً عل عنلية اتتعنية اتة ذ ة .
اتتوليلى مهتةقىاً ذتىب ميى انياً ح ر هى ا امعىة دب عىة اوع ىورة – حماةظىة
انا عتن اتةوث عل اوعهج اتو

ات إهليىىة – م ىىذ و لذتىىب باسىىتخ ام دتيىىل دراسىىة ا اتىىة لمت تهتةيق ى عل ى ع ىىذ هىىاالت معا ى ة بىىا اتىىحاور لاإلنىىاث مت
ا تيار ل بهتذ قة عن ة رلع ةيها ا بعاد اوتية اتعنذ لاتتعليل لات انة لات ل .
المفهوم االجرائي للبحث :
 اووانيعىىة ى يهسىىاس ىىةلل ر ىىورة دمارسىىة عي ىىها ات ىىذد ر اجملتن ى  -لةىىق اتق ىوانا اتىىج تذاع ى ا قىىولاتوالةىىات  -مى هيىىث موإعى لموإ ى مى او ىذ ر اتتعلىىيل لاو ىىاراة اتسياسىىية لاتولىىا اتعامىىة لاتعةىىادات دبىىا ىىععكس
عل اتس م االلتناع لباتتان ع ذو ا ةذاد ين اتعنل لربقيق اتتعنية لخبا ة اتة ذ ة معها .

ىىو اهسىىاس ات ىىذد با مىىا لاتهتنأنيعىىة دا ىىل جمتنعى ل ىىةلل ذتىىب م ى ى ا لاإ ى هيىىا
 اتتعىىا ع اتسىىلنمعىىاش بىىذ ل تعىىوع ة اتى لا ت ةهىىا دمىىا مقىىق نوعىاً مى اتسى م االلتنىىاع مهي ىاً بىىحتب معا ىاً ليى اً تتعنيىىة اجملتنى لاهىةام
و ية او ذ لاحملاةظة عل اتقوانا لا عذاو لاتتقاتي لمذاعاة مةادئ هقو االنسا .
إ رة ات ذد عل يع اد لتهتو ذ ذات لإ رات لمهارات م ى ا ات راسىة لاتةوىث باإلضىاةة
 اتتعنية اتة ذ ةين االتتوىىا ب ىوامج ت ر ةيىىة لتعلىىل ذا مسىىتنذ دبىىا مقىىق ن اة ى ر ا يىىاة ل وااىىا تهتىىورات اتع ىىذ ل ى سبيفىىل ن رىىا
اتق رة لاتك اصة ر عنلية او اضلة ر لل االسهام االجيايب لات عور باالنتناص .
الدراتسذت السذبقة :
عاك اتع

م ات راسات اتج تعالتت إرية اووانيعة هيث نا ت يه ى ات راسات عل ن

عاك لعى دب ىا يل

اووانيعىىة ت ى ُ نيلةىىة ا امعىىة بىىا رد ل ا ىىة تلىىب اتىىج ت ىذتة دب ىىا يل ميفىىل اتىىوالص لاتعظىىام لاتقىىانو لاوسىىالاة لاتوالةىىات
لاو اراة لاوس وتية لاالعتتاز بىاتع س ل ري ىا مى او ىا يل اتىج تى عل اووانيعىة تى ُ اتهتى بح1و للىاصت ت ىورات شىةاب
ا امعىة هىىوا هقىو للالةىىات اووانيعىىة هيىث ل ىىت ين ن عىىاك ا ىت و بىىا ات ىىةاب ا ىامع ر ت ىىوراتل هىىوا
ا قىو او نيىة لا قىو اتسياسىية لاالإت ىاد ة لااللتناعيىة لاتيفقاةيىة ا ا ىة باووانيعىة لهقوإهىا بىا سىكا اجملتنى لمىىعهل
ات ىىةاب ح2و لتو ىىلت دراسىىة ن ىىذُ ين ن ضىىع ات ىىعور باالنتنىىاص ت ى ُ ات ىىذد لشىىعوره بىىاال ةاب ى دُ ين لهىىور
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بعيل اتسلوايات اوذضية لمعها اتعتعة ات ذد ة لاتعجت لةقى ا اإلهسىاس با ناعىة لمتىاج ذتىب ين تعنيىة شىعوره بىاتوالص
لاالنتنىىاص هىىخ تخل ى ع ى ىىحه اتسىىلواياتح3و للىىاصت نتىىا ج دراسىىة ن ىىذُ م ا ى ة عل ى ن ت ىواةذ عع ىىذ اوسىىالاة بىىا
اووانيعا ر ات لتة اتواه ة لهخ لتو م لعسيات خمتل ة ع عع ذ مهل ر ربقيق اووانيعة ح4و.
لاو هىىل عل ى ىىحه ات راسىىات نهن ىىا راىىتت عل ى ىىذس م ىىا يل ات ىىوالص لاوسىىالاة لاو ىىاراة لمعذةىىة ا قىىو او نيىىة
لاتسياسىىية ي ،لاتىىج تعى م شىذات مهنىىة ر ربقيىىق اووانيعىىة بىىل ي ىىحه او ىىا يل ت اى لتقىىوُ عنليىىة اووانيعىىة لن ضىىع
حه او ا يل ت عذ االنسا باال ةاب لباتتان دُ ين لهور اتسلوايات اوذضية اات ذد ة لاالنتنا ية ي. ،
وفيمااذ يلااي عاارو لمحااذور البحااث  :الموا نااة  -النصا ة والمفااذهيم المر بهااة بهااذ ش الاعااذيس الساالمي تسااذ
عملية الانمية ش دور الموا نة والاعذيس السلمي في حقيق الانمية البصرية ش و خيراً اذئج الدراتسة الميدا ية .
والً :الموا نة  -النص ة والمفذهيم المر بهة بهذ
اووانيعة

Citizenship

ى

ى ة تلنىواني لاتىج ربى د هقوإى للالةاتى

لتتنيىت اووانيعىة بعىوع ىاص مى لالص اوىواني

تونيع ى ل مت ى ر نلإ ىىات اتسىىلل لا ىىذب لاتتع ىىال م ى او ىوانيعا او ىىذ ع ى نيذ ىىق اتعن ىىل ات ىىذدُ لاو سس ىىا اتذ ى
ح5و
لاتتهتوع ر ربقيق ا او اتج ةو يتيها ا ني لتوه م اللها ا هود لتذسل ا هت لتوض اووازنات.
انا تعذو اووانيعة بأهناد مكانة نل ع إة التناعية تقوم با ةذد نيةيع لجمتن سياس حدلتىةو لمى ى ا ىحه
اتع إىىة ق ى م اتهتىىذو ا لا اتىىوالص ل تىىون اتهتىىذو اتيفىىا ا نا ىىة لتتو ى د ىىحه اتع إىىة بىىا ات ىىذد لات لتىىة ع ى نيذ ىىق

اتقانو د ح6و.
لتعىىذو ن رىىا بأهنىىا د هىىا ات ىىذد تونيعى لانتنا ى تى لاتتتام ى دبةاد ى لإينى لإوانيعى لاتت ىىا ر متى لات ىىعور
دب ىىك ت لاإلسىىهام اإلجيىىايب م ى ىىريه ر هلهىىا نمىىا ات لتىىة ةيجىىا ن تتىىي تل ىىذد دمارسىىة هقوإ ى لهذ ات ى ليب ى اص رن ى

بأسلوب مةم ةي آراص او ذ لمقةهاتل بعي اً ع اتتع ا ح7و.
لتق اإةنت اووانيعىة حبذاىة نرىاا اتتىار خ اإلنسىا مى الىل اتعى ا لاوسىالاة لاإلن ىاو  .لاىا ذتىب إةىل ن
سىىتقذ م ىىهتل اووانيعىىة لمىىا قارب ى م ى م ىىهتلوات ر ا دبيىىات اتسياسىىية لات كذ ىىة لاتةبو ىىة لت ىىاع اتعرىىاا لن ىىح
شىىكل ا ذاىىات االلتناعيىىة معىىح إيىىام ا كومىىات اتتراعيىة ر لادُ اتذاةى مىىذلراً حبرىىارة سىىومذ لآشىىور لبابىىل لهرىىارات
ات ىىا لا ع ى لةىىارس لهرىىارات ات يعيقيىىا لاتكعع ىىانيا .لنس ىىهنت تل ىىب ا رىىارات لم ىىا انةيفىىق ععه ىىا م ى ن ى وتوليات
سياسىية ر لضى نسىس تلوذ ىىة ليثةىات اتىىحات لهىق او ىىاراة ات عاتىة ر ازبىىاذ اتقىذارات لرب ى ا يىارات ا مىذ اتىحُ ةىىت
اجملاا تل كذ اتسياس اإل ذ ق لم بع ه اتذلما تير ال معهنا نسس م هوم تلنوانيعة لا كل ا نهىورُ اتىحُ اىا

عى ى ه ىىخ إي ىىام اتيف ىىورة ا مذ كي ىىة ر نلا ىىذ اتق ىىذ اتيف ىىام ع ىىذ ا ك ىىل اوقيى ى ر مقابل ىىة ا ك ىىل اوهتل ىىق لت ىىيس ا ك ىىل
ح8و
ا نهورُ انا ن هن اتيوم.
لنةىىذزت تلىىب اوذاهىىل معىىا خمتل ىىة تلنوانيعىىة ةك ىذاً لدمارسىىة ت التىىت إذب ىاً لبع ى اً م ى او هىىوم اوعا ىىذ تلنوانيعىىة
هس ىىا آراص او ى ى ر ا .له ىىخ ر اتت ىىار خ اوعا ىىذ تعوع ىىت ية ى ىذازات م ه ىىوم اووانيع ىىة هس ىىا اتتي ىىارات ات كذ ىىة اتسياس ىىية
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لااللتناعية اتج ال ميك إذاصتا لةهنها لنق ا دبعتا ع اتظذلو احمليهتة لا نل بعي اً ع اتتما ل اوكا بكىل نبعاد ىا
االإت اد ة لاتسياسية لااللتناعية لا وتولية لاتةبو ة لم مث ال ميكى اتتأ ىيل اتسىليل و هىوم اووانيعىة بو ى نتالىاً
ت كىىذ لاه ى مةسى لي ىىا ن ىىأ ل ىىا ر لىىل مرىىاما ةكذ ىىة متع ى دة تعوعىىت نظذ ات ىا لعقا ى ا بىىل للىىذلو ت ىىكلها عل ى
اوستوُ احملل لاتقىوم لاتى لن ح9و ل اى ذتىب نتىا اهى ُ ات راسىات اتىج نلضىوت ن يىة ن تعى ى م هىوم اووانيعىة
ةك ىىذة اتقوميىىة لاجملتن ى تي ىىل ين ع إت ى حبق ىىو اإلنس ىىا لنلض ىىوت ات راسىىة ن يىىة ن تع ى ى م ه ىىوم اووانيعىىة ه ى لد
اتقومية م مذاعاة اتظذلو ا ا ة اتج ت كل ةكذ اووانيعة ت ُ ا ةذاد ح11و .
لذم ى عىىا ضىىذلرة ن ن ا ى عل ى ىىحا او هىىوم لنن ى الب ى ن ىىتل تعالت ى ر ينيىىار اتسىىيا االلتنىىاع لاتسياس ى
ىحا اتتعىالا سىوو مى د نبعىاد ىحا او هىوم لععا ىذه اتىج سىوو ىتل تعال ىا اأبعىاد لحمىالر نساسىية
لاتيفقار تلنجتنى
تل راسة لتحتب ميك عذض نبعاد اووانيعة انا ل -
 -البعد المعرفي هيث سبيفل اوعذةة عع ذاً لو ذ اً ر نوعية اوواني اتحُ تسع يتي م سسىات اجملتنى

ذتىىب بىىأ ا م ى تىىيس موانيعىىا تونىىل مس ى لتيات ل ى

بىىاتوالص تلىىوني

لال عى

لي ىىا اوعذةىىة لسىىيلة تتىىوةذ تلن ىواني تةعىىاص مهارات ى

لا اصات اتج متالها  .انا نهنا تعهتلق مى ثقاةىة اتعىاس مى ا ىح ر االعتةىار ا و ىيات اتيفقاةيىة تلنجتنى ح11و لر
ىىحا اتس ىىيا ت ىىري نت ىىا ج اه ى ُ ات راس ىىات اوي اني ىىة ين ن اتهت ى ب مت ىىالو ين ز ىىادة مع ىىارةهل ةين ىىا ىذتة حبق ىىوإهل
للالةاتل ذباه اجملتن نظذاً تلعق ر حا ا انا ت هل ل ثذ ذتب عل م اراتهل لان مالهل ر اجملتن ح12و .
 -البعد المهذري ل ق

بى اوهىارات ات كذ ىة ميفىل اتت كىري اتعاإى

لاتتوليىل لهىل او ىك ت  ...ل ري ىا

هيىىث ن او ىواني اتىىحُ تنت ى لىىحه اوهىىارات سىىتهتي سبييىىت ا مىىور ل كىىو نايفىىذ عق نيىىة لمعهتقيىىة ةينىىا قىىوا ل عىىل
لباتتان ذبعل ات ذد نايفذ يجيابية لربنل تلنس وتية باجملتن .
 -البعد االجامذعي ل ق

ب اتك اصة االلتناعية ر اتتعا ع م او ذ لاتعنل معهل م نلىل احملاةظىة على

اجملتن لدة عجلة اتتعنية لاتتهتو ذ ب ح13و .

ثذ يذً :الاعذيس السلمي تسذ عملية الانمية

ال شىىب ن ثىىورة اوعلومىىات ا يفىىة لاتىىج سبيفلىىت ر اسىىتخ ام م ىىا اتعىىاس ت ىىةكة اإلنةنىىت لعلىىت اتعىىا نشىىة
باتقذ ىىة ات ى رية لسى تهلت اتتوا ىىل لاتتعىىارو بىىا اتة ىىذ مى شىىخ ا عسىىيات لا د ىىا لا ت ىىذت اوسىىاةات لاتسىىعا دمىىا
سهل عنلية اتتقارب لاتت اعل لاتت ا ل لاتتعا ع اتسلن با االذبا ات اوختل ة لاوتعارضة.
ي اتسياسة ات لتية عتذةت م هتل اتتعا ع اتسلن عل نن إيام تعال با دلا اتعا عل نساس مى اتت ىا ل

لتةىادا او ىاا االإت ىىاد ة لاتتجار ىة للهىىذ ىحا او ىهتل بعى ا ىذب اتعاويىىة اتيفانيىة ر لىل انقسىىام اتعىا يىل معسىىكذ
ح14و.
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لاتتعىىا ع ر اتل ىىة م ىىتق م ى اتعىىيع لاتعىىيع ع ى ا يىىاة لاتتعىىا ع ر اإل ى ح ق ى
او ذ اتقا ل عل اوساوة لاوهادنة لإةوا او ذ بكل مكونات لمعتق ات لمعو هقوإى اوسىتن
نل ات سىىتور اتىىحُ م ى د ا نل عظنهىىا عنمىىا م ىىهتل اتتعىىا ع اتسىىلن ةهىىو م ى او ىىهتلوات ا
ا ذب اتعاوية ل ذاد ب هاتة اتسلل اتج تعيع ةي جمنوعة ذات ننظنة التناعية ل كحا تر ن

ب ى اتعىىيع اوتةىىادا م ى
ة مى اتعظىام ا ساسى
يفىىة اتىىج لهىىذت بع ى
عع ىذ اتتعىوع لاتتةىا

لاال ىىت و ىىو هجىىذ اتتال ىىة ر م هىىوم اتتسىىام ل ع ى اسىىتع اد ات ىىذد تتونىىل معتق ى ات لعىىادات زبتل ى عنىىا عتق ى
دبعى ن م هىىوم اتتعىىا ع اتسىىلن مىىوُ تعوعىاً لتع ى داً ر اجملتنى ن ىاً اانىىت نيةيعتى ل ىىحا اتتعىىوع ىىتل تذ تى ر ىىورة آراص
لدمارسات جيا اتتعامل معهىا ب ىكل م ىل تلنىوانيعا هقىوإهل ح15و اى على ذتىب نتىا ج دراسىة مي انيىة ت ىري ين ن
اتسلوك ات ميقذاني قوم عل اوكونات ا ا ة باووانيعىة لاتىحُ متىوُ على االذبىاه رمىو ا ذ ىات لربقيىق اتع اتىة لاو ىاراة
اتعامة لربنل اوس وتية لاال تنام بقرا ا اجملتن لجيا ن ى عل ىحا اتسىلوك تى ُ سىكا اجملتنى مى ى ا تى عيل ىحه
ح16و
اوكونات سات ة اتحاذ لاتج تع تعنية اووانيعة تى هل
لتكى جيى اتتعىا ع لاتسى م اتعىاو نيذ قى يىل اتتهتةيىق ةى ع
ااةىىة اتسياسىىات لاوواإى لاإللىذاصات اتىىج تتخىىح ب ىىأ اتع إىىة مى او ىىذ جيىىا ن تىىأ ر ينيىىار االتتىتام دبعظومىىة اتقىىيل
لاوةادئ اوعيار ة اتج ترن اتو وا يىل و اتس م لاتتعا ع لر لاإ ا مىذ ةى ا مىل لات ىعوب لا ا تل ىت ر
ىا اتتوا ىل لاتتعىال
عقا ا لاذبا اتا ات كذ ة ة ب م للود نقهتة يتتقىاص ذبنى بىا ىحه ات ىعوب تيىتل مى
او ةك م نلل ا ني لنقهتة اإلتتقاص حه عةارة ع جمنوعة م اتقيل اإلنسانية او ةاة.
انىىا ن اتسى م اتعىىاو ميىىذ عىىو نظىىام لاضى تلع إىىة مى او ىىذ ربكنى إىىيل اتع اتىىة لاوسىىالاة لربونيى ن إيىىات
االتت ىتام بىىاتعهود لا مانىىة لات ى لتقىىوده مةىىادئ اتتعىىال لاتعنىىل او ىىةك اىىل ىىحه سبيفىىل معظومىىة اتقىىيل او ىىةاة ر
اتع إة م او ذ ح17و ل ا ذتب نتا ج دراسىة نمذ كيىة تىح ا ين ن تىوةذ عع ىذ ا مىا عى مى ن ىل مةىادئ ات ىعور
باووانيعة اتع ذ ة ح18و .
ركذن السالم االجامذعي
 -1اإلدارة السلمية الاعددية:
تتعا ع اجملتنعات اتة ذ ة ر لل لا ذة اتتع د ة ةهعاك اتتع د ة ات عيىة لاوح ةيىة لاتل و ىة لاإلثعيىة ل تعى عىاك
جمتنعىات ات ىة ترىل ن ىل د ى معىا نل عىذ معىىا نل ت ىة معيعىة ةقى ربوتىت اتتع د ىة يىل إينىة نساسىية ر اجملتنعىىات
اوتعوعة ب ذ اً لد عياً لثقاةياً ل عا توإ ا مذ عل اي ية يدارة اتتع د ة لباتتان تقةٌلها لاتتعا ع معها .

 -2االحاكذم إلى القذ ون:

مييفل هكل اتقانو – ر اجملتن ا ى ث – نهى ن ىل عوامىل ربقيىق اوسىالاة ر اتع إىات بىا ا ةىذاد لا ناعىات
هيىىث كىىو م ى نتال ى مىىا ميك ى ن هتلىىق علي ى داتتوإ ى االلتنىىاع د ل ع ى ذتىىب ن ا ة ىذاد توإعىىو نظام ىاً إانوني ىاً ر
اجملتن مكل ع إات بعرهل م بعيل ل قوم عل لضوح اتقوانا لش اةية عنليىة اتتقاضى لا ىتم ر تع يىح ا هكىام
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اتقرىىا ية اتعها يىىة لالةىىة اتع ىىاذ هيىىث ى دُ يىىاب بعىىيل ىىحه اوعىىا ري يىل ي ى ار م هىىوم اوسىىالاة بىىا اوىوانيعا دمىىا ى ثذ
عل اتس م االلتناع ر اجملتن لم ن ل حه اوعا ري
 ا ةذاد متسالل نما اتقانو ب ذو اتعظذ ع اال ت و ر اتلو نل ا عس نل ات نل اتعذ . م سسىىات اتع اتىىة ات ىذنيية لاتعيابيىىة لاحملىىاال تهتةىىق اتقىىانو م ى ا ة ىذاد حبي ى ة ااملىىة دل ند اعتةىىار وىىوإعهلااللتناع نل انتنا هل ات نل ن وذ ل اتسياس .
 ك ىىو اتلج ىىوص يىل م سس ىىات اتع ات ىىة ميس ىىوراً مك ىىوالً تلجنيى ى لال تون ىىل ةيى ى ات ىىذد نُ نعة ىىاص ماتي ىىة ت ىىويمكانات اواتية نل مستواه اتيفقار ح19و.
 -3الحكم الرشيد:
ل ع ى ا كىىل اتذشىىي جمنوعىىة م ى او ىىا يل

متىىاج نُ جمتن ى تلوكىىل اتذشىىي تلو ىىاظ عل ى اتس ى م االلتنىىاع
ا ساسية اتج تتنيفل ر
 ات اةية لتع اتعلعية ر معاإ ىة اووضىوعات لهذ ىة تى الا اوعلومىات دمىا سىاع على ربقيىق اوسىاصتة ا ىادةها تتواةذ ا قا ق نمام اووانيعا.
 اتتنكىىا ل عى توسىىي إ ى رات ا ة ىذاد لمسىىاع تل عل ى تهتىىو ذ ا يىىاة اتىىج عي ىىوهنا ل ىىنل سبكىىا او ىوانيعالربو لهل م متلقا سلةيا يىل م اراا ةاعلا ل كو ذتىب مى ى ا رةى إى راتل لمسىاع اتل على تعنيىة نن سىهل
لاالرتقاص بعوعية ا ياة.
 او ىىاراة لتع ى ت ىىجي او ىوانيعا عل ى او ىىاراة ر اتعنىىل اتعىىام ليزاتىىة اتعقةىىات م ى نمىىامهل ميفىىل او ىىاراةاتسياسية لااللتناعية لاتيفقاةية.
 حماربىىة ات سىىاد لتعى عى م اسىىتخ ام اووإى اتىىولي مى نلىىل ربقيىىق مكاسىىا شخ ىىية هيىىث ى دُ ات سىىاديىل للىىود ةجىىوة هقيقىىة بىىا ا عيىىاص لات ق ىذاص ر اجملتن ى دمىىا تسىىةا ر ارت ىىاع مسىىتوى اتتىىوتذ االلتنىىاع
ات ات يىل اتعع لا ذمية.

ل ىىوص بعىىيل

 -4حرية الاعبير:
تع هذ ة اتتعةري م مستلتمات عنلية بعاص اتس م االلتناع ر نُ جمتن ةن اتيفابت ن اجملتنعىات تقىوم على
اتتع د ىىة اتيفقاةيىىة لات عيىىة لاتعوعيىىة لاتسياسىىية لتكىىل نيىىذو مىىا ىىود ربقيقى لاتقاسىىل او ىىةك بىىا ا ناعىىات اوختل ىىة ىىو
نس ىىاس بع ىىاص ىىحه اجملتنع ىىات .لم ى ع ىىا ة ى ميكى ى ن توق ىىق اتس ى م االلتن ىىاع دل ن تتنت ى ا ىىل مكون ىىات اجملتنى ى
دبساهات متسال ة ر اتتعةري ع آرا ها ل ومها لنينوهاتا ر معاخ عق
ال اوراص.
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 -5العدالة االجامذعية:
را نساس م نراا اتس م االلتناع لال ميك ن توقق س م التناع ر نُ جمتنى يذا اانىت نإليتى
ربتكذ ال اووارد ل اتةيت ت تقذ يىل نُ مىوارد ةسىيكو ات ىذاع بىا اتهتىذةا ىو اتسىنة ات اتةىة .لال قت ىذ م هىوم اتع اتىة
االلتناعيىىة عل ى او ىىاراة ر اتيفىىذلة لتوسىىي إاع ى ة اولكيىىة تت ىىنل إهتاعىىات عذ رىىة م ى اجملتن ى لا ىىوا عل ى ن ىىيا
عادا م ا مات اتعامة لتك ميت تي نل ما ميك ن نهتلق علي اوكانة االلتناعية اتىج تتوقىق مى ى ا م شىذات
لاضوة ميفل اتتعليل .لتقتر اتع اتة االلتناعية ن م ىل اىل شىخ على ةذ ىة هياتيىة سىتوقها رهى ه لعذإى ل ىو
ما ع انتقاد نشكاا احملسوبية لاتواسهتة اتج تع م ً تل ساد.

 -6إعالم الموا نة:

عاك يع م ى دُ دلراً ضى ثقاةىة اووانيعىة سىواص بتجا ىل م ىك ت اوىوانيعا ر اجملتنى نل ن كىو نداة ىذاع
سياسى نل ثقىىار نل اإت ىىادُ نل د ى مى ى ا تأتيىىا جمنوعىىات اوىوانيعا على بعرىىهل اتىىةعيل نل ت ىىو ذ إهتاعىىات
م اتة ذ ب ورة سلةية ل حا متاج اجملتن يىل يع م تع دُ ساع عل دمارسة اتتع د ة مى ناهيىة ل ك ى ا مىذاض
االلتناعية لاتسياسية لاتيفقاةية ل و معا تها.
 -7اكرة العمل المصارك:
متاج اجملتن يىل تأاي مستنذ عل ذااىذة اتعنىل او ىةك لتىحاذ ظىات اتوهى ة اتونيعيىة دمىا سىاع على ت جىري
اتهتاإات لتقو ة ا نل دما سن بةعاص اجملتن عل نسس م اتتجانس لاتت هل لاالهةام اوتةادا.

ح21و

ثذلثذً :دور الموا نة والاعذيس السلمي في حقيق الانمية البصرية

تعكىىس مسىىرية اتتعنيىىة اتة ىىذ ة مسىىرية نظذ ىىات اتتعنيىىة ن سىىها لمسىىرية نظذ ىىات اتعنىىو االإت ىىادُ ذتىىب ن اتتعنيىىة
اتة ذ ة لتص م ال ةه تهتذح مستقلة حب ذاتا .لتقى تهتىور م هىوم اتتعنيىة اتة ىذ ة مى عقى يىل آ ىذ مى تهتىور
ا ىل لاىا ر اىل ةىةة عكىس لىىة اوقاربىات اوعذلةىة سبامىاً انىا تعكىس اتتعنيىىة اوتةعىة هاتيىاً ر بلى حمى د ى ا ةىىةة

حم دة ايفذ م نظذ ة تعنو ة لي ني ت نظذ ة معيعة عل اتةقية.
لتقى مت اسىىتخ ام نايفىىذ مى تعةىىري تل التىىة على م هىىوم اتتعنيىىة اتة ىىذ ة ةلقى اسىىتخ م مىيف ً ر اتة ا ىىة تعةىىري دتعنيىىة
اتعع ىىذ اتة ىىذُد نل دتعنيىىة اتذن ىىاا اتة ىىذُد نل دتعنيىىة او ىوارد اتة ىىذ ةد نل داتتعني ىىة االلتناعي ىىةد ...ي ،يىل ن اس ىىتقذ
اتذنُ هاتياً نإل على اوسىتوى ات كىذُ ععى اسىتخ ام ىحا او هىوم بات ىكل اتىحُ هى ده بذنىامج ا مىل اوتوى ة اإل ىا

عىىو عنلى اتتا ى اتىىحُ بىىذز مى ب ا ىىة اتتسىىعيعات عىىو ي ى ار تقذ ىىذ اتتعنيىىة اتة ىىذ ة .لبىىاتهتة اىىا مرىىنو اتتعنيىىة اتة ىىذ ة
وتل ى بىىا ت و اتتسىىنيات اوعتن ى ة ةخ ى ا ا نسىىيعات ارتىىة او هىىوم دبسىىا ل اتذةىىاه االلتنىىاع لانتقىىل بع ى ذتىىب
اال تنام تلةايىت على ن يىة اتتعلىيل لاتتى ر ا لمى مث على يشىةاع ا الىات ا ساسىية تيقى م مى ذاً بذنىامج ا مىل اوتوى ة
اإل ىا مرىنو دت ىكيل اتقى رات اتة ىذ ةد لاىحتب مرىنو سبتى اتة ىذ بقى راتل اوكتسىةة ر لىو مى ا ذ ىة اتسياسىىية
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ح21و

لاهةام هقو اإلنسا .
لذب ى ر اإلشىىارة يىل ن هق ىىو اإلنس ىىا لهذ ات ى ا ساس ىىية ر اتع ىىا اتع ىىذيب للىىت تعىىا نزم ىىة ش ى ة نةر ىىت يىل
تعهتيىىل ايفىىري مى اتهتاإىىات لنثىىذت سىىلةاً ر ات كىىذ اتعىىذيب لإي تى لنسىىهنت ر ابتعىىاد اوىواني عى ات ىىأ اتعىىام لانت ىىار
لىىا ذة ا ىىوو لات ىىب اوتةىىادا بىىا اتس ىىلهتات ا اانىىة لا ن ىىا ري ر ىىري دلت ىىة عذبي ىىة .لإ ى ذل ى م ىىذد ىىحه ا زم ىىة يىل
يشىىكاتيتا يشىىكاتية ات ىىذعية م ى ناهيىىة لاإلشىىكاتية اوتنيفلىىة ر ازدلاليىىة ا كىىل نل م ى ى اتتعىىاإيل بىىا شىىكل ا كىىل
لهقيقت .
لا ال تكو اتةي ىة ات ا ليىة اتعذبيىة عذضىة تلتى ل ا ىارل ُ مى ننيذاةهىا لر ينيىار ت عيىل م سسىات اجملتنى
اوى ضىىن سىىيا اوتيىىة االلتناعيىىة عة ى ن تلجىىأ اتىىعظل اتةبو ىىة لاتقانونيىىة اتعذبيىىة يىل سياسىىة ربىىذص على يعى ص إىىيل
اووانيعىىة لضىىنا اه ىةام هقىىو اإلنسىىا تىىيس بق ى تعلىىيل معىىارو لت ىىورات هىىوا اووانيعىىة لهقىىو اإلنسىىا ةق ى بىىل
تذم ن راً يىل تأسيس اتقيل اتج تذتة لا ةاتةبية عل اووانيعة لهقو اإلنسا تيست تذبية معذةية ةقى بىل ى تذبيىة
إينيىىة بات رلىىة ا سىىاس .ذتىىب ن ا تنىىام ىىحه اتةبيىىة با انىىا اوعىىذر ال عى إ ى اً هنا يىاً مى ىىحه اتةبيىىة نُ نهنىىا تتولى

با سىىاس يىل اإتعاعىىات ات ىىذد لسىىلوايات  .لال تكت ى ىىحه اتةبيىىة حب ى اتىىح دبعلومىىات هىىوا اتكذامىىة لا ذ ىىة لاوسىىالاة
لاال ىىت و ل ىىري ذتىىب م ى ا قىىو بىىل يهنىىا تقىىوم ن ر ىاً عل ى نسىىاس ن ميىىارس اإلنسىىا ىىحه ا قىىو لن ى م لىىا
للى انياً لن عىىةو لىىا هقوإ ىاً ت ىىذ لن مةمهىىا انةىىادئ ذات إينىىة عليىىا ةىىا مذ يذ تعلىىق دبىىا عة ى ن تترىىنع
ثقاةة اإلنسا مى دمارسىات لع إىات بىا ا ةىذاد مث بىا ا ةىذاد لاجملتنى  .لميكى تعت ىت ذتىب ر اتى لا اتعذبيىة عى نيذ ىق
اتوسا ل اتتاتية
 االرتقىىاص لىىحه ا ق ىىو لا ذ ىىات يىل مسىىتوى اترىىنانات ات سىىتور ة ل ىىو م ىىا ميع ى او ىىذع م ى لض ى إ ىوانا لننظنىىةعتهكها نل جيور عليها .

 تعظىىيل اتوسىىيلة اتعنليىىة نا ىىة تلىىب ا قىىو لا ذ ىىات ع ى نيذ ىىق رإابىىة إرىىا ية تسىىل عل ى اتق ىذارات اإلدار ىىة لعل ىاتقوانا اوتعلقة با ذ ات.
اتستار ع اوخات ات لاالنتهااات اتج تق عل ا قو لا ذ ات ح22و.
 تعظيل آتيات للسا ل سياسية تك ل الال شب ن دعل مة ن اووانيعة ر اجملتن ت م ث عو تهتو ذ اوعا ج ات راسية نل تىوةري عى د مى اوهىارات دبذااىت
ات ىىةاب لا نعيىىات ا ليىىة هىىوا اتةبيىىة او نيىىة لتع ى ة ا ة ىذاد معىىح ات ى ذ عل ى ىىحا اوة ى ن لي ىىا تهتلىىا يدارة سياسىىية
ت م باووانيعة لهقو اإلنسا لن تواةذ ا ا دلات اتج تسن ب ذس حه ا ةكار لربو لها مى جمىذد ن ىوص مكتوبىة
يىل لاإ ملنوس لن عذ ال ةذد بأ اووانيعة ن ةوت معهج هياة تكل اووانيعا.

لا مذ ة ل دمكعاً ةقى ععى ما ت ىري ا كومىات اتونيعيىة ر اتةلى ا اتعاميىة مى م ا ينهىا او لونيىة لسىلواياتا اولتو ىة
ذباه اووانيعة لاووانيعا لإ أ ح ىحا بعىيل اتوإىت لتكى اتت يىري إىادم ال حماتىة .لن رىاً آ ا لا تتكىذ س مةى ن اووانيعىة
تىىيس ةقى ر اتواإى اتعنلى لي ىىا ر ا هتابىىات اتذ يىىة تل لتىىة سىواص هتابىىات لسياسىىات اتىىذ يس نل ا كومىىة ةلىىل عى
اتوإىت معاسىىةاً السىىتنذار هتابىىات داتهتةهتةىىةد لاتهتنأنىىة لاتوعىىود له ىىل اتعهى بىىل رمى حبالىىة يىل تذسىىيخ دعىىا ل اتقىىانو
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ح23و

لت عيل لتعت ت اووانيعة تكل او ذ ا ب ت ذإة.
ىىحا ة ى اتوه ى ة اتونيعيىىة تيسىىت شىىعاراً بىىل ى تهتةيىىق ةعل ى تل سىىتور م ى ى ا سىىيادة اتقىىانو لتكىىاة ات ىىذص
لاوسالاة لاتع اتة االلتناعية لاتج تتهتلا للود سياسىات هكوميىة عامىة عادتىة تىوةذ ا قىو اوتسىال ة تلجنيى لربنيهىا
ر ن ىىس مسىىتوى ات رلىىة ذاتىىا اتىىج تلىىتم ا نيى ن رىاً لباتتسىىالُ باتقيىىام بوالةىىاتل لحماسىىةتهل ععى عى م اتقيىىام لىا لنُ

ي ا ر حه اجملاالت ست ثعذ عل اإلنتناص تلكيا اتسياس ل قو اووانيعة دما جيعل يمكانية هى لث لىل ر ا مى
اتوني م إةل لهات تذ ا ر زعتعة اإلستقذار ر ات لتة نمذاً لارداً ل و ما تقوم باست ت ثلةٌ م ذضةٌ مسىت لة نلضىاع
ح24و
اتذبي اتعذيب لا امع اتكةري م ات ميقذانيية اتج بتعا حبالة ت هنها ات هل ات وي لاتت ر ا عليها.
رابعذً  :اذئج الدراتسة الميدا ية

نلهىىذت اتةيانىىات ن متوسى نعنىىار اوةوىىوثا ىةالح مىىا بىىا ح51 - 23و سىىعة ىىاتةيتهل ح 7هىىاالتو مى ة ىىة
ات ىىةاب لبىىاإ ا ىىاالت م ى س ى ح51 -45و سىىعة لبيع ىت اوعلومىىات ن سىىت هىىاالت متعلنىىة تعلىىيل عىىان لث ى ث
هىىاالت تعلىىيل متوسى لهاتىىة لاهى ة ةقى ال تقىذن لال تكتىىا ل ولى سىىت هىىاالت تى باتى اإلسى م مقابىىل نربى
هىىاالت تى باتى اوسىىيو ل ظهىىذ اتةعى اتى مى إذ ىىا نل بعيى ر اتتىىأثري على لنيعيىىة او ىىذ ا ااةىىة لت ىىري
اتةيانات ن معظل عيعات ات راسة  8-هاالت -ل م ذلُ ات وا اوتوسهتة مقابىل هاتتىا ال د ىل نىا حر مذهلىة
اتةوث ع عنلو لمت عذض حمالر دراسات ا اتة اوي انية ااتتان .
المحور األول  :مفهوم الموا نة واال امذء للو ن
تعىىالا ةهىىل هىىاالت ات راسىىة لت ىىوراتل و هىىوم اووانيعىىة هيىىث ت ىىري اتعتىىا ج ين ن انتنىىاص ات ىىذد حاو ىواني و يىل
جمتنعى ذبعلى ىذتة معهىىل بىىذلاب م ىىري ة لن ى او م ىىةاة ىىحه اتىىذلاب تلىىتم ات ىىذد دبجنوعىىة مى اتوالةىىات ذبىىاه نةىذاد
جمتنع ى او ىىذ لم ى عىىا نىىذُ ن ي ى نة ىذاد عيعىىة اتةوىىث مةىىو لنيىىعهل م ىىذ ل ىىعذل باالنتنىىاص ت ى ل ا ى ل بىىأ
عليهل لالةات ذباه لنيعهل ل ا هاتة معهل ت ري ين ن دشعور ات ذد حبا اتوني ال ك ى بىاتك م ةقى لن عليى
لالةات ذباه لنيعى بىل ي تأد ىة ىحه اتوالةىات مييفىل ات هىل ات ىوي لاتىواإع لمى عىا تةلىور م هىوم اووانيعىةد ل ىا ى
هاتة ن ذُ تقوا دم ا هتأ ن نقوا م ذ يدتعا ي لتك ات ىوي ن نقىوا يهعىا يد عىا ن ى و ىذد ل ىذل ن هىق اتىوني
ال تنيفىىل ر تأد ىىة اوةوىىوثا توالةىىاتل اتعسىىكذ ة ةقى ذبىىاه لنيىىعهل لي ىىا ى سلسىىلة اةىىرية مى اتوالةىىات تىىحا ةقى نبى ت
ي هاالت ات راسىة اتىحاور بىأهنل إىاموا بىأداص لالةىاتل اتعسىكذ ة ذبىاه لنيىعهل على ا ىت و مى تا لنلضى اإلنىاث ن
ا تأد ة ا مة اتعامة ر يه ى او ارس نل او سسات ا كومية لاتواإ نهنل دل ىا هنىا
تأد ة لالةهل اا م
ال تهتةىىق معىىح زمى لنهنىىا جمىىذد هىىو على لر انىىا عىىوت يهى ى اوةووثىىات  -ل ىىا ى هاتىىة ن ىىذُ تىىذُ دن لالةىىات
ات ىىذد ذبىىاه لنيعى ال تعتهى ةهى تتنيفىىل ر ن ىىتق االنسىىا عنلى لتعلينى لن كىىو عرىواً ىىا اً ر اجملتنى لإى لة نييةىىة
لال تقت ذ عل نداص ا مة اتعسكذ ة ةق ل حا و االنتناص ا قيق تلوني د .
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نم ىىا ع ى ى اوسى ى وتية االلتناعي ىىة ةلك ىىل مى ى نةى ىذاد اتعيع ىىة مسى ى وتيات االلتناعي ىىة اوتعى ى دة تةعى ىاً تهتةيع ىىة اوظ ىىا ذ
االلتناعيىة لاتيفقاةيىىة اتىىج ربىىي بىات ذد تكى ىىحه اوسى وتيات ىتل تذتيةهىىا هسىىا ا لتو ىىات لدبىا عكىىس اتعقليىىة اتسىىا ة
لمى ى ر تهىىا تلواإى االلتنىىاع اوعىىاش ف لباتتىىان ة هنىىا زبتلى مى شىىخ و ىىذ لناى ت اتعتىىا ج على ن نسىىةة %21
م ى نة ىذاد اتعيعىىة راضىىا ع ى ندا هىىل توالةىىاتل ذبىىاه مس ى وتياتل االلتناعيىىة و ى هىىو ل لجملىىتنعهل ر مقابىىل  %81ىىري
راضىىا ل ىىعذل باتتق ىىري ذبىىاه لنيىىعهل لم ى هىىو ل بسىىةا ت ى مسىىتوى اوعي ىىة لان ى ا ل باتةوىىث ع ى اتىىذز  .ل ىىحه
نسةة اةرية لمقلقة عل عنلية اتتعا ع اتسلن لربقيق اتسى م االلتنىاع بىل لمسىتقةل اتىوني ا ىة بعى اتيفىورة او ىذ ة
لباتتان ق دلر اةري عل م سسات اتتع ة االلتناعية دا ل اجملتن ر ذس إيل االنتناص لاتوالص تلوني .
اتق ىىانو ك ىىل اوس ىىالاة
لل ىىاصت ر ىىة نة ىذاد عيعىىة ات راس ىىة ر االهتكىىام ين اتق ىىانو لربقيىىق ا ك ىىل اتذش ىىي
تلجني ر معهتوإ لتك عع اتتهتةيق ذم احملاباة لع م ا ي ة لن تلنوإ االلتنىاع نل اتع ىوذ اتسياسى دلر ر اتتويىت
ضى او ىىذ  .ل ىىا ى هاتىىة ت ىىري ين ن داتقىىانو ر لىىا ذه يىىل لى اً لتكى عىىاك ث ىذات ال عذةهىىا يال احملىىامو اتكةىىار
ين نتعىىالل بىىاو ا ل هتلعىىب ب ىذاصة نمىىا ات قىىري ةنى ن ى ىىأ بأتعىىاب ى الص احملىىاما لتىىحتب ةاتقىىانو متويىىت ضى نا عل ى
اتذ ل م ن لىا ذه ةيى اتذ ىة ..د لتىح ا هاتىة ن ىذُ ين ن د ىعوبة االلىذاصات اتقانونيىة لتعقى ا لنهنىا تأ ىح سىعوات
ر احملىىاال ذبعىىل اتةسىىهتاص قةلىىو بىىأُ لضى هنىىل م ى وتو بتىىوةري تقنىىة اتعىىيعد ل ىىحا اى ن يىىة تهتةيىىق اتع اتىىة اتعىىالتة
حبي ى ة ااملىىة لمسىىالاة ب ىىذو اتعظىىذ ع ى اووإ ى لاووإ ى االلتنىىاع لاتسياس ى نل ات ى نل اتلىىو دل ند نعةىىاص ماتيىىة
تونلها اوواني ال ذتب ا ر ربقيق اووانيعة اتسلينة لاالنتناص تلوني .
نمىىا ر ىىتهل تلوكىىل اتذشىىي ةجىىاصت مواإى ا ىىاالت متعاإرىىة ةهعىىاك مى ىىذُ ن دا كىىام ر لاد لاتعىىاس ر لاد
آ ذ لي اانت ات ىكليات ر االنتخابىات لا هتىاب اتسياسى عى اتع اتىة لات ى اةية لاو ىاراة لا ذ ىة ال ت ىري بىذ ل ت ىري
ا قىىا ةات ةتىىة تت ىىري لاورىىنو لاه ى د ل عىىاك م ى ىىذى بىىأ داجملتن ى او ىىذُ ت ىىري بع ى اتيفىىورة ةىىاو اتعىىاس ىىح ةو ين
االنتخابىىات بأع ى اد اةىىرية لنسىىتهتي ن نعىىةض لنتظىىا ذ لن ىىارك  ..ي،د ل عىىاك م ى ىىذُ ن دا زمىىات االإت ىىاد ة اتىىج
عي ها اوواني تتلةية هالات ا ساسىية ا يلىة بىأ ذبيىا على نُ سى اا بى صاً مى معانىاة اوىواني ر ا ىوا على نبسى
هقوإ ى ر تىىوةري اسىىهتوانة بوتال ىاز ل ىىوالً تلو ىىوا عل ى عنىىل نل مسىىك لاىىل ذتىىب مذلع ى تل سىىاد اوتجىىحر ر اجملتن ى
ةن ن تأ ا ذ ة لاتعيع لاتكذامة االنسانيةد
المحور الثذ ي  :الموا نة والاعذيس السلمي
تعىىالا م ى ُ ةهىىل هىىاالت ات راسىىة اوي انيىىة لت ىىوراتل تع إىىة اووانيعىىة اتسىىلينة بتوقيىىق اتعىىيع او ىىةك لاتتعىىا ع
اتسلن ر اجملتن هيث تتع د نلل اتتعا ع اتسلن متنيفلة ر اتس م االلتناع لاإل اص ل عا لىاصت نتىا ج ات راسىة
تت ا ن اتوني نسىيج لاهى ل ىحا مىا ن ى عليى يى نةىذاد اتعيعىة هيىث ناى لا ن هقىو اإل ىاص لاووانيعىة بىا اوسىلنا
لاوسيويا متوال ة لنهنل شذااص ر اتوني .
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ل ىىا ى هاتىىة ت ىىري ين ن داوسىىلل لاوسىىيو نبعىىاص ىىحا اتىىوني ل عي ىىو ر س ى م لت ى هل لنيعيىىة متسىىال ة لرم ى
اأةذاد لريا لهةا ا لنت ارك ر ال معاسةاتعا االلتناعيىة مى نةىذاح لال إى ر از نهىتا د لتىح ا هاتىة ن ىذُ ين دننعىا
ابعىىاص لني ى لاه ى لتكىىل د ع ى ة ى م ىىكلة ر ذتىىب لتك ى بعىىيل لسىىا ل اإلع ى م ات اس ى لاتت ى ت ا ارليىىة ىىل م ى
س ل عليعا هياتعا بةايت ل عل بعيل اتسلةيات اتج إ رب ث م نُ م ىذُ ذبىاه نُ م ىذُ آ ىذ ةى ذا اىانوا عتنىو
ين د انىىة لاهى ة م ىىيع م ىىكلةر لال عظىىذ تتلىىب اتقرىىية نمىىا يذا اىىانوا مى د ىىانتا خمتل تىىا ةي ىىةو عليهىىا اتعىىار ىىةا مى
اتعلىىل بىىأ ىىحا تىىيس هة ىاً نل حمابىىاة تهتىىذو ض ى نيىىذو لتك ى يشىىعاالً تعىىار ات تعىىة اتىىج ى م ى ل تلت ى ت ا ارليىىة
لاتتار خ ري شا عل حاد لتذات هاتة ن ىذُ على دن يىة ا مى لا مىا ر اجملتنى ل ىحا ى ا على اتتعىا ع بىا اةىذاد
ل اعات حا اجملتن تكل هقوإ لعلي لالةات ل حا ساع عل ان اا ال بعنل لباتتان تيس ت لإت اى رىيع
ات اض عنل إاض د لتح ا هاتة ن ذُ ين ن دنساس تق م اجملتنعات و ن عىيع االنسىا ر سى م مى ن سى
لاو ىىذ لباتتىىان ع ىىذو معظىىل لإت ى لن ىىاني ين اتعنىىل لاالب ى اع لاالتقىىا لتىىيس ين ات ىذاع لاتعع ى اتىىحُ ى دُ ين
ذاب اجملتنعات انا ن ا ال وم ر بعيل اجملتنعات اتعاوية لاتعذبيةد .
المحور الثذلث  :دور الموا نة والاعذيس السلمي في الانمية البصرية
تعىىالا ىىحا احملىىور ةهىىل هىىاالت ات راسىىة اوي انيىىة

يىىة لدلر اووانيعىىة ر ربقيىىق نعل ى ا ىىاصة ت ىذنس اوىىاا اتة ىىذُ

لااللتناع  .ل ا يه ى ا االت ت ري ين دن يىة اال تنىام خبى مات ات ىوة لاتتعلىيل لاتتى ر ا ا يى ت رتقىاص لرةى
ا ىىاصة اتعع ىىذ اتة ىىذُ ن ى مييفىىل ى و عنليىىة اتتعني ىىة للس ىىيلتها لال توقىىق ذت ىىب يال ر لىىل مع ىىاخ آم ى لنينأنيع ىىةد
لتىىح ا هاتىىة ن ىىذُ ين ن داالنسىىا ال سىىتهتي ن كىىذ نل ىىعهيل بىىأُ عنىىل تىىو اىىا ر هاتىىة رىىا نل ىىوو لن
اتهتىىا ا ى ث نشىىار ين ذتىىب ةلنىىا ا ى و اتىىحُ ال جي ى م ى لرا ى سىىوُ ى ر نياإىىات ات ىىذد لجمتنع ى د لتىىذُ هاتىىة
ن ذُ دن ما ذو عل ربقيق ا م لم هقة مى رىذ بىأم اتىوني تك يىل بىأ مقىق تعنيىة ر اجملىاالت ااةىة لباتتىان
اتقراص عل اتةهتاتة لات قذ ..د لتح ا هاتة ا ىذُ ين ن داتى لا مىا تسىن بىاتعظن ال تتىوا ر ضىذب لزعتعىة إىيل
اووانيعىىة ر دلا اتعىىا اتيفاتىىث  -هنىىا سىىو را جىىة – م ى ى ا االسىىتعنار تىىارة لاتعووىىة لاإلع ى م لات رىىاص اتكىىو تىىارة
ن ىىذُ بت ى لها ر اجملىىاا ات ى لاتسياس ى لاتتعلين ى لاىىل ىىحا ل ى و اإلض ىذار لتعو ىىق اتتعنيىىة اتة ىىذ ة لان ى اا ىىحه
اجملتنعات بات ذاعات لخبا ة ات عية لاتسياسية ا تظل جمتنعات تابعة لمستهلكة ل ري معتجىةد لتىح ا هاتىة ن ىذُ
ين نن دت س اتتار خ عي ن س ب ور خمتل ة لتك ا و لاه معح اتقى م لهىج او ة ىعار ات ىذب ةىذ تسى لرمى
اتعذب ال نتعلل م ن هتا عا لنعهت ات ذ ة و قر عليعا بع م لعيعا ل ةاتعا عل نمور تاةهةد .
والمالحا فاي ءاوء اااذئج الدراتساة الميدا ياة لاتىج ذبيىىا على اتتسىا ا اتىذ يس تلةوىىث مى

ى ا اتتأايى بىىأ

عاك تأثري تقيل اووانيعة اتسلينة ر ربقيق عنلية اتتعنية اتة ذ ة ل توقىق ذتىب باتك ى عى ا ى او اوتنيفلىة ر هقىو
للالةىىات اىىل ةىىذد لهذ تى ات عيىىة لاتسياسىىية لمى ُ لعيى بكىىل مىىا سىىةق ر ربقيىىق تعنيىىة ب ىىذ ة إا نىىة على توسىىي إى رات
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ل يىىارات اةىذاد اجملتنى لاتىىج تسىىاع ل على تهتىىو ذ هيىىاتل دب ىىاراتهل ات اعلىىة مى ى ا مىىا تتيوى نظذ ىىة اجملىىاا اتعىىام مى
نقاش على يى اوسىتو ات بىا ا ةىذاد – بىذ ل و ىيتهل ات عيىة لاتعلنيىة لاتعنذ ىة لانتنىاصاتل االلتناعيىة لاتسياسىية
عل ى ا ت ةه ىىا – لات لت ىىة لتك ى ذبنعه ىىل ا تنام ىىات م ىىةاة للني ى لاه ى ىىتل ر يني ىىاره تة ىىادا اوراص تتوقي ىىق اتت ىىا ل
لاتت اعىىل لإةىىوا او ىىذ لباتتىىان اتتعىىا ع دمىىا ىىععكس ب ىىكل اجيىىايب عل ى ربقيىىق اتتعنيىىة اتة ىىذ ة .م ى عىىا لىىاصت نتىىا ج
ات راسة اوي انية م ا ة عل ذتىب ر حمالر ىا اتيف ثىة هيىث راىتت على ن ا نيى مىا لنيعى بىذ ل اال ت ةىات ات عيىة
لاتعذإية لاتهتةقية لنهنىل سىيويو لميوتىو دا ىل ىحا اتىوني لن مىا ميىذ بى اتىوني عىود ين اتتةعيىة تلخىارج ل ىحا اى ن
اتتعنيىىة ال تىىأ يال م ى االعتنىىاد عل ى اتىىحات لن اتةع ى ات ى ال ى ثذ عل ى ع إىىات ا ة ىذاد دا ىىل اجملتن ى لتك ى سىىةا
ا و ي للى ةيىأ مى اتعىذض ا ىانيض تىةعيل لسىا ل اإلعى م نل اتتى ت ا ارليىة لات قىت ا ىاالت ننى ال تعنيىة
ات ىذاعات ت ى ة اجملتن ى ين مت ى م ى اتتخل ى لات قىىذ
ب ىىذ ة لجمتنعيىىة يال بتوقيىىق مة ى ن اووانيعىىة لاتتعىىا ع اتسىىلن
لاتعع ى لا ىذاب اتىىحُ ىىأ عل ى ا رىىذ لاتيىىابس لن اتت ى ت ا ارليىىة ال سبىىل م ى يشىىعاا نىىار ات تعىىة ر جمتنعىىات
اتعا اتيفاتث ا تظل سىوإاً را جىة ىا .لن عليعىا ن نتعىا ع لنتسىام ل قةىل بعرىعا اتىةعيل اى ع ىذو لهى نا لنمواتعىا
ر ربقيق عنلية اتتعنية لاتعهوض لاالرتقاص بعوعية ا ياة .

الاوصيذت
 -1نثةتىت ذبىارب اتتىار خ على مىذ اتع ىور ن او ىذ ا نسىيج لاهى متسىالل ر ا قىو لاتوالةىات بىذ ل ا ىت ةهل ر
اتلو نل اتعذ نل ات تهتةيقاً تقوت تعاىل دتكل د عكل لن د د.
 -2اتتأاي ى عل ى اال تنىىام دبىىا لىىاص ر ا د ىىا اتسىىنال ة م ى مةىىادئ لإىىيل ت ى عل اووانيعىىة لاتتعىىا ع اتسىىلن ر اوعىىا ج
ات راسية هج عذو اتععص د عهل ات وي اوعت ا.
 -3اتعنل عل ز ادة دلر لسا ل اتتع ة االلتناعية اوتنيفلة ر ا سذة لاو رسة لاوسج لا امعىة للسىا ل اإلعى م ر
ذس إيل االنتناص لاو اراة لاووانيعة لاتعنل لاإلنتاج ت ى اتع ض لات ةاب.
 -4تهتىو ذ اوعىا ج ات راسىية تذةى ثقاةىة اتىععص لات ىىةاب هىوا اتىوني تاروى ل ذاةيتى م سسىات مةاد ى لننظنتى
لاتتأاي عل اتعناذج او ذإة ر تار خ اتوني هخ ت ة إ لة تل ةاب سريلا عل هتا ا تذةعة اتوني .
 -5م اترذلرُ ن تعنل م سسات ات لتىة على سبكىا ات ىةاب مى يدراك ندلار ىل انىوانيعا تنتعىو حبقىو لإى رات
متنيىىتة تلتىىأثري اإلجيىىايب على مسىىار لمسىىتقةل جمىىتنعهل و ىاً بعى ثىىورات اتذبيى اتعىىذيب لاتىىج إاد ىىا ات ىىةاب بكىىل

ة اتل لانتناصاتل .
 -6ت ىىجي ات ىىةاب عل ى او ىىاراة اتسياسىىية ل ىىوض االنتخابىىات انذشىىوا نل نىىا ةا م ى
دلر ل ر مة لتعنية اجملتن هنل نمل اوستقةل ل ل لسيلة اتتعنية ل ا تها.
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المراج ا ا ا ا ا ااع
 -1هعىىاص نعنى اتسىىومات درلىىة سبيفيىىل نيلةىىة ا امعىىات ا ردنيىىة و ىىا يل اووانيعىىة رسىىاتة داتىىوراه ىىري مع ىىورة ا امعىىة
ا ردنية عنا . 2113
 -2ن ى عةى ات تىىاح نىىال ت ىىورات شىىةاب ا امعىىة هىىوا هقىىو للالةىىات اووانيعىىة اوى سبذ اتعلنى ا ىىامس ع ىىذ
ا مة االلتناعية لهقو اإلنسا

الية ا مة االلتناعية لامعة ات يوم  11 – 11ما و . 2114
3-

Peterson Christopher & Seligman Martin , Citizenship Social Responsibility , Loyaity , Team Work , American
Psychological Association , 2004 .

4- Jenny Chia, Heath Coverage of Low Income Citizen and No Citizen Wage Earners: Source and Disparities, Journal
of Immigrant and Minority Health, Vol. 10, No 2, April 2008, PP 167:176.

 -5ا

زا ب لُ  .معجل م هتلوات اتعلوم االلتناعية مكتةة تةعا

بريلت 1982

ص . 61

 -6حمن عاني يث إاموس علل االلتناع اتقا ذة دار اوعارو  1995ص . 56
 -7ىىاا ات ى يب ىذا يل حمنىىود تقىىوا نثىىذ مىىعهج ات راسىىات االلتناعيىىة بات ى ا لا اإلع ى ادُ ر تعنيىىة اووانيعىىة
رساتة مالستري ح ري مع ورةو اتقا ذة لامعة عا مشس الية اتةعات  1997ص .21
 -8سىىلينا عةى اتىىذ اتسىىلينا اذبا ىىات بعىىيل اوىذبيا رمىىو ات راسىىات االلتناعيىىة ر م عىىة اتذ ىىاض مكتىىا اتةبيىىة
اتعذيب ت لا ا ليج رساتة ا ليج اتعذيب ع د  1991 38ص .196
 -9عة ى از عة ى اتت ىواب عة ى اتت ىواب دلر اليىىات اتةبيىىة ر تأ ىىيل اتىىوالص اتىىوني
 1993ص . 118

اتقىىا ذة جملىىة دراسىىات تذبو ىىة

10- Mary Koutselini, Citizenship Education in Context: Student Teacher perceptions of Citizenship in Cyprus,
Intercultural Education, Vol 19, No2, April 2008, PP 163:175.

 -11ذ ةذمة اتتجذبة اتلةعانية ر ت ر س م هوم اووانيعة لرإة عنل مق مة ين لرشىة عنىل اووانيعىة ر اوىعهج او رسى
مذل سةق ذاذة ص .139
12-

Hausendrof Heiko , Analyzing Citizenship Talk : Discourse Approaches to Politics , Society ,. Amsterdam ,
Netherlands , Jon Benjamin Publishing Company , 2006 .

 -13سي ب نا ذ اوعنذُ تقوا مقذرات اتةبية اتونيعية باوذهلة اإلع اد ة بسىلهتعة عنىا ر ضىوص
مالستري ري مع ورة عنا

ىا

اووانيعىة

الية اتةبية لامعة اتسلهتا إابوس  2112ص .13
http://ar.wikipedia.org

14-

 -15هاج نبا آدم ا اج ن ذ ثقاةة اتسى م ل آتيىة اتتعىا ع اتسىلن ل رتىق اتعسىيج ا لتنىاع لامعىة اتسىودا تلعلىوم
لاتتكعوتوليا لا ي ة اتقومية ات ةابية اتهت بية وعا ذة نبي  2113/2/25ص .5
http://www.google.com.eg

16-

Tang Alice King, Development of Environment Citizenship in Students, PhD , University of Hong Kong People
Republic of China, 2004.

 -17اشى ى ى ى ىل هس ى ى ى ى ى

اش ى ى ى ىىل اتس ى ى ى ىىودا

اتق ى ى ى ىىيل او ى ى ى ىىةاة لدلر ى ى ى ىىا ر تهتةي ى ى ى ىىق اتتع ى ى ى ىىا ع اتس ى ى ى ىىلن م ى ى ى ى ى او ى ى ى ىىذ

http://arabic.alshahid.net/columnists/74473
Cynthia Weber, Designing Safe Citizens, Citizenship Studies, Vol. 12, No 2, April 2008, PP 125:142.
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ىىةو اتى لرة اتيفاتيفىىة

 -19تقذ ىذ اجمللىىس اتقىىوم تلخى مات لاتتعنيىىة االلتناعيىىة ر اسىة ا نهور ىىة حاجملىىاتس تةقوميىىة اوتخ
لاتيف ثو  2113 -2112ص ص .134 -133
 -21اوذل اتسابق ص ص .136 -134
 -21لورج اتق ي اتتعنية اتة ذ ة مذالعة نق ة تلن هوم لاورىنو حبىوث اتعى لة ات كذ ىة ر اتىوني اتعىذيب ا مانىة
اتعامة امعة ات لا اتعذبية ط 1مذات دراسات اتوه ة اتعذبية تةعا  1995ص .81
 -22تىىامذ اامىىل حمنى اجملتنى اوى لاتتعنيىىة اتسياسىىية دراسىىة ر اإل ى ح لاتتوى ث ر اتعىىا اتعىىذيب مذاىىت اإلمىىارات
تل راسات لاتةووث االسةاتيجية نبو ليب ط 2112 2ص ص .111-111

 -23مىن مكذم عةي اووانيعة لاتتعليل جملة ات ميوإذانيية مهتىاب ا ىذام اتقىا ذة اتسىعة  14عى د  55وتيىو 2114
ص .41
ا مى ى االلتن ىىاع مقوماتى ى لرب اتى ى ح ا رد وذلى ىاً و اوى ى سبذ اتى ى لن ا مى ى
 -24رش ىىاد ىىاا رش ىىاد ز ى ى اتك ىىي
االلتن ىىاع ر اتت ىىور اإلسى ى م لامع ىىة آا اتةي ىىت الي ىىة ات ىىذ عة باتتع ىىال مى ى رابهت ىىة ا امع ىىات اإلسى ى مية -3
 2112/7/4ص .8

http://www.google.com.eg
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املسؤولية اجلنائية الفردية عن انتهاك القانون الدولي اإلنساني أثناء
النزاعات املسمحة غري الدولية
Individual Criminal Responsibility for Violations of International Humanitarian Law during nonInternational Armed Conflict

جامعة بغداد/ كلية القانون/ قسم القانون الدولي/ محمود خليل جعفر.د.م.أ
قائمة المختصرات
AJIL: American Journal of International Law.
EJIL: European Journal of International Law
NILR: Netherland International Law Review.
ICJ: International Court of Justice.
ICTY: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
IRRC: International Review of the Red Cross.
Vol. : Volume
No. : Number

:الخالصة
 ػ، ػػداد أ ػ الاةلاػػدل ػػيااا يلطاػػد ا ا ػػد ة ػ ال ػ وف الػػاة اة،يف الوقػػل الػػاي فيا ػػا عاػػمل احة غري ػ ت اح
ػػلةلاد ااة ةاػػد ةل ػ ى ػػك ريدػػث رلػػت لػػت ال ػ ث فد يل ػ ت ال ػ وف الػػاة،احةطبػػيف يف هػػان احة غري ػ ت لو ػ الفة اػػا ع ح
ػػداد الاةلاػػدل ةقػػا لبفػػل عرب لافػػمل ة ليلػػا،ػ ربفػػي ة ػػادد ػػةه ريدادػ هػػاا ال ػ وف لاػػا ف ا ىالػػمل يف احة غريػ ت اح، اة
 ػػلةلاد ااة ةا ػػد ال نا ػػد ري ػػت ا فد يل ػ ت،اآل اء ال دا ػػد ةاا ػ ـ ال ا ػ ةاد الا ػ ا ة ل ػػت اك ػ يلت ااة ةا ػػد ل ا ػػد ربي ػي اح
 ػ احةطبػػيف، ػػداد أ ػ الاةلاػػد ريدػػث الػػنأت لػػت يلف ال ػ وف الػػاة اة، ػ احةطبػػيف يف احة غري ػ ت اح، ال ػ وف الػػاة اة
ػ ػػلةلاد ة ةاػ ػػد اةلاػ ػػد لدافدا ػ ػ ػ ػ قىاؼ،ػ ػػداد أ ػ ػ الاةلاػ ػػد ث عفػ ػػوي ريدػ ػػث الا ػ ػ ت ةرت ػ ػ ريةد ػ ػ ل،ريدػ ػػث احة غري ػ ػ ت اح
اث فد يل ت
Abstract
At a time when non-international armed conflicts increase, the importance of studying the application of
international humanitarian law in these disputes increases. Criminal responsibility and the consequent effects of
violations of international humanitarian law are considered a way prescribed by the law to ensure respect in international
armed conflicts and its applicability has been proven.
Jurisprudence and judicial decisions issued by criminal courts confirm possibility of strengthening individual
criminal responsibility for violations of international humanitarian law applicable in non-international armed conflicts
despite the fact that the international humanitarian law applicable to non-international armed conflicts does not contain
mechanisms from which international criminal responsibility of those accused of committing violations arise.
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المقدمة:
و ػػا ج ػػك قواريػػا ااا ػػد الػػث وعنهػ ةلػ ةيف ال ػ وف الػػاة لبعػناال قواريػػا اػ ة رتػ لب ػػن اح،ػػلةلاد
ااة ةا ػد ريدػػث ال ػػنا ةالػػث ػ ػػت لػػت ألجخ ػ ل ػ ة اا ػػا الػػا ت ةفد ػػوف يل ػ ـ هػػاا ال ػ وف ة رت ػ ال ػ وف
الاة اة  ،يل ،ك عنةع ال وف الاة لفا ايف هان اح،لةلاد
ةقػػا ة ا ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ احةطبػػيف يف احة غري ػ ت اح،ػػداد أ ػ الاةلاػػد يف اح ػ اة  3احرت ػىيلد يف ا قا ػ ت
ةاػػا اا ػ لرب ػ ـ  9949ةيف الية ويلػػوؿ اة ػ يف الل ػ لرب ػ ـ  9977ةالػػث رب ػػق ال واريػػا اا ػػاد لد ػ وف الػػاة
اة  ،احةطبيف يف احة غري ت اح،داد أ الاةلاد
ةث فاػػات اا ػ ـ الػػث ةطبػػيف لفاا ػػا ريدػػث احة غري ػ ت اح،ػػداد أ ػ الاةلاػػد الفيال ػ ت يلألػػن رت ػ ف ة ػ
ال وف الاة اة  ،لو الفة اا و اثلفيال ت لةرتن الوا اة يف اح اة ( )99لت الية ويلوؿ اة يف الل
ةث عفػػوي ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ احطبػػيف ريدػػث احة غري ػ ت اح،ػػداد أ ػ الاةلاػػد لف ػ ريدػػث الا ػ ت ةرت ػ ريةد ػ
ل،لةلاد ة ةاد اةلاد لدافدا قىاؼ اث فد يل ت
ةريدث النأت لػت الاػربو ت الػث فةػا ةقػات قاػ ياةػن اة ث فد يلػ ت ال ػ وف الػاة اة ،ػ احةطبػيف يف
احة غريػ ت اح،ػػداد أػ الاةلاػػدل ث يلف ػػوع الرب ػ ب ث فدػ ؾ هػػاا ال ػ وف رب و ػػد ياةاػػد ،ػػدت ج ػػت يف ػػوع ا ػىاـ
رت ء ل،لةلاد ة ةاد اةلاد ح ىيف ا فد يلػ ت ال واريػا احةطب ػد
يلعا خاا ال ،ت لت ال وف الاة اة  ،ل ةقا رت
يف احة غري ػ ت اح،ػػداد أ ػ الاةلاػػد يلل ػناع ااري ػ ع ػ ة ريل ػ ع ل ػ اة ػناءات ااألػػن الػػث ،ػػدت يف ا ػىاـ ال ػ وف الػػاة
()9
اة ،
ةقػػا عن ػػل الفطػػو ات ريدػػث الاػػرباا الػػاة ريدػػث الفػػااا اح،ػػلةلاد ااة ةاػػد ةال هػ ريدػػث احة غريػ ت اح،ػػداد أػ
الاةلاػػد ىنرب ػ يلف ا فد ػ ؾ يل ػ ـ ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ يللة ػ ء الةياري ػ ت اح،ػػداد أ ػ الاةلاػػد يل ػػب رت ػ ة اػػو ة ث
لبق عامل ناةت ػنب رب قػك ريدادػ ل ةدا ػااع لد،ػدت ةاالػت الػاةلا ةالػاي ا ػفديـ ػاأل ددػق االػت الػاة حرب افدػ
ةالبفػػل الفطػػو ات لػػت ػػك األ ػػن يلف أاػػوال يلة ػ وت الةاػػو اث قاػػد يا ػػو اح،ػػلةلاد ااة ةا ػػد ال نا ػػد ريػػت
اث فد يل ت يللة ء الةياري ت اح،داد أ الاةلاد ث ة ن د "ااناةت اان اد" ريةد
لاا ع ة وؼ وـ ا ا د هاا احو وع لت ألجؿ اخلطد اآل اد:
احباث ااةؿ :اا اح،لةلاد ااة ةاد ال نا د يف الةياري ت اح،داد أ الاةلاد
احطدك ااةؿ :اقفا ل دوـ ناةت اانب ريدث الةياري ت اح،داد الاةلاد :لغنة الف ات يل واع الةياري ت اح،داد
احطدك الل  :رياـ ربديف جتنمي ااعرب ؿ يف الةياري ت اح،داد أ الاةلاد ريدث الفان ح،لةلاد ااة ةاد
ال نع ااةؿ :ال،وا يف ال ا ةاد ك اد و ليغ
ال نع الل  :ر ل د قواريا ال وف الاة اث  ،رات طباربد ة ةاد ا
()9

ع

A. Gassese, “On the Current Trends towards Criminal Prosecution and Punishment of Breaches of International
Humanitarian Law”, EJIL, 1998, p.4.

( ) 31

جممة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

املسؤولية اجلنائية الفردية عن انتهاك القانون الدولي اإلنساني أثناء / ...ص ص47-30

احباث الل  :الفااا اثألفا الرب حن اناةت اانب احن بد يللة ء الةياري ت اح،داد أ الاةلاد
احطدك ااةؿ :الاربو ت الث وا مل طبايف لبايل اثألفا الرب حن
احطدك الل  :اثلفياـ الاة حج د دنلن اانب
اخل دتد
المبحث األول
تكيف المسؤولية الجنائية الفردية في النزاعات المسلحة غير الدولية
يلػ ف لدف اػػت ال ػ ةت ػ الةياريػ ت اح،ػػلةلاد الاةلاػػد ةأػ الاةلاػػد اة اعيلبػ اع يف ػ ء اح،ػػلةلاد ااة ةاػػد يف طػ
الةياري ت اح،داد الاةلاد
أ ػ يلف الفطػػو ات الرباداػػد ريدػػث الاػػرباا الػػاة اةػػل يل ػػمل ػ ػػت وقا ػ ػياءات ة ةاػػد ريدػػث اث فد يل ػ ت الواقربػػد
ريدػػث قواريػػا ال ػ وف الػػاة اة ،ػ يف طػ الةياريػ ت اح،ػػداد أػ الاةلاػػدل لػػاا ػػة وـ ا ا ػػد هػػاا احباػػث لػػت ألػػجؿ
احط لك اآل اد:
المطلب األول
اقتصار مفهوم جرائم الحرب على النزاعات المسلحة الدولية
ثغرة التفكيك بين أنواع النزاعات المسلحة
و ا ا قا ت ال وف الاة اة ،

ربػ

()9

اارياػ ؿ يللةػ ء الةياريػ ت اح،ػداد الاةلاػد حا ل ػ ت اا،ػااد

ة ربفػػي هػػان احا ل ػ ت ىنل ػػد ػناةت ػػنب()2ل ة ى ػػك ريداد ػ داوري ػػد لػػت اآلل ػ ال و ا ػػدل احةا ػػو ريداد ػ يف الةق ػ ـ
()3
الاة ل الغنال لةد الفا لت اا د احا ك ة ربنؼ هان اآلل ال و اد ةقاا ع بمل يل لجع لد ا ااياةن
أ يلف ا قا ت ال وف الاة اة  ،مل و ا ا فدػ ؾ يل لدػ يف الةياريػ ت اح،ػداد أػ الاةلاػد ريدػث يل ػ
رت ر ل ت ،ااد يلة ناةت نبل ع ل وف الاة اة  ،احةطبػيف يف الةياريػ ت اح،ػداد أػ الاةلاػد ػنا يف احػ اة
( )3احرت ػىيلد يف ا قاػ ت ةاػػا اا ػ لرب ػ ـ  9949ةيف الية ويلػػوؿ اة ػ يف الل ػ لرب ػ ـ  9977ةث فاػػات اا ػ ـ

( )9ةه احواا ( 55ة 59ة 935ة ) 947لت ا قا ت ةاا ااةج ةالل اد ةالل لةد ةالنا ربد لرب ـ 9949ل ةاح اة ( )85لت
الية ويلوؿ اث يف ااةؿ لرب ـ  9977ريدث احا ل ت اا،ااد
( )2ال نة ( )5لت اح اة ( )85لت الية ويلوؿ اة يف ااةؿ لرب ـ  9977ةا قن يف رلت :ا ري لن اليل  :طبايف ال وف الاة
اة  ،يف "ذ نات يف ال وف الاة اة  " ،لت اا ات ربلد الدجةد الاةلاد لداداك اازتن ل هنة ل حتن ن ن ا ريفدتل
الطبربد اخل ل،دل 2555ل 937
( )3ا اي ج ةنل ال ا ااياةن ث فد يل ت ال وف الاة اث  ،احةطبيف يف الةياري ت اح،داد أ الاةلاد ل اجملدد الاةلاد لداداك
اثزتن ل الرباا  95ل  9995ل 388
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الػػث ةطبػػيف لفاا ػػا ريدػػث احة غري ػ ت اح،ػػداد أ ػ الاةلاػػد الفيال ػ ت يلألػػن رت ػ ف ة ػ ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ لو ػ
الفة اا و اثلفياـ لةرتن الوا ا يف اح اة  99لت الية ويلوؿ اة يف ااةؿ
ةث ػ ت اةاا ا فد يل ت اح اة الل للد احرتىيلد ػ ا قاػ ت ةاػا يلة ا فد يلػ ت الية ويلػوؿ اللػ يلاجعػ ت
،ػػااد ػ حرب ااػػنيف لد داػػد ا ػ ـ اث قا ػ ت ةالية ويلػػوؿ ع ػػمل ث و ػػا ػػو الف ػياـ و ػ ػػا خػػان اث فد يل ػ ت
ػ ػ قىاؼ

ةل ػ ػػت لػ ػػاق ذتػ ػػد الف ػ ػياـ ىنرب قبػ ػػد لن باد ػ ػ ل يلي ث و ػ ػػا الا ػ ػ ت ةرت ػ ػ ريةد ػ ػ ل،ػ ػػلةلاد ة ةاػ ػػد اةلاػ ػػد لدافدا ػ ػ
()9
اث فد يل ت
ةيل ف حاػ ةؼ الػاةؿ اة اع يلبػ اع يف اقفاػ الاػ ت ال اػ ااياةػن ث فد يلػ ت اػو ال ػ وف الػاة اة ،ػ يف

ط الةياري ت اح،داد الاةلاد اةف أ الاةلاد
ةقػا يل ػػات اآل اء ال داػػد ةالولػ ةيف الاةلاػػد ريػػاـ ػػن ف ل دػػوـ احا ل ػ ت اا،ػػااد ةلػػت ل قاػ ـ اح،ػػلةلاد ااة ةاػػد
ريد ػػث اث فد يلػ ػ ت يف احة غريػ ػ ت اح ،ػػداد أػ ػ الاةلا ػػد( )2ة ػػع رب ػػا قػ ػنا الةقػ ػ ـ اا ػػن لداا ا ػػد ااة ةا ػػد الاةلا ػػد
لاوأ،ػػجعا ال ،ػ د يف ري ػ ـ  9993ااعربػػل رب ػ ال ف ػ ب ريػػت ع ػػنة اقفا ػ ل دػػوـ "احا ل ػ ت اا ،ػااد" ة "ا فد ػ ؾ
قواريا ةيلريناؼ اانب" ريدث الةياري ت اح،داد الاةلاد ع ػ ةرلػت ،ػبك يلف قواريػا ال ػ وف الػاة اة ،ػ احةطبػيف ريدػث
نػػد اةلاػػد ةيلف ػ وت يلة أاػػوال اػػو
الةياريػ ت اح،ػػداد أػ الاةلاػػد مل اػػا ا فدػ ؾ يل لدػ ريدػث يل ػ رتػ
رتػػا ريػػت لوقػػا الػػاةؿ ربػػاـ ػػن ف الاػ ت ال ا ػ ااياةػػن ريدػػث اث فد يلػ ت اا ػػدد يف
هػػاا ال ػ وف اػػاا اخلاػػو
()3

احة غري ت اح،داد أ الاةلاد
ج ك اآل اء ال داد ل ا الول ةيف الاةلاد ريدث رياـ ن ف ل دػوـ احا ل ػ ت اا،ػااد ة لفػ ااػناةت اان اػد
ريدث ا فدػ ؾ يل ػ ـ ال ػ وف الػاة اة ،ػ يف احة غريػ ت اح،ػداد أػ الاةلاػد عػى الدجةػد الاةلاػد لداػداك اازتػن لػت
ألػػجؿ  ،ػ ه لدةق ػ ـ اا ػػن لداا اػػد ااة ةاػػد الاةلاػػد لاوأ،ػػجعا ال ،ػ د ػ ف " فاػػن ل دػػوـ ػناةت ااػػنب يف

ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ ريدػػث الةياري ػ ت اح،ػػداد الاةلا ػػد اةف أ ػ الاةلاػػد"( )4ةه ػػو ػػق ل ػ رهب ػػل لا ػػمل اةػػد اخل ػياء
احرت دد ةع ع لد نا  785الا ا لت ددق االن لدباث يف اث فد يل ت اا دد لد ػ وف الػاة يف وأ،ػجعا ال،ػ دل
يف ن نهػ ػ ػ ػ ف ال ػ ػ وف احةطب ػػيف يف ل ػػد الةياريػ ػ ت اح ،ػػداد الااألدا ػػد ػػنا يف احػ ػ اة احرتػ ػىيلد ( )3ل ػػت ا قاػ ػ ت ةا ػػا
ةالية ويلػػوؿ اة ػ يف الل ػ لرب ػ ـ  9977ةاح ػ اة  99لػػت ا قاػػد ثه ػ ي لرب ػ ـ  9954اا ػػد احافد ػ ت الل عاػػد يف لػػد
رتوب ياع ل،د ةث ،فااـ هان احا ا ال و اػد احاػطدا "ا فد يلػ ت ،ػااد" يلة " ػناةت ػنب" ةريػجةة ريدػث

( )9ا ريان ذاوا احايةلنل ال وف الاة اة  ،يف وء اك اد ااة ةاد الاةلادل ريا فل اا الل عدل ري ـ 2559ل الطبربد ااةجل
83
(T. Meron, “War Crimes in Yugoslavia and the development of International Law”, AJIL., 1994, p.80. )2
(T. Meron, “The normotive impact on International law of the International Tribunal for former Yugoslavia”, war crimes )3
in International Law, Y. Dinstein and M. Tobay (eds), Martinus Nijhoff publishers, the Hague, 1996, p.214.

(T. Meron. “Internatonal Criminalization of Internal Atrocities”, AJIL., 1995, p.559. )4
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رلػػت ع ػ ف لاػػاوف ال ػ وف الربػػنيف احةطبػػيف يف الة ػياع اح،ػػد أ ػ الػػاة ق ػ لداة قرتػػد ة فاجػػد لػػالت ع ػػمل ػ ػػت ال ػػوؿ
رياولػ ع ػ ف اا ػناةت الو اػػاة احن بػػد يللة ػ ء الة ػياع اح،ػػد أ ػ الػػاة الػػث ف ػواعن رت ػ ةث ػػد قا ػ ةاد ري حاػػد ل هػػن اا ػناةت
()9
احن بػػد ػػا اة ،ػ اد ة ػناةت اة ػ اةل غ ػ الةقػػن ريػػت اػػةاا الةياريػ ت ةيف الف ن ػػن الػػاي يلة ان االػ الربػ ـ ريا ػجع
ل نة  2لت قػنا ددػق االػت قػت  858ػ ف ااػناةت ػا اة ،ػ اد ع ػ ػ ػت لج فدػ يف اث فد يلػ ت اا ػدد يللةػ ء
()2

ةيلف ل د ػػوـ ػناةت اا ػػنب ثػ ػػت ػػن مل ريد ػػث اث فد يل ػ ت اا ػػدد يللة ػ ء الةياري ػ ت

الةياري ػ ت اح ،ػػداد أ ػ الاةلاػػد
()3
اح،داد أ الاةلاد
ةلرب ػ ال ،ػػبك يف ػ وت يلة اعف ػ الول ػ ةيف احفربد ػػد ل ػ وف ال ػػاة اة  ،ػ  -ا قا ػ ت ةا ػػا اا ػ لرب ػ ـ

 9949ةالية ويلوؿ اة يف الل لرب ـ  -9977ج اثلفياـ نال ري و ت ياةاػد ريدػث ا فد يلػ ت يل ػ ـ هػان الولػ ةيف ل
ربػػوا ج الفااػػي الف داػػاي ػ الةياري ػ ت اح،ػػداد الاةلاػػد ةأ ػ الاةلاػػدل هػػاا الفاااػػي الػػاي ربػػوا يف ػػاة ن ج اث طب ػ ع
()4
الف دااي لد،ا اة لت قب الاةؿ
ث يلف هػػاا ال ،ػ وت يلة الة ا ػ ف ظػػك يلف ث ،ػػن ربػػاـ ن ػػك اح،ػػلةلاد ااة ةاػػد ريدػػث ا فد ػ ؾ يل ػ ـ ال ػ وف
الاة اة  ،يف الةياري ت اح،داد أ الاةلاد ة لف أا ب اثلفياـ لفااي حل هان اث فد يل ت
ع لا ا ت ال داد ةااوا ك الرباداد ةألاو ع لػ هدػن لةدػ لػت يلةاألػن ذت اةػ ت ال ػنف اح ػن ليلػا ريدػث ن ػك
اح،لةلاد ااة ةاد اث فد يل ت اا دد يللة ء الةياري ت اح،داد أ الاةلاد ةيلف قاو يلة وت الولػ ةيف ظػك يلف ث ،ػن
()5

رباـ ن ك اح،لةلاد ااة ةاد ةأا ب اثلفياـ لفااي

المطلب الثاني
عدم تعلق تجريم األفعال في النزاعات المسلحة غير الدولية
على التصريح بالمسؤولية الجنائية
ةيف ه ػ أا ػ ب يلة ػ وت اة ػ ة ج اح،ػػلةلاد ااة ةاػػد يف ةل ػ ةيف ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ ريػػت ا فد ػ ؾ يل ػ ـ
الةياري ت اح،داد أ الاةلادل فب ا ج الاهت لا قا ـ هان اح،ػلةلاد يف ػ ثت اث فد يلػ ت اا،ػااد يللةػ ء الةياريػ ت

()9
ايلن ااا الااا ف الدجةد بيف ةيلف اريدةل ا مل ػ ت طبايف ال وف الوا ك الفطبايف يف احة غري ت اح،داد الاةلاد ريدث ةن احة غري ت
الث جتني يف يل ا ن وأ،جعا ال ،دل ا قن يف رلتUN. Doc., S/25274, 26 Jan 1993, para 45. :
(UN. Doc. S/25704, 3may 1993, para.47. )2
(Ibid., para. 37.)3
الةياري ت اح،داد الاةلاد ةأ الاةلادل
( )4ة امل ديل ااااةؿ اليلةاد ةاااةا ةالةياري ت – الفطو الف غن لدف ،ات ال و
رف ات لت اجملدد الاةلاد لداداك اثزتنل اجملدا99ل الرباا 873ل ارا 2559ل  7ةل رباه
(M. Bothe, “War Crimes in non-international armed conflicts”, War crimem in International Law, Op. Cit., P.294. )5
UN. Doc. S/1994/674, para. 42.
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ػ رتػ

ػناةت ػنب ػع لػ ريػاـ

اح،داد أ الاةلاد ة ربب ة يلألن لا ل اد و اا دت اث فد يل ت يل ف
ان ا قا ت ةاا ةالية ويلوؿ اة يف يف الل الت
احج ػػأ يلف هة ػ ؾ طػػو اع ه ل ػ ع ػػاث يف ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ ل ةألاو ػ ع يف د ػ ؿ جتػػنمي ا فد يل ػ ت يل ػ ـ
ال وف الاة اة  ،يللة ء الةياري ت اح،داد أ الاةلاد ة ايلت الف نقد ػ احة غريػ ت اح،ػداد أػ الاةلاػدل ةاحة غريػ ت
اح،ػػداد الاةلاػػد ػػا يلطافدػ ل ريةػػال ػايلت هػػان احة غريػ ت ختاػ ل واريػػا ةا ػػاةل ةلػػت ل ن ػػك اح،ػػلةلاد ااة ةاػػد ريدػػث
()9
ا فد ؾ يل ـ ال وف الاة اة  ،يللة ء الةياري ت اح،داد أ الاةلاد
ةيل ػػب اثجتػ ػ ن ال ػػاي ػػاهك ج يلف اث فد يلػ ػ ت اخلطػ ػ ة لد ػ ػ وف ال ػػاة اة ،ػ ػ ال ػػث ن ػػك يف الةياريػ ػ ت
اح ،ػػداد أػ ػ الاةلا ػػد رتػ ػ يل اػ ػ ع ػ ػناةت ػػنبل يل ػػب عق ػػث ػ ػ ل بوؿ ريد ػػث طػ ػ ؽ ةا ػ ػ ةل ػػت ل عػ ػ ف للػ ػ ه ػػان
اث فد يل ت ىن يف رلت اث فد يل ت اخلط ة لدا اة الل للد احرتىيلد ةالية ويلوؿ اة يف الل ل ختا لجألفاػ الربػ حنل
ةيلف حتػػنمي دػػت اث فد يل ػ ت ث ػػن ب ػ لةه الاػػن يف الول ػ ةيف الاةلاػػد( )2ة ػػاؿ ريدػػث رلػػت ال ،ػوا يف ال ا ػ ةاد ك اػػد
و ليغ ةطباربد قواريا ال وف الاة اة  ،ةهاا ل ةبالمل
الفرع األول
السوابق القضائية لمحكمة نورمبرغ
طب ع حبايل ااناةت ةالرب و تل ع ف ال وف هو الاي عاا اانػد ة وق ريدث ل ىعد الرب و د ث يلف االػن غفدػا
يف الةق ػ ـ ال ػ و ال ػػاة ل عد ػػاق لرب ػ ػنرياد اانػ ػػد ةالرب و ػػد يف الةق ػ ـ ال ػ و ال ػػاة ه ػػو ة ػػوا ػػه ع ػػاا اانػ ػػد
ةالرب و دل ة ض احبايل هة ان ىن،لةلاد ةري ب يل لت غ لا الفياـ اة حباث ربفي نػد ريدث اح،فو الاة
ةهػػاا احب ػايل لربػػىؼ ػػمل يف ثةاػػد ذ اػػد ػػو ليغ ة ػػه ريداػػمل اد ػ ةيلقن ػػمل اةػػد ال ػ وف الػػاة ةهػػو ا ػػن
ىن،لةلاد ةري ب يل لت ن ك رياجع ربا نػد يف ال وف الػاة عةاػو ال ػ وف الػاة ةػ ء ريدػث هػاا احبػايل ػنال
ةا ب ػ ت لب ػػنة ريدػػث ال ػػنا يلي الرتػػاه الطباربػػن عا ،ػ ؿ ريػػت ػناةت ال ػ وف الػػاة ة وق ػ ريداػػمل ري و د ػ ةريدػػث رلػػت
()3
ع ل نا ذ لدا،لةلاد يف ال وف الاة ااة ةن لب نة

( )9حبلة احو وـ" :ز ت ددق االت الاة يف جتنمي ا فد يل ت ال وف الاة اة  ،الة ء الةياري ت اح،داد أ الاةلاد"ل ددد
الربدوـ ال و ادل لربد غااا -يلداد ال وفل اجملدا الف ةالربرتنةفل الرباا ااةؿل 2594ل  956ةل رباه
ةا قن يلالت قنا ا ااارباد الرب لد قت ( 2676الاة ة  ) 25ربةواف احب ائ اا اد اا د ال ،ف احا ا يللة ء الةياري ت اح،دادل
الا ا يف  9يل وف ااةؿ لرب ـ 9975
(C.Meindersma, “Violation of common article 3 of the Genera convention as violatioin of the laws or custums of war )2
under article 3 of the statue of the ICTY”, NILR, 1995, p.389.

( )3ا ذاا ذن الا ت ريوالل ا ا ت يف ال وف الاة ااة ةنل اةف ل ف ة خ الةرتنل
( ) 35
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ةمل ػػةه الول ػ ةيف احرت ػ دد ثألفا ػ ذ ا ػػد ػػو ليغ او ػ ع ري ا ػػدل ث يلف اك ا ػػد أ ػػت رل ػػت ات ػػا ع
()9
احفدا الت ةيلريدةل يلف أا ب لل هاا الةه ث فرب ال ةقا ـ اح،لةلاد ااة ةاد ال نا د
رف عػ ف ذ اػد ػػو ليغ يل ػل اح،ػػلةلاد ااة ةاػد ال نا ػػد ريػت ا ػ ب ػناةت ػنب ة ربػػا ىنل ػد لبػايل لػت لبػ ائ
ال وف الاة الرب ـ
ةيلػ ف لفرتػ ا اك اػػد ااة ةاػػد الاةلاػػد اخل ػػد اوأ،ػػجعا ال،ػ د ةاث ػ ـ الاػ ا ة ريةدػ اة اع ػ غاع يف ػ ء
اح،لةلاد ااة ةاد ال نا د ريت ا ب ناةت اانب يللة ء الةياري ت اح،داد أػ الاةلاػد عربةػال اريفاػا ددػق االػت ال ػنا
ق ػػت  )9993( 827حواع ػػد ريد ػػث الةقػ ػ ـ اا ػػن لداا ا ػػد ااة ةا ػػد الاةلا ػػد اخل ػػد اوأ ،ػػجعا ال،ػ ػ دل ارين ػػل
الوث ػ ت احفاػاة ريػت ة دػػد الةقػن الػث ػ يلفد عادػ يلػ لػت احاد ػػد احفاػاة ةعن ،ػ ل ال ةدػد ػ ف احػ اة الػوا اة يف الةقػ ـ
اا ػن ةالػػث ربطػػن لداا اػػد اثألفاػ ال اػ ةن يف لػ فربدػػيف ث فد يلػ ت احن بػػد ػػا قػوا ةيلريػناؼ ااػػنب قػػا
أطػػل الوا ب ػ ت الػػث ن ػػاد ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ احطبػػيف ريدػػث يل ا ػػن وأ،ػػجعا ال ،ػ د يف ةقػػل ا ػ ب دػػت
ااعربػ ؿل ىنػ يف رلػػت احػ اة الل للػػد احرتػىيلد ػ ا قاػ ت ةاػػا اا ػ لربػ ـ  9949ة ن ويلولادػ اا ػ عا لربػ ـ 9977
ز ربين يل مل لػت ة دػد قػن هػلثء اارياػ ء اللجلػد الػااةا يف ددػق االػتل ػ ػت ا ػ ب ػناةت ااػنب لػاق ع ػ يف
ا ؽ ياع ل،د اة ل ا ا يف ب ؽ ياع لا،ل لمل د اةلادل قناع اف يلػج لػت احػ اة الل للػد احرتػىيلد ةالية ويلػوؿ
()2
اة يف الل ةقت هان الةياري ت ةعقن يل واري ع لرباةد لت ال،دوؾ

ةاريفػػيت اك اػػد ااة ةاػػد الاةلاػػد اخل ػػد اوأ،ػػجعا يلف ق لد ػ اا ػػن مل ربطد ػ اثألفا ػ يف ل ػ فربدػػيف
وف اانب احفربديف  ،اارياػ ؿ الربااةاػد عا،ػكل ػ يل اػ يف لػ فربدػيف فد يلػ ت احػ اة الل للػد احرتػىيلد عاػت ة دػد
قن اك اد ع ػملل ةع ػ لد ػ وف الربػنيفل الػاي ػةه ريدػث يلف رتاػ ا فد يلػ ت قواريػا ال ػ وف الػاة اة ،ػ ةطػوي ريدػث
ل،لةلاد ة ةاد عنا دل ع ف ا فد يلػ ت ااقػن احةاػو ريداػمل يف احػ اة الل للػد احرتػىيلد دتلػ ػناةت ػنب ةا ػ ت اك اػد

ػنا د يف هػػاا الرتػ ف ج ال ػػمل ال ػ و ك اػػد الربػػاؿ الاةلاػػد ةاك اػػد اخل ػػد نةا ػػاا ة ج الف ن ػػن اح،ػػدت لػػت يللػ ريػ ـ
االػػت احفاػػاة ج ددػػق االػػت ةع ػ ع لد ػنا  )9993( 858ةاج الباػ ف الاػ ا ريػػت الوث ػ ت احفاػػاة رتػ ف قػنا الةقػ ـ
اا ن ةالاي مل ديف يلي لرب د يلا يل ػمل ا ػفج د ج لػياريت الػاع ع لػت يلف ،ػ اع خػاا ةفدػت لبػايل "ث نػػد ػاةف

ػػه قػ و " ق لػػل اك اػػد يلف ااػناةت احةاػػو ريدادػ يف احػ اة الل للػػد احرتػىيلد دتلػ
()3
يل ل لطب د يف ةقل ا ب ااريا ؿ لو وع ال ااد

( )9هو ة،ا اي يت و ةس و نل الربجقد ال وف الاة اة ،
اازتنل اجملدا 88ل الرباا 869ل ارا 2556ل  6ةل رباه
( )2هو ة،ا اي يت و ق و نل لاا يفل 93-92
( )3احاا ال ،يفل 94
( ) 36

ػناةت يل اػ ع يف ال ػوا

الوطةاػػد الػػث

ةاك يلت ااة ةاد الاةلادل رف ات لت اجملدد الاةلاد لداداك
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ة رب ػػا اف يل ػ ت اك ا ػػد ااة ةا ػػد الاةلا ػػد اخل ػػد لاوأ ،ػػجعا ال ،ػ د ج يل ػ ل ػػت ز ػ ت ال ػػاةؿل ةيلفاب د ػ
الرب ،ػ ن دل ةالفرتػػن رب ت الوطةاػػد لفة اػػا( )9اثلفيال ػ ت الػػث ػػةه ريداد ػ ا قا ػ ت ةاػػا لرب ػ ـ 9949ل ة اػػد ددػػق االػػت
ةالف ،ػ احةط ػن لةق لدػ اا ػن ةلد ػ وف الربػنيفل يلت اك اػد يل ػمل ىنو ػك ال ػ وف الػاة الربػ ـ عػ ف اح،ػلةلاد ااة ةاػػد
()2
يل ا ع ريدث يلةلئت الا ت ن بوف ا فد يل ت ألط ة لدا اة الل للد احرتىيلد

ة ليلا قنا ات اك اد يلف ل دػوـ نػػد ااػنب قػا و ػ ريدػث لػن ال،ػةوات لةػا رتػ ء ذ اػد ػو ليغ يف الواقػ
ث ةطبػػيف هػػاا اح دػػوـ ع ػ ريدػػث اث فد يل ػ ت اخلط ػ ة لد ػ وف الػػاة اة  ،ػ الػػث ن ػػك يف ط ػ الةياري ػ ت اح،ػػداد
يف ط يلي ياع ل،د اةلا ع يل ف يلة أ اة
الاةلاد ع

ةلػػت يلهػػت اا ػ ـ ال اػ ةاد الاػ ا ة اػػاا الاػػاا ػ ػػت اة ػ ة ج ػػت ااةػػنة اث ػػفئة ؼ يف اك اػػد ااة ةاػػد
الاةلا ػػد لاوأ ،ػػجعا ال ،ػ ػ د يف قا ػػاد احػ ػػفدت ػ ػ ا اب ا ػػث ػ ػػا ع اح ػػفدت ربػ ػػا ن ػػك اح ،ػػلةلاد ااة ةاػ ػػد ال نا ػػد ريدػ ػػث
اث فد يل ت اا دد يف الةياري ت اح،داد أ الاةلاد ث يلف ااةنة اث فئة ؼ ة ث فة ا ج ل ا لت ذ اػد ػو ليغ
قػػن ت اا ػػد احػػفدتل اػػث اريفػػيت ذ اػػد ػػو ليغ رتدػػد لػػت الربوالػ رات الاػػدد رتػ ج اػػد ةا ػػربن ااقػػن ريدػػث ن ػػك

اح،ػػلةلاد ااة ةاػػد ال نا ػػدل لةد ػ اثري ػىاؼ الوا ػ ةال ػ ط لػػت قواريػػا ااػػنب يف ال ػ وف الػػاة ةز ػ ت الػػاةؿ ىن ػ يف
رلػػت البا ػ ت الاػ ا ة لػػت اح،ػػلةل اا ػػولا ةاحةقاػ ت الاةلاػػد ةيل ػ ـ اكػ يلت الاةلاػػدل رتػ ج اػػد جتػػنمي ااعربػ ؿ
اكقػػو ة( )3ة ػػن ل ااةػػنة اث ػػفئة ؼ يل ػػمل يف لػػد ػواعن هػػان الرتػػنةد يلة الربوالػ عج ػػا لػػت قاػ ـ اح،ػػلةلاد ااة ةاػػد ريدػػث
ااعناا اح ىع
ل لػػاق هةػ ؾ
الاةلاد يلة أ
ةلػت

لج فد يل تل ع ريدةل اك اد ريدث يل ػمل" :لػ طباػيف احربػ ال،ػ د ريدػث اث فد يلػ ت يف ال اػاد احربنة ػد
ػػت يل ػ ةطػػوي ريدػػث اح،ػػلةلاد ااة ةاػػد ال نا ػػدل غػ الةقػػن رياػ را يل ػػل ن ػػك يف الةياريػ ت اح،ػػداد
()4
الاةلاد
ػػت ذ اػػد ػػو ليغ ة بربػ خػ ػػت ااةػػنة اث ػػفئة ؼ يف اك اػػد ااة ةاػػد الاةلاػػد لاوأ،ػػجعا ال،ػ د ع ػػمل

ػ ت ا فةف ج يلف طباربد ال رياة هن الث حتاا لا قا ـ اح،لةلاد ااة ةاد لت ريالد
الفرع الثاني
مخالفات قواعد القانون الدولي اإلنساني ذات طبيعة جنائية أساسا
يل ػػن عاا ػ ػػبيف ج ا ػ اؿ اثألػػفجؼ ػ الةياري ػ ت اح،ػػداد الاةلاػػد ةأ ػ الاةلاػػد يف الوقػػل ال ػناهت ػ يلف
هةػ ؾ قواريػػا لرتػ مل ػ الةػػوري لػت الةياريػ ت ع حػ اة الل للػد ةالية ويلػػوؿ اة ػ يف اللػ حتقػػن يلعربػ ثع لرتػ مل لفدػػت الػػث يف
الربنيفل لت

( )9وف -ل ي هة ن ق ةلو ي اةغةالا -تل ال وف الاة اة ،
 489ةل رباه لف ح ريدث احوق . www.icre.org
ااةؿل 2555ل
( )2هو ل،ا اي يت و ق و نل لاا يفل 95
(ICTY, Prosecutor, v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Juristdiction, Case No. IT- )3
()4

94 – 1AR72, 2 October 1995, para. 128.
Ibid, para. 129.
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ىالػػمل عد ػ لػػت احرب ػػوؿ يلف ى ػػك اثل ػياـ لػػت اةف

الةياري ػ ت اح،ػػداد الاةلاػػد ة ى ػػك ريدػػث هػػاا اخلطػػن الف ػياـ ااع ػناا
الفجنمي؟
ةقا اختات اك اد ااة ةاد الاةلاد لاوأ،جعا ال ،د الطباربد ااة ةاد لبعربػ ؿ احا ل ػد ل واريػا ال ػ وف
الاة اة  ،احطبيف يف الةياري ت اح،داد أ الاةلاد يل س لف ن ن اح،لةلاد ااة ةاد عطب ع ا ت اك اد ع ف لبػ ائ

ةقواريػػا ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ رب ػػق اثريفب ػ ات ااةلاػػد لت  ،ػ اد احربػػىؼ ا ػ ريدػػث ط ػ ؽ ةا ػ ريفب ه ػ دتل ػ ااػػا
اااىن اةليال ػػن لد ،ػػدوؾ يف الةياري ػ ت اح ،ػػداد لػػت يلي ػػوع يل ػ ف ةث ػ ػػت ا ػػا يلف رت ػػت يف ألط ػػو ة ااعرب ػ ؿ يف ه ػػان
()9
اح ،لد ةيف لاداد اجملفا الاة حتنػد "
ةقا يل ا رب يلف ب ال وف الاة لةدج اك اد ااة ةاد الاةلاد لاوأ،جعا ال ،د يف ن ن اح،ػلةلاد ااة ةاػد
عدت وا ػمل جتػنمي ااعربػ ؿ اكقػو ة يف ال ػ وف الػاة ػ ويل ع ةاقرباػد يف يلي ةقػل لػ ةيلف ن ػن اح،ػلةلاد ااة ةاػد ال نا ػد يف
ال ػ وف الػػاة ػػن ب ىنجاوريػػد لػػت اثريفب ػ ات لةد ػ الفاػػنمي ،ػػمل ة ط ػ ؽ اح،ػػلةلاد ةأل ػػد ال رب ػ احن ػػك ةلاػػداد
()2
اجملفا الاة يل هان اثريفب ات األادد يف حتا ا الطباربد ااة ةاد لبعرب ؿ اكنلد"

ة ة ػ ءاع ريدػػث هػػاا ع ػ ف رتا ػ قواريػػا ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ ال ،ػ ي ريدػػث الةياري ػ ت اح،ػػداد أ ػ الاةلاػػد يل ا ػ ع
()3
طباربفد ف،ك الا د ااة ةاد يف لد ا فد يلد
ةرلت ا فاػات قواريػا ػوعن ااا ػد لب ػا ة اػ ريدػث ااعػناا اح،ػلةلاد احب ػنة فطبا دػ ةيلػالت عػ ف
ااقػػن ال ػوا ا يف ا ػ ـ ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ احفربدػػيف لةياري ػ ت اح،ػػداد أ ػ الاةلاػػد فرت ػ مل ج ػػا يلب ػ ل ػ دػػت
ااعرب ؿ الث و ا ا فد يلد ريدث يل ا فد يل ت ،ااد ةالاي ى ػك ريدػث اقىاعدػ اح،ػلةلاد ااة ةاػد "ة را يلػ ف ا فدػ ؾ
ال ػوا الاةلاػػد لداػػنب اريفػػي داػػا ع ريدػػث يل ػ نػػػد عػػج و ػػا هة ػ ؾ يلي الا ػ ريدػػث ريػػاـ اريفب ػ ػػق اث فد يل ػ ت يف
()4
الةياري ت اح،داد أ الاةلاد نػد ريدث ااق يف ه رياـ ة وا ة ةا اد ريدث الرب ق"
ةا فة ااع ج هان اخلا ةه ع مل ػ ت ال وؿ ف ريػاـ ة ػوا الػةه الاػن ىنج ػد ةلرب قبػد ل ػىيف اث فد يلػ ت
ل يلا ػ هػػو اا ػ ؿ يف ا قا ػ ت ةاػػا اث ػ لرب ػ ـ  9949ةالية ويلػػوؿ اة ػ يف ااةؿ لرب ػ ـ  9977ةالػػث يل ػ ت رت ػ
ن ريدث ن ك اح،لةلاد ااة ةاػد ريدػث ا فدػ ؾ يل لدػ ل ث ػةػ لػت قاػ ـ اح،ػلةلاد ااة ةاػد ريدػث ا فدػ ؾ يل ػ ـ ال ػ وف
الػػاة اة ،ػ يف الةياريػ ت اح،ػػداد أػ الاةلاػػد عاجػػك ريػػاـ اخلدػ ػ ل،ػ لد الفجػػنمي ةل،ػ لد اثألفاػ
()5
ا فةف ج رياـ ن ك اح،لةلاد ث فد ؾ قوا اانب يف الةياري ت اح،داد أ الاةلاد فاجد لرباـ الفان
()9
()2
()3
()4
()5

Ibid.
T. Meron. Op. cit., p. 562.
Ibid., p.561.
C. Greenwood, International Humanitarian law and the Tadic case , EJIL, 1996, pp.280-281.
Ibid., pp.279-280.
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ى ػػك احج ػػد ةالرب ػ ب ع ػػمل

نػػػد ى ػػك ريدا ػػمل اح ،ػػلةلاد ة لف ػ
ة را يل ػ ف ا فد ػ ؾ ااعرب ػ ؿ اكق ػػو ة رت ػ
،ففب رلت ة وا ربدا لت قب الاةؿ ىن ة دنلن اانب
ة قدػػن هػػاا دا ػ ع لػػت ػػت اك اػػد ااة ةاػػد ااةلاػػد لاوأ،ػػجعا ال ،ػ د ع ػ ف "حتا ػػا ا فد ػ ؾ يل ػ ـ لرباةػػد لػػت
اث قا ػ ت ريدػػث يل ػ رت ػ "ا فد يل ػ ت ألط ػ ة" ةختا ػ لف ػ لدوث ػػد ال ا ػ ةاد الرب حاػػد اةليالاػػدل ث ػ ػػت لف يلاػػا يلف

 ،ػػن ريد ػػث يل ػ حت ػػنـ رتا ػ يل ػ ـ اث قا ػ ت ااأل ػػن يف الا ػػا ت الفة اا ػػد ااة ةا ػػد"( )9ةالفربد ػػا ىنج ػػد ةلرب قب ػػد
ل ػػىيف ا فدػ ؾ "اا ػ ـ ااألػػن " لج قاػ ت ة ػ األه اا ػ ـ احفربد ػػد حبا ػػد ػػا الةياريػ ت اح،ػػداد أػ الاةلاػػد
ةرت يل ع لت اح،لةلاد ال نا د

ة ا ا ػػد طباربػػد هػػان اا ػ ـ ل ريدػػث ػبا احل ػ ؿ ع ػ ف ااقػػن ال ػوا ا يف ال ػػنة ااةج لػػت اح ػ اة  3احرت ػىيلد ػ
ا قا ػ ت ةا ػػا اا ػ ل ل ػ ه ػػو ث ربب ػ ري ػػت لب ػايل "احرب لدػػد اة  ،ػ اد" يلي احب ػايل ال ػػاي ػػوـ ريداػػمل ا قا ػ ت ةا ػػا
اا ػ ()2ل عاػت الاػربك ال ػوؿ يل ػمل ػ ػت لػياـ الػاةؿل ىنرب قبػد ل ػىيف ا فد يلػ ت دػت احبػ ائ يف الةياريػ ت اح،ػداد الاةلاػػد
اةف الةياري ت اح،داد أ الاةلاد
ةلػت ػك األػن عدػػاق لػت احةط ػن يلف رب لػ لػػن ت اث فد يلػ ت يف الةياريػ ت اح،ػداد أػ الاةلاػد نيلعػد يليللػػن
لت يلةلئت الا ت ن بوف ػق ااعربػ ؿ يف الةياريػ ت اح،ػداد الاةلاػد( )3ةقػا يل ػا ال لػ لػت ال فػ ب ة دػد قػن اك اػد
ااة ةاػػد الاةلاػػد لاوأ،ػػجعا ال،ػ د يف ريػػاـ الفاااػػي يف الفرب لػ لػ ل ػػىيف اث فد يلػ ت يف الةياريػ ت اح،ػػداد الاةلاػػد ةأػ
()4

الاةلاد

ةاحج أ يلف الفربدا حج ػد ةاحرب قبػد ث فاػن ريدػث الاةلػد الػث ظػني الةػياع اح،ػد أػ الػاة ريدػث يل ا ػاد ل
()5
هو ربدا رتا رتا الاةؿ ةهو ربدا األ ات ا ىاـ ةيل لد ا ىاـ ال وف الاة اة ،

()9
()2
()3
()4
()5

ICTY. , Prosecutor v. Delalic, Judgment , case No. IT-96-21-T,16 November 1998, para, 308.
Ibid., para. 300.
Ibid.
T. Meron. Op. cit., p.561.
M. Bothe, “War Crimes in non-international armed conflicts”, war crimes in International Law,Op. Cit., p.300-301.
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المبحث الثاني
امتداد االختصاص العالمي لجرائم الحرب المرتكبة
أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية
ل ااألا ىنبايل اح،لةلاد ااة ةاد ال نا د ريت اث فد يل ت اا،ااد ل واريا ال ػ وف الػاة اة ،ػ يللةػ ء الةياريػ ت
اح،داد أ الاةلاد ةاآلل ال و اد احى بد ريدث رلتل عات احة ك يلف فطنؽ ج ا ا د لػ ربػنؼ ثألفاػ ااةػ ةن
الرب حن لتح ـ ىنا الفااا هاا اثألفا اناةت اانب اح ىعد يللة ء الةياري ت اح،داد أ الاةلاد
ةل ػ ة دنلػػن ااػػنب لا،ػػل ػ ع لداةلػػد ػ هػػو الف ػياـ ةاق ػ ريدػػث ري ػ يف يل ػ اةلػػد رياػػو يف ا قا ػ ت ةاػػا
غ الةقن ريت ة،اد ل ىيف اانػد ةل ف اقىاعد ةهاا الةوع لت اثألفا الرب حنل ةالاي ػ ت ربن مل مل:
"لبػايل قػ و ،ػػا لاةلػػد يلة ط لبدػ ق لػػد اريػػو قاػ ةاد ة ةاػػد يف لػ غػػفه مػناةت لرباةػػد اػػنؼ الةقػػن ريػػت
ل ػ ف اانػػػد ة ة،ػػاد لن بدػ يلة الاػػااد ة ربفػػي يلف هػػاا احبػايل غػ لا ال واريػػا الرب ا ػػد لجألفاػ ااةػ ةن الػػث ،ػػفديـ
دد قداااد يلة اااد انػد يلة لن بد يلة الاااد"
ةاا س احةط ن الاي ،فةا لامل وـ ريدػث ل دػوـ يلف ػناةت لرباةػد قػا ػوف لاػنة حاػ ل الاةلاػد ج ا ػد
()9
،ا فاو اةؿ – يلة ع ب ه  -ريدث ق لد اريو قا ةاد ريدث لن ك اانػد
ة أت ب ت لواقا الاةؿ عاا فربديف ىنا د اثألفا الرب حن ةة ػوا عجػوة ػ ة ػوا احبػايل ة ة اػان لػت قبػ
()2

الاةؿل ث يل مل و ا هة ؾ يف ال،ةوات ااأل ة ض رج حل هان احا د
ة رباػػااع ريػػت ز ػ ت الػػاةؿ ع ػ ف ال ،ػلاؿ احفب ػ ا هػػو ه ػ ػ ػػت الفػػااا اثألفا ػ
احن بد يللة ء الةياري ت اح،داد أ الاةلاد؟

الرب ػ حن ج ػناةت ااػػنب

( )9يلياعاامل عاداكل لب ائ اثألفا الرب حن ةالف ل  :ةيلاا فواعيف احبايلف ل رف ات لت اجملدد الاةلاد لداداك اازتنل اجملدا 88ل
الرباا 862ل ي ناف2556ل  89ةا قن يلالت:
H. H. Jescheck, War Crimes, in: Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law. Vol.4, 1982, p.297.

( )2ػ ت اة ة ج احا ت اآل اد :قااد "ا رتا ف" يف ري ـ  9969ل ةقااد اػ سوؾ يف ري ـ 9985ل ةقااد اةو اد ري ـ
 9999ةقااد و عو ري ـ 2559ل حي ا لت الف ا ا قن:
ا وعايف وريرتادل ال وف الاة اة  ،ةالرباالد ااة ةاد ( رب احج ق ت يف اجت ن رباات اثألفا الرب حن)ل يف :ال وف الاة
اة  ،الا الفطبايف ريدث الارباا الوطينل اريااا صبد لت احافا ةاخلياءل ربلد الدجةد الاةلاد لداداك اازتن ل هنةل الطبربد
الل للد 2556ل  375ةل رباه
( ) 40
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المطلب األول
الصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ االختصاص العالمي
أت يلطاد ل

فدػ ؾ يل ػ ـ ال ػ وف الػاة اة ،ػ ل ةريدػث الػنأت لػت ػدولد عدػت لبػايل الف لػ

ة احفداػ

لػػت اػػد الفربن ػػا ع ػػمل رتػػا ريػػت رب اػػاات وا ػػمل ة اػػا احب ػايل ىن ػ ػػلاي يلف ق ػ ة اػػا احب ػايل ػػربب ع اػػث يلف لب ػايل
اثألفاػ الربػ ث غػػه ال ػ وف الػػاة ع ػ ل ػ ةا اػ ال ػ وف الػػوطين عااػػيف لدػػاةؿ لػػة اكػ يلت اخل ػػد اػ ةث ػػد
قا ػ ةاد ري حاػػد لة،ػػبد ا ػناةت لرباةػػد ةرلػػت ة ػ ءاع ريدػػث ق ػنا ةطػػين ل ةلػػاق ع ػ ،ػػبك ة ػػوا ق ريػػاة يلة لب ػايل يف ال ػ وف
()9
الرب حن طن د ز لدد يف يل ل ف
الاة ة فاجد لالتل ث طبيف لبايل اثألفا
ةث ن يلف ربىؼ الاةلد ثألفا الرب حن يلابايل ع اب ق رياة ق و اد عاة عدة ؾ يف اا ػ س لػجث
ألط ػوات ػػنة د لف ربا ػ لب ػايل اثألفا ػ الرب ػ  :ة ػػوا ػػبك ذ ػػاا ثريفا ػ ا اثألفا ػ الرب ػ حنل ة ربن ػػا لدجنػ ػػد
ر ةطةاد فا لد ا ء الوطين ز د دطفمل ال ا ةاد ريدػث هػان ااػناةت
ةالربة ن اح و د خ ةا ىن نل ةة ة
()2

ة را ل أ ل ةا اة لت هان اخلطوات عات احن يلف ق احبايل الةاد ربااة احة ؿ
ةلػػت الفاػػا ت الػػث وا ػػمل طباػػيف احبػايل يلف لاػ ا اثألفاػ الربػ حن ػػنال يل ا ػ ع اث قاػ ت الاةلاػػد الفيالػ ع
ىنا يلاػػد ةلرب قبػػد لػػن ت اا ػناةت الاةلاػػد ةهػػاا هػػو اا ػ ؿ يف ا قا ػ ت ةاػػا لػػت ألػػجؿ ل دػػوـ اث فد يل ػ ت اا،ػػااد
لد وف الاة اة  ،ة نال هاا الوا ك ريدث الاةلد احفرب قاة ةا ك ال ا ـ ل رب احطدوب لةدػ ةل ةػمل ػىؾ لداةلػد
اف حتاا ة ة الفة اا ةهاا ػ ت يلف لاي ج رب الاربو ت ل اث يلف يل قػ ـ ةطػين ػوؼ اػب ل،ػلةثع ريػت
الةدػػوال اػػاا الوا ػػك احػػياةج احفالػ يف رب ػػك اجملػػنل احربةاػ ة ػػا دت لداا يلاػػد يلف اػػا اثألفاػ الربػ حن يف
اث قا ت الاةلاد -رتند رياـ ة وا حت ق ت – اؿ اة ع ريدػث يلف الاةلػد لدفيلػد اػ ةل،ػلةلد ريػت الفة اػال ث يل ػ ث

لػ ع

اـ ا ع ف اك يلا ت ال رب لد ةالرب و ت وؼ ظني ة ااه عربجعل اث يلف الةقت ال اػ ةاد الوطةاػد طبػيف يل
()3
رفد د يف ل فربديف واريا اة ناءات ةالرتد اة
عاػػت الاػػربو ت احداػػد يف ق لػػد الػػاريو رتػ ف ااػناةت احن بػػد ألػ ج قدػػات الاةلػػد ػ لاد رتػ ااالػػد ل ر لػػت
وف الاا ةلربقت ااالد يف اةلػد اثاريػ ء ػ يف الاةلػد الػاي ا بػل عادػ اانػػد ل ةلػت ل عػ ف اةلبػ ت يف ال اػاد
ػػوؼ فا ػػن ػ ػ الا ػػا ةالرتػػدوا ةالول ػ ةيف ج اةلػػد اثاري ػ ء ة را يل ػػل الاةل ػػد الػػث ا ب ػػل عاد ػ اانػ ػػد
ربػ ال ق لػػد الػاريو ع،ػػوؼ ػيااا هػػان الربناقاػ ػػاةل أل ػد يل ػػمل ظػك يلف ػػوف الاةلػد قػ ا ة ريدػث زت ػػد اجملػين ريدػػادت
()4
ةالرتدوا ع فا ت لت رت ااالد احة بدل ةهو ل ث فا يف را ةقربل اانػد أل ج قدات الاةلد
يفل

88

( )9يلياعاامل عاداكل لاا
( )2احاا ال ،يفل 89
( )3احاا ال ،يفل 95
( )4ا نؼ ريباالربدات النع رينل اثألفا

ال ا ةن الاة ل اا ال فك ال و ادل ال هنةل 2556ل
( ) 41
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ةػ ػػت يلف ػػوف ال ػ وف الربػػنيف الػػاة يل اػ ع لاػػا اع لجريػىاؼ ثألفاػ الربػ حن ريةػػال فربدػػيف االػػن ػ اناةت
الاةلاػػد ةل ػ رلػػت ل عدػػو ػػةه ع ػ ريدػػث احب ػايل را ػػملل ةث فاػػات لاػػنة ة ربدااػ ت ذػػااة يلة لب ػ ائ و اداػػد لفة اػػا
()9
اثألفا الرب حن
ةػ ػت لدػاةؿل يف طػ ؽ ق لدػ ال ػ و اكدػنل يلف بػ ثألفاػ الربػ حن يلػ لفياـ األفاػ يل رب قػك ىن فاػ ن
ربػ ااػناةت الػػث ث و ػػا لة،ػػبد خػ ةا ػػك اة ريػ ـ رفل ع ثألفاػ الربػ حن ةرتػ لػػت اثلفػياـ الػػوطين يللػ ـ اجملفاػ
الػػاة لػػت قب ػ ػػا الػػاةؿ الػػث هػػن ريدػػث ػػبا احل ػ ؿل لا،ػػل طنع ػ ع يف ا قا ػ ت لرباةػػد اف اثري ػىاؼ ثألفا ػ
ال ا ةن الرب حن اان الطن د ػ ت يلف ةرتئ ةا ب ع أ لف عئ لة،بد لبرب الاةؿ

ةه ػػاال بػػاة يلف حتداػ لاػ ا اثألفاػ الربػ حن قػػا قدػػن يلف احبػايل لػػاق ل ف اػ ع اا ػػمل ج ااػػا الػػاي ػ ػػت
لربمل طبا مل عدػو عفػ ج ج اريػىاؼ ريػ ـ ةيل اػ ع ج ػناءات لفطبا ػملل يلة ريدػث ااقػ الفيالػ ت حربنعػد ةا بػ ت الػاةؿ ةيف
هػػاا اخلاػػو ل ػػا وف اثلػػن ايللػػن اقػػد لػػو األػػا يف اثريفب ػ ا ػػمل ةبغػػن ا ػػف ا ؿ لب ػايل اثألفا ػ الرب ػ حن واريػػا
ق و اد ربطن يل  ،ةا اد ةحتاا الرتنةد يلة الطباربد الاقا د لجلفيال ت
ةلج فاػ ء احػػياةج لجألفاػ الربػ حنل ج يلػ لػػت ال ػ وف الػاة ةال ػ وف الػػوطينل اة اعيلبػ ا يف ػػجؼ الةقػ ـ
يلادملل يلة ريدث ااق يل ء مل را مل ت الفرتن الوطينل اػث يل ػمل اػربك ريدػث ال اػ ة ة اػا احبػايل اةف ة ػوا يل ػ ـ
()2
ذداد اقا د لاا أد يلة ةقات رلت الف و
ةقا لاي اث فا ء احياةج لجألفا ج ةػ غع اثألفاػ يف ربػ ااػ ثتل ع ػا عػاث ةػ غع اثألفاػ
ػ اك اػػد الػػث دتػ س اثألفاػ ااةػ ةن الرب ػ حن ةأ هػ لػػت اكػ يلت الػػث ث دتػ س اثألفا ػ الػػوطين ة ػ ء ريدػػث لب ػايل
ػػوف ػ لرتػ جت ال ػ وف ااةػ ةن يل ػػربك لػػت ال ػػنةع ال و اػػد ااألػػن الػػث ػ ػػت
ال،ػػا اة اةقداااػػد لداةلػػدل ة لفػ
عادػ ػ ةػ غع اثألفاػ ريػػت طن ػػيف طباػػيف اكػ يلت الوطةاػػد لد ػ وف اا ةػػت( )3ةريدػػث هػػاا ظػػك ظػ ا اادػػوؿ احة ػػبد
ا هان الاربو ت يلة الفاا ت الث وا مل طبايف احبايل
المطلب الثاني
االلتزام الدولي بمالحقة مجرمي الحرب
يف لػػد ريجػػي يلة ريػػاـ قا ػ ـ اكػ يلت الوطةاػػد ىن ػ ة ل ػػىيف ا فد يلػ ت ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ ع ػػمل فرب ػ ريدػػث
اجملفا الاة لد ا ـ الت ةع ل واريا ال وف الاة الرب ـ رلت اف ناةت اانب اػن لاػداد اجملفاػ الػاة ةلػت ل
فرب ريدث الػاةؿ ال اػ ـ ػ ثلفياـ الػوا ا يف احػ اة ااةج احرتػىيلد ػ ا قاػ ت ةاػا الػث ربدػات الػاةؿ ىنو بدػ ػ ىاـ
يفل

95

( )9يلياعةامل عاداكل لاا
( )2احاا ال ،يفل 96
( )3ط ؽ نة ل اثألفا ااة ةن الرب حنل اا الةداد الربن ادل ال هنة ل 2556ل
( ) 42
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ةيل لد ا ىاـ قواريا ال وف الاة اة  ،ةالث قن ت ذ اد الرباؿ الاةلاد يف قااد ا ايلوا يل ػ ربطػن رببػ اع أل ػ ع
()9
حبايل ري ـ يف ال وف اة  " ،ةيل طبيف يل ا ريدث ق وف الةياري ت اح،داد أ الاةلاد
ةاحج ػػأ يلف اةل ػياـ ىنج ػػد دنلػػن ااػػنب ظػػك يلف ألػػا ةقػػن اثريفب ػ ػػوهن هػػان اا ػناةت الػػاي ػػػة الػػاةؿ
ةاحةقا ت الاةلاد يلاةقاد االت احفااة دطد ة اا اثألفا الرب حن لة،بد حن ت دت ااناةت
ةةع ػ ع حبػايل اثألفاػ الربػ حن عػ ف ل ػ اةلػػد ػػدطد احج ػػد ةاحرب قبػػد ريدػث اا ػناةت الػػث اػػن ىناػػداد اجملفا ػ
الاة ةال ات الث ،ربث اجملفا الاة ريدث اا ظ ريداد ( )2هان ال ات ةاحا ل رت البةا ف اا ػن لد ػ وف الػاة
اة ،ػ ة ػػن ل،ػػلةلاد رت رياػػد لطد ػػد ريدػػث ااةػػنة الػػاةؿ ااطػناؼ جتربػ لػػت يلػ لةدػ ػ لة ع ةلفاػ لة ع ػ ىاـ يل ػ ـ

ال ػ وف الػػاة اة ،ػ ( )3ة فاػ لػػت ألػػجؿ ا ا ػػد اثألفاػ الربػ حن يلف قػػات ػػوؽ اة ،ػ ف ربفػػي لػػت يلهػػت احربػ
احربفااة يف قا ـ اثألفا الرب حن ةخاا بػاة لػت احجةػت قاػ ـ اثألفاػ الربػ حن يف لػد ا فدػ ؾ هػان ال ػات يف ػا ؽ
ػياع ل،ػػد أ ػ اة ( )4عج ػناةت ااػػنب يف الواق ػ ػناةت "ث ػػللن ريدػػث لا ػ ل اةلػػد ةا ػػاة ع ػ ػ هػػن ػناةت اػػاـ
الاا الرب حن"( )5ةيل ت ااةنة اث فئة ؼ يف اك اد ااة ةاد الاةلاد اخل د اوأ،جعا ال ،د ج النيلي الاػ ا لػت
اك اد الرب ،ن د الربدا يف ط لا يف ةقل لب ن ري ـ  9955ف احرب ( رت ف ااناةت ا قػوا ةاريػناؼ ااػنب) قػن
كفواه ػ ااألجقػػن ػػوف خ ػ ط ػ ري ػ حن ةال واريػػا الػػث حتقػػن لػػت هػػان اا ػناةت رات ط ػ ري ػ حنل عدػػان اا ػناةت ة ،ػػبك
لو وريد ةالطباربد اخل د ا اريو رتا الاةؿ ج لرب فد ةاحرب قبد ريداد ة ق الطن د الث رب ل اػ ػناةت ال ن ػةد
()6

ةاث فربب ا ةجت ة الة ،ء يل ةا ا بل
ةثػ ػػت الفرتػ ات ػ ف ا ػ ب اارياػ ؿ الو رتػػاد يل لفربػػا ك ةاحرب لدػػد أػ اة ،ػ اد ةالربةػػا ةاثأفاػ ب يللةػ ء
الةياري ت اح،ػداد أػ الاةلاػد ل فة ػك ةاحربػ الػث ريلػنت يلريػجن ةةع ػ ع لداا ػ ت ال اػ ةاد الاةلاػد ع ػمل لػت اح،ػدت
ف ا فد ؾ ااعرب ؿ الث مت حتا اه لت قب اح اة الل للد احرتىيلد ةالػث مت لةربدػ لػت قبػ هػان احػ اة يل لفربػا ك هػن ا فدػ ؾ
()7

لدا وؽ احرتىيلد ااا يلريا ء اجملفا الاة ة ان ا "
اػ ػ ؼ ج رل ػػت اف ال ػػات اكاا ػػد يلا ػػيف رتاػ ػ ااعػ ػناا لا ػػاد ةال ،ػػجلد البا ا ػػد رات يلطا ػػد أل ػػد ة رب ػػق
ال واريا الربنعاد ةاث قاد ا وؽ اة  ،ف اح د النعاربد خان ال اتل ل اث يل بال هان ال ات لت ال واريػا اثلػنة الػث ث

و ل ل،لةلاد الاةؿ ريت ا فد يل ت ال وف الاة اة  ،ل رف ات لت يلريااا 2552ل

( )9ل يلو
(T. Meron, “Is International law Moving towards criminalization?”, EJIL, 1998, p.29. )2
( )3رباا مل و دنل احاأل لا ا د ال وف الاة اة  ،ل اا الةداد الربن ادل ال هنةل 2552-2559ل 972
(M. Bothe. Op.cit., p.299. )4
(ICTY, Prosecutor V.Tadic, op.cit., para. 57. )5
(Ibid. )6
(ICTY, Prosecutor V. Anto Furundzija, Judgment, case No. IT-95-17/1-T, 10 December 1998, para. 151. )7
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()2

ظ ػػوغ ا فد يلد ػ ( )9ةيف لػػد ا فد يلد ػ ع ػ ف ل ػ اةلػػد ال ،ػػدطد ريد ػػث ل ػ ة ةلرب قبػػد لةفد ػػن هػػان ال ػػات ةال واري ػػا
ة اػػا ل الػػد الةقػ ـ اا ػػن لداا اػػد ااة ةاػػد الاةلاػػدل ةالػػث خػ ةث ػػد قاػ ةاد ػ لةقن يف ػناةت ااػػنب الواقربػػد يللة ػ ء
الةياري ت اح،داد أػ الاةلاػد ل ػ ل هػان ااػناةت ريدػث اجملفاػ الػاة ػ " :ااػناةت اخلطػ ة الػث لػ قدػيف اجملفاػ الػاة
ػػنن ةظػػك اث دتػػن اةف ري ػ ب ةيل ػػمل ظػػك عػ ف ل ػ ة لن بادػ ريدػػث شػػو عرب ػ ؿ لػػت ألػػجؿ ػػاا فاػػا ريدػػث الاػػرباا
()3

الوطين ةيلالت لت ألجؿ ربي ي الفرب ةف الاة "
ة ل ا ا قا ت ةاا ةاا ـ ال ا ةاد الاةلاد ةاآل اء ال داػد اث ػ س ال ػ و لجلفػياـ الػاة ةلرب قبػد دنلػن
اانب ع ح اة ااةج احرتىيلد ا قا ت ةاا ػنال ريدػث الػاةؿ الفيالػ ت ةهػن ىنل ػد ق ريػاة دػيـ رتاػ الػاةؿ ػواء
يليل ل يلطناع ع يلـ أ يلطناؼ يف ياع ل ل ريدث احرتػ يلد ػاة عربػ ؿ يف يل لػد اثلفلػ ؿ ل واريػا ال ػ وف الػاة اة ،ػ لػت
ك رتا احربةا ل ة ديلد يل ا لفااي ح ػ يف ا فد يلػ ت لػالت ال ػ وف ريػجةة ريدػث رلػت عػ ف هػاا اثلفػياـ
هػػو الف ػياـ أ ػ لرتػػنةد ةأ ػ أل ػ ل اػػا احرب لدػػد حل ػ ( )4ةريدػػث الػػنأت لػػت اخلػػجؼ ال ػ ةت ػػوؿ لاػػاوف اح ػ اة ااةج
يلف الفربدا الوا ا يف اح اة ااةج احرتىيلد هن لػت قباػ ال واريػا ال،ػ د قبػ ال عاػد ( Erga
احرتىيلد()5ل ث يل مل لت الوا
()6

 )Omnesيلي يل ،ني يف لوا دد رتا يلريا ء اجملفا الاة
ةػ ت اريفب ال واريا الوا اة يف اح اة الل للد احرتىيلد ا قاػ ت ةاػا ةيلػالت الية ويلػوؿ اث ػ يف اللػ هػن
()7
لت قبا ال واريا ال ،د قب ال عد
لت قبا الفربداات الث ػ ت ة د
ةقػػا يل ػػا ال ػنا قػػت ةا ػػا الا ػ ا لػػت اح ػلدتن الػػاة ال ،ػ اس ةالربرتػػن ت لداػػداك اازتػػن الػػاة اة  ،ػ ريدػػث
ال واريػا احطب ػػد يف الةياريػ ت اح،ػػداد أػ الاةلاػػد( )8ل ةيلاػ يلة ػال ذ اػػد الربػػاؿ الاةلاػػد يف قاػػاد اا رتػػطد الرب،ػ ن د
ة ػػبمل الرب ،ػ ن د ااأل ػ ا ػ ايلوا ػ ف (ال واريػػا احباةػػد يف اح ػ اة  3احرت ػىيلد يف اث قا ػ ت اا ػ ل احةطب ػػد ريدػػث الةياري ػ ت
اح،داد أ رات الط الاة " ةبغن يلف طبيف هة ع لوث ت احفااة لديلد ػ "ا ىاـ" ة ع ػ "يل لد ا ػىاـ" ةهػن

()9
()2
()3
()4
()5
()6
()7

Ibid., para. 153-154.
Ibid., para. 156.

الةق ـ اا ن لداا اد ااة ةاد الاةلاد لف ح ريدث احوق :
ا رباا مل و دنل لاا يفل 977
ل يلو و ل لاا يفل 254
ا رباا مل و دن ل لاا يفل 975
,

atrocities

rights

human

of

. www.icc-cp.int

perpetrators

of

impunity

the

“Ending

Griffin,

A major challenge for international law in the 21st century” IRRC, No. 838, June 2000, pp. 371-372.

M.

( )8ال نا قت 9ل ال وف الاة اة  : ،اث ف ؿ لت ال وف الاة ج الربا الا ا ريت احلدتن الاة ال ،اس ةالربرتن ت لداداك
اازتن ةاخجؿ اازتنل ةاال يل وف ااةؿل 9995
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الت لديلد رباـ رتجا اا ا يلة ااا ري ت احرتىيلد يف الةياع يف ا اأوا ريدث ا فد ؾ يل ػ ـ احػ اة الل للػد ةهػاا
()9
اثلياـ ل،فاا لت احب ائ الرب لد لد وف اة  ،الاي ث ي ا اث قا ت ريدث يلف وف ربب اع ذاااع ريةمل"
ةلرب ػ لػػت يلهػػت طبا ػ ت الفربدػػا ال ػوا ا يف اح ػ اة ااةج احرت ػىيلد هػػن ال ا ػ ـ حج ػػد ااة ةاػػد ح ػػىيف ا فد يل ػ ت
قواريػػا ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ  :ػ ػ ػػت ال ػػوؿ ػ ف لػػت احليلػػا اف اخت ػ ر اخلط ػوات اخل ػػد ػ ة ناءات ااة ةاػػد ػػاأل
ات الفربدا الوا ا يف هان اح اة ةقا ا ت ذ يلت رب الاةؿل ااة اد لةدػ خلاػو ل ختػ ر اة ػناءات ال اػ ةاد
ةاث فد ػ ء لةد ػ ة ػ ء ريدػػث اثألفا ػ ال ا ػ ةن الرب ػ حن ػػا احفدا ػ ػ قىاؼ اا ػناةت ػايلن لةد ػ ق ػنا ذ اػػد يلةا لا ػ
لاو ػ ؿ اث ػػب اد الػػاي ػػه ريدػػث "يلف و ػ ا ػػب ا يلف حت ػػيف يف ااػناةت احن بػػد يف ػػادنل ةيلف اك اػػد ،ػػفطا ز ػػد
اثألفا الرب حن عاا فربديف اناةت الث ىعد يل ك يلة ػاهت ألػ ج طػ ؽ قدػات يل ػب ا " ةهػاا ال ػنا يلػ ف ىنل ػد
اا س الاي اريفاا ريداػمل الطدػك الن ػن ف،ػدات اةو ػامل ج ولفػمل ةالاػ ا يف ا ػب ا يف رتػن ت اللػ ريػ ـ 9998
ةيف يلري ػ ب الطدػػك اث ػػب ػ ءت احط لبػ ت ف،ػػدات اجملػػنل ج ولػ دت لػػت ػػك و ،ػنا ةعن ،ػ ة دجا ػ ريدػػث
()2
الفوا
الخاتمة
رت

ناةت نب ى ك ريداد ل،لةلاد ة ةاد عنا د ريدػث الػا ت

اث فد يل ت اا،ااد لد وف الاة اة ،

اقىعوه واء يل ل اث فد يل ت يف ط ياري ت ل،داد اةلاد يلة أ اةلاد
ة ػ ل ،ػػلةلاد ل ػ ة ل ػػن ت ه ػػان اا ػناةت يلةثع ةيلأل ػ اع ريد ػػث ال ػػاةؿل ةل ػػت را مل نأ ػػك يلة يل ػػل يف ة ػ ػ
ثػ ةد لت ل دتل ع ف احا د الرباداد يلات ج رت ء ذ يلت ة ةاد اةلاد ػع ث دػل لػت الرب ػ ب يلةلئػت الػا ت
ىعػػوف اث فد يلػ تل غػ الةقػػن ريػػت اةطػ الػػاي ةقربػػل عاػػمل هػػان اارياػ ؿ ةث ػػت يلف لرب قبػػد اح،ػػلةل دتلػ طبا ػ ع

عربػ ثع لد ػ وفل عدػػن دتػػة ال ن ػػد ا ػػااث االػػن ال ل ػ ل واريػػا هػػن يف ػ ل اجملفا ػ يل ػ
اح،ف ب وع زت د يلعا لداا

()9

ىنػ

ػػوف لػػت احا ػػت يف

Military and parmilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua V. United State of America), ICJ Reports,
1986, paras. 219-220.

( )2ا داةػ اجاػفبل اح،ػ ءلد ريػػت ااػناةت الاةلاػدل لػػت الفااػ
996-993

ج الواقػ ل اجملدػػد الاةلاػػد لداػػداك اازتػنل رفػ ات لػػت يلريػػااا 2552ل
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المصادر
أوال -المصادر العربية
أ -الكتب:
 -9ا رياػػن ذاػػوا احايةلػػنل ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ يف ػػوء اك اػػد ااة ةاػػد الاةلاػػدل رياػ فل اا الل عػػدل د9ل
ري ـ 2559
-2
-3
-4
-5

ا ذاا ذن الا ت ريوالل ا ا ت يف ال وف الاة ااة ةنل اةف ل ف ة خ الةرتن
ا نؼ ريباالربدات النع رينل اثألفا ال ا ةن الاة ل اا ال فك ال و ادل ال هنةل 2556
ط ؽ نة ل اثألفا ااة ةن الرب حنل اا الةداد الربن ادل ال هنةل 2556
رباا مل و دنل احاأل لا ا د ال وف الاة اة  ،ل اا الةداد الربن ادل ال هنةل 2552-2559

 -6ػػوف -ل ػ ي هة ػػن ق ةلػػو ي اةغةالػػا -ػػتل ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ ل الربػػنيفل لػػت ػػاا ات الدجةػػد الاةلاػػد
لداداك اازتنل اجملدا ااةؿل  2555لف ح ريدث احوق . www.icre.org
ب-المقاالت:
 -9ا ري لن اليل  :طبايف ال وف الاة اة  ،يف "ذ نات يف ال وف الاة اة ،ػ لػت ػاا ات ربلػد الدجةػد
الاةلاد لداداك اازتن ل هنة ل حتن ن ن ا ريفدت ل الطبربد اخل ل،دل 2555
 -2ذا ػوا ألدا ػ رب ػػن ل "ز ػ ت ددػػق االػػت الػػاة يف جتػػنمي ا فد يل ػ ت ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ الة ػ ء الةياري ػ ت
اح،ػػداد أ ػ الاةلاػػد"ل ددػػد الربدػػوـ ال ػ وفل لربػػد غػػااا -يلداػػد ال ػ وفل اجملدػػا الف ػ ةالربرتػػنةفل الربػػاا ااةؿل
2594
 -3هو ة،ا اي يت و ةس و نل الربجقد ال ػ وف الػاة اة ،ػ ةاكػ يلت ااة ةاػد الاةلاػدل رفػ ات لػت اجملدػد
الاةلاد لداداك اازتنل اجملدا 88ل الرباا 869ل ارا 2556
 -4يلياعااػػمل عاداػػكل لب ػ ائ اثألفا ػ الرب ػ حن ةالف ل ػ  :ةيلاػػا فواعػػيف احب ػايلف ل رف ػ ات لػػت اجملدػػد الاةلاػػد لداػػداك
اازتنل اجملدا 88ل الرباا 862ل ي ناف2556
 -5ا وعايف وريرتادل ال وف الاة اة  ،ةالرباالد ااة ةاد ( رب احج قػ ت يف اجتػ ن رباػات اثألفاػ الربػ حن)ل
يف :ال ػ وف الػػاة اة  ،ػ الا ػ الفطباػػيف ريدػػث الاػػرباا الػػوطينل اريػػااا صبػػد لػػت احافا ػ ةاخل ػياءل ربلػػد الدجةػػد
الاةلاد لداداك اازتن ل هنةل الطبربد الل للد ل 2556
 -6ل يلو و ل ل،لةلاد الاةؿ ريت ا فد يل ت ال وف الاة اة  ،ل رف ات لت يلريااا 2552
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ػداد الاةلاػػد،ػات ال ػ و ػ الةياريػ ت اح،  ة اػمل ػ ديل ااػااةؿ اليلةاػػد ةااػاةا ةالةياريػ ت – الفطػػو الفػ غن لدف-7
2559 ل ارا873 ل الرباا99ةأ الاةلادل رف ات لت اجملدد الاةلاد لداداك اثزتنل اجملدا
 ػ ءلد ريػػت اا ػناةت الاةلاػػدل لػػت الفاا ػ ج الواق ػ ل اجملدػػد الاةلاػػد لداػػداك اازتػػنل رف ػ ات لػػت، ا داة ػ اجاػػفبل اح-8
2552 يلريااا
: المصادر اإلنكليزية- ثانيا

: المقاالت-أ

1. T. Meron, “War Crimes in Yugoslavia and the development of International Law”, AJIL., 1994.
2. T. Meron, “The normotive impact on International law of the International Tribunal for former Yugoslavia”, war crimes
in International Law, Y. Dinstein and M. Tobay Leds), Martinus Nijhoff publishers, the Hague, 1996.
3. T. Meron. “Internatonal Criminalization of Internal Atrocities”, AJIL., 1995.
4. M. Bothe, “War Crimes in non-international armed conflicts”, War crimem in International Law, Y. Dinstein and M.
Tobary (eds) , Marlinus Mijhoff publishers, the Hague, 1996.
5. C.Meindersma, “Violation of common article 3 of the Genera convention as violatioin of the laws or custums of war
under article 3 of the statue of the ICTY”, NILR, 1995.
6. C. Greenwood, International Humanitarian law and the Tadic case , EJTL, 1996.
7. H. H. Jescheck, War Crimes, in: Bernhardt (ed.), Encyclopedia of public International law. Vol.4, 1982.
8. T. Meron, “Is International law Moving towards criminalization?”, EJIL, 1998.
9. M. Griffin, “Ending the impunity of perpetrators of human rights atrocities , a major challenge for international law in
the 21st century” ICRC, No. 838, June 2000.

:األحكام القضائية-ب
1- ICTY, Prosecutor, V.Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Juristdiction, case No. IT-94 –
1AR72, 2 October, 1995, para. 128.
2- ICTY. , Prosecutor V. Delalic, Judgment , case No. IT-96-21-T, November, 1998, para, 308.
3- ICTY, Prosecutor V. Anto Furundzija, Judgment, case No. IT-95-17/1-T, 10 December 1998, para. 151.
4- Military and parmilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua V. United State of America), ICJ Reports,
1986, paras. 219-220.

 الوثائق-ج
1- UN. Doc. 5/1994/674, para. 42.
2- UN. Doc., 5/25274, 26 Jan 1993, para 45.
3- UN. Doc. 5/25704, 3may 1993, para.47.

) 47 (

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

االطار القانوني للحق يف معرفة احلقيقة دراسة يف مشتلزمات / ....ص ص65-48

االطار القانوني للحق يف معرفة احلقيقة
دراسة يف مشتلزمات التقاضي الشليم عن اجلرائم الدولية
الدكتور محمد رشيد حسن /مدرس القانون الجنائي /كلية القانون  /جامعة السليمانية
المقدمة
شلا الشك فيو ان غاية االجراءات اجلنائية ىي الوصول اىل التطبيق السليم للقانون  .و من اجل ىذه الغاية فال
جدال يف موجب االعتداد بكل ادلثل القانونية و قيم العدالة  ،و ال عدالة بالطبع دون احلقيقة .فاحلقيقة اساس العدالة
اجلنائية و مرتكزىا  .وبناءً على ما تقدم فان الًتكيزعلى احلقيقة و استنباط ظروف و مالبسات الواقع ادلكون للجرؽلة
خصوصاً اذا كانت ىذه اجلرؽلة متصالً بصميم ادلصلحة و الكرامة االنسانية ووجودىا و وجود اجملتمع البشري باسره
واقصد ىنا اجلرؽلة الدولية  .و ارتباطا دبا سبق فان البحث عن حقيقة ما حصل من احداث يف ادلاضي قد اعطيت لو
اىتماماً واسعاً،و استدرك الفقو القانوين ان توثيق احلقيقة ادلوضوعية ىي اساس صبيع احلقوق االجرائية لضحايا اجلرم
الدويل  ،خصوصاً يف سياق العدالة االنتقالية  ،فمن أوجب واجبات احلكومات والية التحقيقات الالزمة خبصوص

فضاعات حقوق االنسان و توفَت جل ادلعلومات ادلتعلقة هبا  .فجوىر ضباية حقوق االنسان يكمن يف طبيعة ما حصل
الن استجالئها يًتتب عليها استحقاقات مادية و معنوية ذا طابع قانوين للضحايا كاحلق يف جرب الضرر و ادلشاركة يف
اجراءات التقاضي  .و بناءً على ما تقدم فان االجراءات اجلنائية ُجلها غلب ان توظَف خلدمة احلقيقة  ،وان اية ذبزئة او
اضلراف يف مسعى احلقيقة يًتتب عليها اثار نفسية و اجتماعية خطَتة على ذوي الصلة باجلرائم زلل البحث .
اهمية البحث
ان حداثة ادلصطلح يف اطاره القانوين و أُشليتو و ابعاده و ارتباطو باحلق  ،و عملية التقاضي اجلنائي كأثر وغاية
تضيف اىل ىذا البحث  ،مث ان احلقيقة يف ابعادىا ادلختلفة فيها انصاف فردي و رلتمعي  ،اما بالنسبة لالنصاف
الفردي فيقصد بو الضحايا و حقوقهم اما االنصاف اجملتمعي فَتاد منو مستلزمات االلتئام االجتماعي بعد تبٍت احلقيقة
و االنطالق ضلو تعزيز ثقافة ادلصاحلة  ،حيث ال مصاحلة بدون عملية مقاضاة قانونية زلضة  ،وال ؽلكن ان يتم الوصول
اىل ىذه احلالة دون التجرد و ادلوضوعية و االلتزام بكل القيم القانونية االجرائية ادلوصلة للحقيقة .
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مشكلة البحث
ان عدم وجود صياغة تشريعية ذلذا ادلصطلح  ،ال يف الدستور العراقي و ال يف التشريعات العراقية بشكل مباشر
جعل التعاطي مع ادلفهوم صعباً  ،خصوصاً ضلن نتفاعل مع واقع اجرامي زليط بنا يف سياق ادلكان و الزمان  .و من غَت
الالئق قانوناً ان سبر ىذا الكم اذلائل من اجلرائم دون زلاسبة  ،وغلب ان تكون ىذه احملاسبة ضمن اجراءات متأنية تتعدد
فيها الضمانات و تكفل فيها فرص الدفاع و يتاح الًتوي  .فالتبسيط االجرائي و السرعة االجرائية ال ؼلتلفان عن التأين
و الًتوي االجرائي طادلا كانتا يف غرض البحث عن احلقيقة و ىذه االمور غَت منضبطة قانوناً شلا يستوجب وضع
تصورات خاصة حياذلا .

المبحث االول
ماهية الحق في معرفة الحقيقة
المطلب االول
التاصيل القانوني للحق في معرفة الحقيقة
ونقسم ىذا ادلطلب اىل ثالثة فروع  ،نتناول يف ادلطلب االول مضمون احلق يف معرفة احلقيقة  ،وطلص الفرع الثاين
لبيان االساس القانوين للحق يف معرفة احلقيقة  ،ونتناول يف الفرع الثالث التاصيل التارؼلي للحق
الفرع االول
مضمون الحق في معرفة الحقيقة
تعددت التصورات والتأمالت ادلتعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة تبعاً إلختالف اجلهات وادلراجع اليت تناولتو.وبطبيعة
احلال فأننا نسعى اىل التقييد يف حبث ادلفهوم يف اطاره القانوين الدويل( )1ونسعى اىل تقنُت ىذا ادلفهوم الفلسفي الن
التعريف مل يأت ذكره يف أية وثيقة قان ونية .وعلى أية حال فأن باإلمكان القول بأن احلقيقة ىي مسألة إجتماعية ،وىي
تتولد عن طريق إجراءات وىياكل إجتماعية مثل جلان التحقيق وسبل التقاضي.
) (1لقد تصارع القالسفة فًتات طويلة للوصول اىل معٌت احلقيقة وىناك تعريف شاع قبولو حول احلقيقة وىو التعبَت الذي يعتربىا أتفاقاً
بُت العقل والواقع  .ويعرب توما االكوين ان احلُكم ال يعترب صحيحاً إال عندما يتفق والواقع اخلارجي وىو القول الذي يتسق والتعريف
ادلشهور الذي قدمو أرسطو حول احلقيقة (( أن تقول عن شئ أنو ىو  ،وعن شئ ليس ىو انو ليس ىو)) وهبذا ادلعٌت تتحقق الًتابط
بُت ادلفهوم واالخالق والقانوين ويتأكد إلتزام على الدولة أن تقول ما حدث كما حدث .يف تفاصيل ىذه التعاريف انظر :
Yasmin Naqvi , (( The right to truth in international law : Fact or fiction International review of the red cross No 862.2006
)). p60.61
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وبإمكاننا القول بأن ادلراد من ىذا احلق مقتضى معرفة ىوية مرتكيب األفعال اإلجرامية ذات البعد الدويل  ،ومعرفة
مصَت وأماكن وجود األشخاص ادلختفُت  ،وموجبات إلتماس ادلعلومات واحلصول عليها بشأن األسباب اليت تؤدي اىل
إيذاء األشخاص  ،واألسباب واإلنتهاكات الصارخة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين  ،ومدى
التقدم احملرز يف عمليات التحقق ونتائجها  ،وظروف وأسباب إرتكاب اجلرائم دبوجب القانون الدويل االنساين  ،وأخَتاً
معرفة مصَت الضحايا  ،وىوية مرتكيب األفعال .ويصف منظمة االمم ادلتحدة ىذا احلق بأنو غَت قابل للتصرف دبوجب
رلموعة مبادئ انصاف الضحايا  ،والفقو القانوين دلختلف اذليئات احلكومية الدولية واحملاكم على ادلستويات االقليمية
والوطنية(.)1
الفرع الثاني
األساس القانوني للحق في معرفة الحقيقة
من ادلعلوم ان نظم العدالة اجلنائية الدولية تنطلق يف ما بعد مرحلة انتهاء النزاع أو الصراع ادلسلح  ،او قد تؤسس
ىذه النظم يف وقت مازال النزاع قائماً ومستمراً  ،ومن ادلعلوم ان التأسيس للتقاضي اجلنائي الدويل مت يف وقت مازال
القضاء اجلنائي الوطٍت منهكاً وذلك لعوامل متعددة منها  :النطاق الواسع للفظاعات ادلرتكبة  ،اهنيار النظام القضائي
الوطٍت  ،عدم القدرة على التأسيس آلليات زلاسبة فعالة وزلايدة ومقًتنة بقيم احملاكمة العادلة.
ويف ظل ى ذه احلقائق القانونية فإن القضاء اجلنائي الوطٍت غَت مؤىل إلفراز عدالة موضوعية وزلايدة( .)2فهذه
اجملتمعات احمللية اليت خرجت لتوىا من صلب النزاعات الدموية ربتاج اىل مرحلة انتقالية إلعادة البناء شاملة تشمل
بالضرورة إعادة التأىيل النفسية للضحايا وبإمكان العدالة اجلنائية الدولية دبختلف منظوماهتا ان تقدم صبيع عناصر العدالة
اتباع على ما تقدم ولتحديد مغزى دراستنا من ىذا ادلنطلق فأن ادلهم القول ان اذلدف الرئيسي
االنتقالية الصحيحة.و ً

للمحكمة اجلنائية الدولية بأعتبارىا امسى منظومة يف العدالة الدولية وأبرزىا يكمن يف ادلقاضاة وعقوبة من تثبت ادانتهم
عن اخلروقات اجلسيمة حلقوق االنسان وىذا مدخل اساسي يف اهناء احلصانة واالفالت من العقاب وانصاف الضحايا
وقد عرفت احملكمة اجلنائية الدولية ىذا احلق للضحايا وقد اوضحت يف احدى قراراهتا احلديثة بأن للضحايا احلق يف
العدالة والذي يعٍت حق هم يف معرفة  ،مقاضاة  ،عقوبة أولئك الذين تسببوا يف جعلهم ضحايا من خالل منعهم من ان
يستفيدوا من احلصانة  .وىذا يعٍت بأن للضحايا مصلحة جوىرية يف االستفادة من نتائج التقاضي اليت تؤدي اىل
تشخيص اجملرم ادلتسبب دلعاناهتم  ،وبعبارة اخرى فأن ذلم حاجة ملحة ومصلحة واضحة يف ربديد إدانة أو تربئة ادلتهم
ادلاثل امام الدائرة االبتدائية(.)3
) (1انظر التقرير الصادر من مفوضية األمم ادلتحدة السامية حلقوق االنسان وادلعنون بـ ـ (( تقرير االنسان وضبايتها ،دراسة عن احلق يف
معرفة احلقيقة ))  ،وادلتاح على ادلوقع اإللكًتوين www.un.org -:أخر زيارة . 2215/1/22
2 - See : J.L Llewellyn , (( Restorative Justice in transitional and beyond , the Justice Potential of truth telling
mechanisms for post-peace Accord societies)) in T.Borer ((Telling the truth telling and peace building in post conflict
societies ))university of Notre dame press ,2006, p79.
3 - Prosecutor v.katang and Ngudjolo . P.T Ch.Public urgent decision on the set of Procedural rights Attached to
procedural status of victims at pre- trial stage of the case icc -01104-01107-474.13
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وارتباطاً دبا تقدم فإن باالمكان تلخيص أىداف العدالة اجلنائية الدولية دبا يأيت :
 -1وضع حد حلاالت االفالت من العقاب بسبب احلصانة.
 -2توفَت العدالة لضحايا اجلرم الدويل واعطائهم صوتا حقيقياً يف االجراءات .
 -3ردع اجملرمُت من ارتكاب فظاعات شلائلة ادلستقبل وزجر غَتىم.
 -4حفظ و ادامة السلم واالمن الدوليُت.
 -5ربقيق ادلصاحلة مع العدو السابق  ،واقصد ىنا توفَت بيئة التصاحل بُت الضحايا واجملرمُت.
وما يهمنا يف دراستنا ان ربقيق اي ىدف من ىذه االىداف ال يتم إال من خالل حكم قضائي وان ىذا احلق
القضائي ال يتكامل مامل يتضمن احلقيقة الكاملة فيما يتعلق بالوقائع  ،وىذا بيت القصيد فال عدالة  ،وال ردع  ،وال وجو
إلقامة السلم وادلصاحلة دون إغلاد احلقيقة ادلتعلقة باجلرؽلة الدولية ادلرتكبة.
ويرى البعض ان غاية احملاكم اجلنائي ة الدولية ادلؤقتة أو ادلختلطة او حىت احملكمة اجلنائية الدولية تتجلى يف ( اماطة
اللثام عن احلقائق ادلتعلقة دباضي اجلرائم الدولية وتوقيع و تثبيت اللوم الالزم عن ىذه االخطاء)  ،فاحملاكم اجلنائية الدولية
حسب وجهة نظرىم  ،ال تسهم يف ربقيق مثل العدالة وتقرير ُحكم القانون بإعتبار علا من مفرزات السلم االىلي  ،بل
اهنا تسعى اىل توفَت احساس رلتمعي حياذلا شلا تصبح جزءً من ذاكرة االمة وىذا ما يساعد على توفَت مستلزمات بناء
االمة ادلؤدي بدوره اىل السلم الدائم(.)1
وأبتداءً مل تتضمن االنظمة األساسية للمحكمتُت اجلنائيتُت يف رواندا ويوغوسالفيا أية إشارة اىل معرفة احلقيقة
كهدف من أىداف العدالة اجلنائية الدولية وىذا ما يؤكده أيضاً قواعد االجراءات واالثبات يف احملكمتُت ادلذكورتُت.إال
ان القضايا اجلنائية يف احملكمتُت كانت مليئة هبذا ادلضمون القانوين ادلهم  .ولعلي اشَت اىل أحدى القضايا وىي قضية
ادلتهم ( ) Dronjicواليت جاء فيها  ( :ان احملكمة تسعى اىل حبث وتوثيق احلقيقة قدر االمكان فيما يتعلق بالوقائع ادلكونة

للجرؽلة(.)2
كما جاء التأكيد على نفس االمر يف قضية ادلتهم ( )AKaysuامام زلكمة رواندا حينما جاء فيها ( احدى اغراض
احملكمة ىي الوصول اىل احلقيقة يف االحكام(.)3

وال مراء من القول من موجبات ربط ىذا ادلفهوم بالعدالة االنتقالية مثل احملاكمات وجلان احلقيقة اليت تسجل أو
توثق خلروقات حقوق االنسان والقانون الدويل االنساين.
وارتباطاً دبا تقدم فإن البحث عن احلقيقة تعزز عملية االدماج االجتماعي والتأىيل االجتماعي وسبنع اخلروقات
ادلستقبلية وتتوافق حينها مع اغراض العدالة االنتقالية  ،وقد جاء يف تقرير لالمُت العام لالمم ادلتحدة (:ان رلمل
االجراءات ادلتعلقة بتوثيق حقوق االنسان غلب ان تشمل ضمان احملاسبة وخدمة العدالة وربقيق ادلصاحلة .واصلاز ذلك

1- See : Borer ,Op.Cit .p83.
2 - Prosecutor v.Deronjic , T.ch. Judgment on sentence,IT-02-61-T 30 march 2004 .Para 133.
3- Prosectutor v. AKaysu . T.CH Judgment ICTR -95 -4-T .2 Se p.1998 . para 131.
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تتم عرب وسائل قضائية وغَت قضائية كاحملاكمات  ،اعادة التأىيل  ،االصالح ادلؤسسايت وغَتىا من االجراءات( .)1وعليو
فأن ىذا تأكيد على أعلية التحقق يف احداث ادلاضي من اجل تعزيز السلم وادلصاحلة يف ادلستقبل وذلذا فانو ال بد ان
تكون آليات العدالة االنتقالية ذات بُعد ُم ركب دبعٌت ان تكون ذلا نظرة مستقبلية وتأمل يف ادلاضي وان ىذه الصيغة ادلركبة
ستؤثر اغلاباً على احلق يف معرفة احلقيقة.

ومن مستلزمات ربقيق ىذا االمر التأكيد على مبدأ القانونية ومؤداه ان ال جرؽلة بدون نص  ،وىذا يعٍت ان
القاعدة اجلنائية العقابية غلب ان تكون واضحة وغَت غامضة عند فرض اجلزاء اجلنائي وأن تكون زلددة سلفاً  .وقد أكد
النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ادلادة  1/22انو  ( :ال يسأل الشخص جنائياً دبوجب ىذا النظام ما مل

يشكل السلوك ادلعٍت وقت وقوعو جرؽلة تدخل يف اختصاص احملكمة)) .وىذا يلزم االدعاء العام بالعمل التحقيقي يف
التصرفات اليت تتوافق مع عناصر اجلرائم الدولية ادلثبة يف النظام االساسي .ويف السياق اجلنائي الدويل فأن ادلبدأ ادلذكور
ىو مدار ربقيق االدعاء العام الدويل  ،وحبسب ذلك فأن ىذا التصور كان لو دور مؤثر يف نقل ادلعطيات التارؼلية ادلرتبطة
بالقضايا اجلنائية ادلنظورة(.)2
ومن رلمل ما تقدم فأن باإلمكان القول ان احلق يف معرفة احلقيقة غلد سنده يف ظلطُت من اظلاط الفشل يف ضباية
احلق يف االتفاقيات الدولية وكاآليت :

النمط األول-:فشل الدولة يف كشف مصَت االشخاص احملتجزين لديها يعد صورة من صور ادلعاملة الالنسانية

بالنسبة للعائلة اليت ننتمي اليها الضحية(.)3

النمط الثاني  -:فشل الدولة يف اجراء التحقيق الالزم وادلقاضاة الضرورية للجرائم ادلرتكبة ضد االشخاص

احملتجزين لديها .وىذا ما يعد خرقاً .حلق عوائل الضحايا يف الوصول اىل العدالة( )4ولتأكيد ىذا االمر فأن بإمكاننا القول

ان ىناك معايَت مهمة لكي ضلدد على اساسها مدى االخالل باحلقيقة ادلتعلقة بالنمطُت السابقُت  .فبالنسبة للبحث عن
مدى خرق حقوق اقارب االشخاص احملتجزين  ،ال بد من التأكد من صبلة أمور من بينها  - :جسامة ادلعاناة النفسية
للضحايا العالقة و القرابة مع ا لضحايا  ،التأكد فيما اذا كان القريب قد شهد االفعال اجلرمية ،و اجلهود ادلبذولة من
اقارب الضحية يف الوصول اىل معرفة مصَت الضحية.
1- see : Linn BergenFelz, (( on truth and Ideology in International criminal Law)) Thesis , Master of Law Programm in
Lund University ,P22.

2-Situation in the Democratic Republic of the Congo : in the Case of the Prosecutor V. Thomas Lubanga Dyilo C icc01104 -0106) Judgment pursuant to article 74 of the statute , ( ICC 14 March 2012).

( )3يف قرار صادر من زلكمة حقوق االنسان االوربية  ،وربديداً يف قضية  Cyprus v Tarkegجاء التأكيد على ان اعضاء عائلة احملتجز
لدى السلطات الًتكية قد تأذوا بشكل ال شبهة فيو وان اخفاء الضحية ترتب عليو ازعاج ومعاناة كبَتة ذلم  ،وقد أكدت احملكمة ان
ىذا االجراء تشكل خرقاً للمادة الثالثة من االتفاقية االوروبية حلقوق االنسان حيث تنص  (:ال غلوز ان يكون اي شخص عرضة
للتعذيب او ادلعاملة الالانسانية أو سوء ادلعاملة او العقاب ).
4- See : Dermot Groome , (( The right to truth in the fight against Impunity)) Berkeley Journal of International Law ,
Volume 29, Issue 1 . P178.
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أما بالنسبة للدولة فأن التاكد من خرقو حلق الضحايا يف معرفة احلقيقة من عدمو تقًتن جبملة عوامل من ابرزىا -:
مدى إستجابة الدولة ومؤسساهتا القضائية للتحقيقات  ،مدى إلتزامها بإجراء التحقيقات وفق ادلعايَت القانونية الدولية ،
كمية ادلعلومات ادلقدمة من قبلها  ،معقولية التربيرات ادلقدمة من قبلها لالجراءات ادلتخذة .
وارتباطاً دبا سبق فأنو ال مراء من القول بأن قوانُت العفو عن فضائع ادلاضي اجلسيمة تشكل انتهاكاً للحق يف
()1

معرفة احلقيقة الهنا ربول دون التحقيق وادلقاضاة وبالتايل العقاب وعليو فأن البعض
قانوين ألهنا سبنع الدول يف اجراء احملاكمات القانونية اليت تعطي صورة واسعة عن احلقيقة .

يرى وحبق ان العفو اجراء غَت

الفرع الثالث
التأصيل التأريخي للحق في معرفة الحقيقة
يف العشرين سنة االخَتة َغ َدا احلق يف معرفة احلقيقة جزءاً من العديد من ادلواثيق الدولية حلقوق االنسان .وارتباطاً
بطبيعة العامة واخلاصة يف نفس الوقت فقد مت التأكيد عليو مراراً وتكراراً ويف مناسبات عدة.وأبتداءً نشَت اىل ان احكام
القان ون الدويل االنساين ضمن احلق يف معرفة احلقيقة بشكل مستقل عن حق الضحايا يف استحصال التعويض ورد
االعتبار  .ومع ذلك فان من ادلعلوم ان احلق يف رد االعتبار يشكل جوىر ضباية حقوق االنسان ألن احلق غَت ادلؤطر
مالياً يعد دون جدوى(.)2وعليو فأن حق الضحايا يف احلصول على التعويض يعد من اوىل أولوياهتم للوصول اىل العدالة
الناجزة وذلذا األمر بُعدان بعد شكلي وبعد موضوعي .أما بالنسبة للبعد األول فإن للضحايا حق مطالبة اجلهات
ادلختصة حلقوقها ،اما البعد الثاين يتمثل يف حق الضحايا يف رد االعتبار من جراء اشكاالت ادلاضي االجرامية(.)3
وعلى ىذا األساس فأن احلق مت ذبسيده يف العديد من وثائق حقوق االنسان ولعبت العديد من أجهزة االمم

ادلتحدة يف السياق.وقد لعب رللس حقوق االنسان دوراً بيناً يف ىذا ادلضمار وقد أقر اجمللس ادلذكور حبق الضحايا يف
استحصال التعويض ادلناسب وفق ادلادة الثانية \ الفقرة الثالثة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية واليت
توجب على الدولة تنفيذ إلتزاماهتا من خالل إجراء ربقيق قضائي مستقل وزلايد لتحديد الظروف احلقيقية للخروقات
وتشخيص ادلسؤولُت .ومن الضروري االشارة اىل ان توسع مفهوم احلق يف التعويض قد ادى اىل التوسعة يف معرفة
احلقيقة.
وقد جاءت يف احدى قرارات رللس حقوق االنسان ذلم احلق يف معرفة احلقيقة وان فشل الدولة يف توفَت معلومات
أساسية عن احلقائق ادلتعلقة باجلرؽلة ألم الضحية حول مصَت إبنها يشكل صورة من صورة ادلعاملة الالانسانية حبقها .

))1-See : Raphael Neves , (( Healing the past or Causing More evil ? Amnesty and accountability during Transition
Doctor- for social Research of the new school in Partial Fulfillment of the requirement for the degree of doctor of the
philosophy , p 109 .
2 - See : M.Cherif Bassiouni , (( International recognition of victim rights)) Human rights Law preview . vol6 , N02 ,
2006 . P231.
3- See : David Shelton ,(( Remedies in international Human rights Law)) oxford university press , oxford ,2005.
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وإرتباطاً دبا سبق فأن اجمللس اعترب احلق يف معرفة احلقيقة ادلتصل خبروقات ادلاضي يشكل جزءً من إلتزام الدولة يف
رد االعتبار الالزم للضحايا  ،كما انو يؤكد احلاجة اىل بيان مرتكبها سبهيداً جملاهبة احلصانة عن اجلرائم واذا مل تَ ِ
ف الدولة
بإلتزاماهتا فإن اجمللس يوصي بإزباذ االجراءات الالزمة لتوفَت ادلعلومات الالزمة فيما يتعلق الضحايا(.)1
وبالعودة اىل االصل التارؼلي ذلذا احلق فأننا نشَت أبتداءً اىل ادلادة  32من الربوتوكول االضايف االول ادللحق

بإتفاقيات جنيف ادلؤرخة يف  \12آب \  1949اليت تؤكد على حق اقارب االشخاص ادلفقودين  ،دبن فيهم ضحايا
االختفاء القسري يف معرفة احلقيقة .وشبة عامل اخر اثر بدرجة كبَتة على تطور احلق يف معرفة احلقيقة ىو انشاء جلان
احلقيقة او آليات شلاثلة اخرى يف اعقاب نزاع ما أو انتهاء حكم استبدادي وقد أشَت اىل احلق يف معرفة احلقيقة يف بعده

االنفرادي أو اجلماعي كقاعدة قان ونية يف صكوك متعددة منشئة للجان احلقيقة  ،الن االفعال ادلنشئة للجان احلقيقية
تعود يف اصوذلا اىل حاجة الضحايا واقارهبم واجملتمع يف معرفة ما وقع  ،وتيسَت عملية ادلصاحلة وادلشاركة يف مكافحة
االفالت من العقاب  ،واعادة إرساء الدؽلقراطية وسيادة القانون او تعزيزعلا .و خبالف ما تقدم  ،فأن االتفاقية الدولية
حلماية صبيع االشخاص من االختفاء القسري نصت على ان  (( :لكل ضحية احلق يف معرفة احلقيقة عن ظروف

االختفاء القسري وتطورات التحقيق ونتائجو ومصَت الشخص ادلختفي))(.)2
وقد أشارت ادلبادئ االساسية واخلطوط التوجيهية بشأن حق الضحايا لالنتهاكات الصارخة لقانون حقوق
االنسان الدويل واالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل االنساين الصادر من اجلمعية العامة لالمم ادلتحدة .اىل ان احد
طرق جرب الضرر كجزء من الًتضية  ،كما اسلفنا  ،ىو (( التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلٍت عن احلقيقة)).
وتعلن رلموعة ادلبادئ ان (( لكل شعب حقاً غَت قابل للتصرف يف معرفة احلقيقة عن االحداث ادلاضية)).
واذا انتقلنا اىل سياق قانوين متصل واىم فأننا ال صلد ضرورة بقدر ضرورة احلديث عن ىذا احلق يف ثنايا القانون
الدويل اجلنائي .فخالل العقدين ادلاضيُت فإن اجملتمع الدويل قد رسخ نظاماً قانونياً خاصاً بالتحقيق وادلقاضاة عن اجلرائم

الدولية وربديد الًتكيز على االبادة اجلماعية ،واجلرائم ضد االنسانية ،وجرائم ضد احلرب.
فهذا القانون الدويل اجلنائي الذي ىو يف النهاية مكون من عناصر قانونية اخرى مثل القانون الدويل االنساين،
وقان ون حقوق االنسان  ،والقانون اجلنائي  ،والقانون الدويل العام قد أبرز مواد وقواعد أجرائية للحق يف احلقيقة كون اهنا
تشكل جزءً حيوياً من اطار عمل القضاء اجلنائي الدويل وىو جزء من غاياتو فاحملكمة اجلنائية الدولية اليت تشكل ابرز
ادلؤسسات اليت تطبق القانون الدويل اجلنائي  .قد اوضحت ان احدى واجبات احملكمة ىو تقرير احلقيقة(.)3واجازت

(( The right to truth in international criminal Proceeding : An indeterminate concept

1 -see : Brianne Mc Gonigle leyh
))from Human rights Law

( )2انظر تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي حول تعزيز حقوق االنسان وضبايتها  ،دراسة عن احلق يف معرفة احلقيقة.
( )3أنظر :ادلادة 3/69من النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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للمحكمة ان تقرر اجلزاء االجرائي ادلناسب على كل من ىو ملزم قانوناً يف ابداء احلقيقة إال انو يديل ببيانات غَت
دقيقة(.)1
أضف اىل ذلك اىل نظام روما االساسي قد أكد على حق الضحايا يف أمر احلقيقة مباشرة حيث اعتربت مشاركة
الضحايا يف االجراءات كوسيلة ضامنة للوصول اىل احلقيقة حيث نصت ادلادة  ( : 68\3تسمح احملكمة للمجٌت عليهم
 ،حينما تتأثر مصاحلهم الشخصية بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف أي مرحلة من االجراءات تراىا احملكمة
مناسبة وعلى ضلو ال ؽلس ا و يتعارض مع حقوق ادلتهم ومع مقتضيات اجراء زلاكمة عادلة ونزيهة  ،وغلوز للممثلُت
القانونيُت للمجٌت عليهم عرض ىذه اآلراء والشواغل حيثما ترى احملكمة ذلك مناسباً وفقاً للقواعد اإلجرائية

واإلثبات).وعلى غرار احملاكم الوطنية فأن الوصول اىل احلقيقة والتعويض يشكل دوراً مهماُ يف االطار االجرائي لعمل
احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة  ،وباالضافة اىل ادلواد القانونية الواردة واليت تتناول احلقيقة فان ادلواد /1/54م اكدت ايضا
على احلق يف معرفة احلقيقة بإعتبارىا وواجباً للمدعي العام الدويل أثناء إجراءات التحقيق  ،وكذلك خول النظام
االساسي احملكمة على زلاكمة ومعاقبة االشخاص ادللزمُت بتقدمي بيانات صحيحة للمحكمة أال اهنم يقدمون شهادات

زور.
ومن رلمل ما تقدم فان النظام االساسي اكد على ظلطُت اجرائيُت حلق الضحايا وكاآليت :
النمط االول  -:على عكس العديد من ادلؤسسات اجلنائية الدولية فان للضحايا حق اعادة االعتبار وتاىيلهم
جراء االضرار اليت حاقت هبم وقد اكدت ادلادة  75من النظام االساسي على ىذا االمر حيث اكدت على ان
للمحكمة بناءً على طلب من الضحايا أو من تلقاء نفسها يف ظروف معينة ان ربدد نطاق اي ضرر او خسارة او اصابة
حلقت باجملٍت عليو ،وىذا يعٍت ان بامكان احملكمة ان تصدر امراً حبق الشخص ادلدان وتلزمو بدفع تعويضات اىل
الصندوق االنتمائي اخلاص بالضحايا .يف سبيل ذلك فان احملكمة تدعو الضحايا  ،الشخص ادلدان واخلرباء واالطراف
ذات صلة لكي يقدموا وجهات نظرىم خبصوص مبلغ التعويض وآليات جرب االضرار ومن خالل ىذه اآللية ادلتبعة
باالمكان ان تتم سرد حقائق واقعية اخرى مرتبطة باجلرؽلة  ،وعليو فان فلسفة التقاضي امام احملكمة اجلنائية الدولية تتسم
بنضج و تكامل خصوصاً اذا ما قورنت باآلليات االجرائية ادلتبعة يف احملاكم ادلؤقتة.
النمط الثاني  -:ان قواعد االجرا ءات وصبع االدلة يف احملكمة وفرت سبل مشاركة اجملٌت عليو ،وىذا ما سنتطرق

ذلا الحقاً يف صبيع ادلراحل.

( )1انظر :ادلادة  1/69من النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .
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المطلب الثاني
المؤثرات االجرائية على الوصول الى الحقيقة أمام القضاء الجنائي الدولي
من ادلعلوم ان القضاء اجلنائي الدويل ال ؼلتلف يف اىدافو عن القضاء اجلنائي الوطٍت يف ضمان احلقيقة وبنفس
السياقات االجرائية ادلتبعة .إال ان ىناك جزئية مهمة متمثلة يف ان احملاكم الدولية زبطو خطوة أبعد وتتمثل ىذه اخلطوة
واجب توثيق التارؼلي لالحداث للمحاكم اجلنائية الدولية .ويشَت البعض( )1اىل ذلك القول (( ان وظيفة احملكمة اجلنائية
الدولية تتجاوز كوهنا زلكمة جنائية عادية  ،بل تتعداىا اىل وجوب قيام ىذه احملكمة دبعية اطراف الدعوى اجلزائية
الدولية يف استجالء احلقائق التارؼلية و ادلتعلقة بأوقات حصول اجلرائم الدولية موضوع مقاضاة)).
وىذا اذلدف ادلفًتض يكمل االىداف االخرى للقضاء اجلنائي الدويل ادلستجد يف مقاضاة  ،ادلصاحلة  ،االمن
االجتماعي وحقوق الضحايا  ،ومعرفة احلقيقة.وحسب البعض( )2االخر من فقهاء القانون الدويل ان ىذه االشكال
والنماذج القضائية غلب ان تؤسس الصول واسباب الصراع ادلؤدي اىل اجلرائم الدولية الن الوصول اىل ادلسببات االجرامية
ؽلهد اىل حلول قضائية متجلية مع احلقيقة وسبنع اللجوء اىل االنتقام وقد تؤسس حلالة تصاحل بُت االطراف ادلتصارعة.
وعلى نفس الفكر القانوين سار قضاة احملاكم اجلنائية الدولية ،واكد بعضهم( )3بأن وظيفة قضاة امام ىذه احملاكم
تتسع دلا بعد اجملال االعتيادي للمقاضاة ادلتمثل يف ربديد االدانة اىل رلاالت اوسع  ،وىي كتابة التاريخ وصبع ادلعلومات
ادلهمة دلؤرخُت إلعادة كتابة تاريخ الدولة.

وأكد قاضي أخر بأن التوثيق التارؼلي الحداث احلرب ىي احدى اىم غايات العدالة اجلنائية(.)4وبناءً على ما
تقدم فان احلقيقة ادلبتغاة يف احملاكم اجل نائية الدولية تتجاوز احلقيقة يف اطارىا التقليدي وادلتمثل يف ربديد ادانة ادلتهم او
تربئتو وتتجلى يف وضع ضابط عام او صورة عامة دلا حدث يف توقيت ارتكاب اجلرؽلة.ان ىذه الفكرة ادلعروضة انفاً
بالبساطة ادلتضحة غلابو جبملة من الصعوبات  ،الن اعطاء الوصف الدقيق لالحداث التارؼلية من قبل القضاة ليست
بالسهولة وىناك اشكاليات وربديات عدة خبصوصها نبينها كاآليت :
بناء على المعطيات الثقافية و االجتماعية.
االشكالية االولى  -:الفهم الذاتي للحقيقة ً

من الصعوبة دبكان التأمل يف احلقيقة يف رلتمع منقسم ومتصارع  ،خارج للتو من النزاع  ،فالكيانات ادلكونة

للمجتمع ادلتصارع ستكون لكل منها تصور خبصوص ما حصل.
وارتباطاً دبا سبق فان اجملموعات العرقية واالثنية والدينية ادلتصارعة لديها مفاىيم وتأمالت متباينة فيما يتعلق
باحلقيقة نسبة اىل ادلرجعيات اليت ينتمي اليها اعضاء ىذه اجلماعة او تلك اجملموعة.
1-see: D. Piragoff, Article 69 in on trifftlrer( 2nd) , commentary on the Rome statute of ICC observers, Notes Article by
Article ( 2nd Edition hart publishing 2008. P1321.
2- See: Micheal Scharf and William Schabas ,(( Slobudan Milosevic on trial : A companion ((continuum, 2002)) p185.
3 - See : Caroline Buisman, (( Ascertainment of the truth in International criminal Justice)) P.H.P submission ,Brunell
university, school of law , Jan 2012 , p53.
4-See : I. Bonomy, (( the reality of conducting a war crimes trial)) oxford Journal of International criminal Justice, 2007.
P378.
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وحبسب ما تقدم فان احلقيقة اليت ضلن بصددىا ىي احلقيقة الذاتية  ،فما يراه العضو ادلنتمي اىل أطراف الصراع
ىو احلقيقة بالنسبة ،وال وجود للحقيقة ادلوضوعية او احملايدة الن احلقيقة ال ؽلكن ان ينفصل عن اآلراء.
االشكالية الثانية -:االنقسام العرقي في المجتمع الذي يتم فيه المقاضاة.
سبب اخر من اسباب عدم اكتمال احلقيقة يظهر يف موضوع اخر ان اجملتمعات اليت حصلت فيها اجلرائم الدولية
اجلسيمة ىي بطبيعتها رلتمعات منقسمة  ،وفيها فهم سلتلف خبصوص فظاعات ادلاضي اثناء فًتة االنتقال وعليو فان
الفهم حلقيقة ما حصل مرتبط بشدة باذلوية .فادلتهم باجلرؽلة الدولية قد يعد رمزاً بالنسبة للطرف ،وقد يعد رلرم حرب
بالنسبة لطرف اخر(.)1
ومؤدى ىذا ان ىناك خطورة بان تصبح احملاكمة رلاالً للسجال والنزاع يؤثر على التوثيق احلقيقي للمجريات
التارؼلية وعلى اذلوية الوطنية يف الدولة(.)2
االشكالية الثالثة  -:اآلليات االجرائية المتبعة في التقاضي الجنائي الدولي .

يؤكد البعض( )3ان الوصول اىل التوثيق الدقيق للحقيقة ػلتاج اىل حل بعض التغَتات يف نظم االجراءات اجلنائية
الدولية ،ويف ىذا السياق يتم االشارة اىل اشكالية الشهادة خصوصاً يف مسائل ترصبة اقوال الشاىد  ،والتباين يف ادلستوى
الثقايف واالجتماعي بُت الشهود والذي ينتج عنو االجوبة غَت الدقيقة  ،اضف اىل ذلك ان طبيعة الشهادة امام القضاء
اجلنائي الدويل ربتاج اىل االستعانة باخلرائط  ،وربديد البعد اجلغرايف لالماكن اليت حصلت فيها صور اجلرم الدويل
خصوصاً للشهود الذين ي عانون من االمية.وقد غلادل البعض بان ىذه ادلشكالت االجرائية ال زبص القضاء اجلنائي
الدويل بل ىي واردة امام القضاء الوطٍت  ،وان ادلشكالت العملية اليت ربصل يف االجراءات ادلتعلقة باحملاكمة عن اجلرؽلة
الدولية ربتاج اىل حلول عملية  ،وان اآلراء اليت قيلت هبذا الصد د مستبطة من القرارات القضائية ادلنشورة دون احلضور
الشخصي للباحثُت ادلنادين بوجود خلل اجرائي يف الشهادة(.)4

))1 -See J.Doak,(( the therapeutic Dimension of transitional Justice : in International Trials and truth Commissions
International criminal Law review p263.
2 - See R.Wilson, ((Judging history, the historical Record of the international criminal tribunals for the former
Yugoslavia)) Human rights Quarterly, p908.
3 - See : Nancy Amouri Combs , ((Fact Finding without facts , The uncertain evidentiary foundations of International
criminal convictions)). Cambridge university press , 2010 ,P11.
4 - See : Caroline Buisman , oP.cit . P10.
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المبحث الثاني
ضمانات الوصول الى الحقيقة
ونقسم ىذا ادلبحث اىل مطلبُت و طلصص ادلطلب االول لبيان احلديث عن ادلستلزمات ادلوضوعية  ،ونتناول يف
ادلطلب الثاين ادلستلزمات االجرائية .
المطلب االول
الضمانات الموضوعية
اشرنا سابقاً اىل ان الوعاء القانوين الستحصال احلقيقة خبصوص ادلفقودين والضحايا سبثل يف البحث عن اجلرائم
الدولية وربديد طبيعتها اثناء ادلقاضاة فتشخيص نوع اجلرؽلة الدولية ادلرتكبة مدخل اساس يف الوصول اىل احلقيقة  ،ولكل
جرؽلة دولية من اجلرائم زلل ادلقاضاة خصوصيات واسس سبييزية نفرق هبا بُت ىذه اجلرؽلة الدولية وتلك .
ومع ىذا االختالف فان ىناك مسات مشًتكة بُت اجلرائم الدولية وعند ربليل اجلرائم الدولية اليت تعكس جوىر
ادلصاحل االجتماعية وادلتمثلة دبا يايت :
أ-

تأثير الفعل محل التجريم على مصلحة دولية مهمة.

ب -احتواء الفعل محل التجريم على سلوك مشين تمثيل اعتداء على المبادئ المشتركة للمجتمع الدولي(.)1
ان ذبرمي االفعال ادلكونة للجرؽلة الدولية غلد سندىا يف العرف الدويل وادلؤيد من شلارسات الدول اجملسدة يف اصدار
التشريعات اخلاصة بتضمُت اجلرائم الدولية.
وحىت ان مل تقدم صبيع الدول على ذبرمي االفعال اجلنائية ادلكونة للجرؽلة الدولية فان منعها وربرؽلها جزء من
القواعد القانونية اآلمرة وتلزم صبيع الدول بصرف النظر عن وجهة نظرىا او وجود إلتزام اساسو ادلعاىدات على ىذه
الدولة او تلك .
ومع ىذه اخلصائص ادلشًتكة بُت جرائم احلرب  ،اجلرائم ضد االنسانية ،وجرؽلة االبادة اجلماعية  ،فان لكل منها
تفاصيل وعناصر موضوعية خاصة  ،وان بيان اركان وخصائص كل منها يكون عامالً اساسياً لالجابة عن السؤال
التقليدي ادلتعلق دبضمون ما حدث للضحايا.
ا ن معايَت تكوين اجلرائم ادلذكورة غَت ثابتة وغَت مفهومة يف بعض االحيان  ،الن اساس التجرمي الدويل ىو العرف
الدويل  ،وان تعريفاهتا قد تغَتت يف الفًتات الزمنية ادلختلفة  ،وتباينت من زلكمة جنائية دولية اىل اخرى  ،ولكن باجململ
فان اجلرؽلة ادلرتكبة وقت احلرب او النزاع ادلسلح ىي جرؽلة حرب  ،وان جرؽلة ادلرتكبة على نطاق واسع وضد السكان
ادلدنيُت ويف اطار خطة ىي جرؽلة ضد االنسانية  ،وان اجلرؽلة ادلرتكبة بقصد خاص متمثل يف نية االبادة ىي جرؽلة ابادة

1 - See : M. Cherif Bassiouni , (( crimes against humanity , Historical Evolution and contemporary application)),
Cambridge university Press ,2011,P8.
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صباعية(.)1وعليو فأننا سنبُت تباعاً واجبات القاضي اجلنائي الذي يقاضي عن اجلرائم الدولية خبصوص كل جرؽلة من
اجلرائم ادلذكورة ابتغاءً للحقيقة بشكل دقيق.
أوالً -:واجبات القاضي التكييفية في الجرائم ضد االنسانية.

عندما يقدر القاضي اجلنائي عناصر اجلرائم ضد االنسانية عليو ان ػلدد فيما اذا كانت التهم ادلوجهة للمتهم
وادلكونة لالفعال جزء من ىجوم واسع ومنظم ضد سكان مدنيُت .ولتحديد سعة اجلرائم ضد االنسانية فان حجم
اجلرؽلة ادلرتكبة واجملموع الكلي لعدد الضحايا يكون عامالً مساعداً يف ىذا التقرير(.)2اما طبيعة ادلنظمة للجرائم ضد

االنسانية يعتمد يف تأطَتىا على معيار ادلنهجية االجرامية يف ارتكاهبا  ،والذي يعٍت ارتكاهبا بشكل قصدي ( عمدي)
وبنمط عشوائي( ،)3حيث من الالزم ان يكون كل ذلك يف اطار خطة .ويف نفس السياق فان النظام االساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية اشًتطت باالضافة اىل ما تقدم من معايَت ضرورة ارتكاهبا ضمن نطاق سياسة الدولة او منظمة اجرامية

معينة غَت الدولة(.)4

ثانياً  -:واجبات القاضي التكيفية في جريمة االبادة الجماعية

من الضروري عند التأسيس لوجود جرؽلة االبادة اجلماعية من عدمها ان يلتزم ىيئة احملكمة دبدى وجود القصد
اخلاص او النية التدمَتية لدى ادلتهمُت ،دبعٌت ان يكون تساؤذلم قائماً على مقتضى مفاده ىل كان لدى ادلتهم نية تدمَت
او ابادة الفئة احملمية دبوجب االنظمة االساسية للمحاكم اجلنائية الدولية(.)5وان وسائل استظهار ىذه النية متعددة،
ولعلي اشَت اىل رلموعة منها فعلى سبيل ادلثال فان حجم الفظاعات ادلرتكبة  ،والسياق العام لالفعال  ،وارتكاهبا يف
اقليم معُت ذات خصوصية كون الضحايا قد مت اختيارىم بسبب انتمائهم اىل صباعة زلمية دبوجب اتفاقية مناىضة
االبادة اجلماعية والعقاب عليها ذلام  ، 1948او استبعاد فئات معنية من االبادة لكوهنم ينتمون اىل صباعة اخرى غَت
ادلراد ابادهتا  ،اضف اىل ذلك ادلذىب او الفكر السياسي الذي ينتمي اليو ادلتهم( .)6ومدى مساح ذلك يف فكر ىذه
الفئة السياسية و كل ذلك قرائن وسياقات قضائية للتكييف ؽلكن االعتماد عليها اجرائياً يف نطاق احلصول اىل حقيقة
ارتكاب جرؽلة االبادة اجلماعية من عدمها(.)7
1 -See : M. Cherif Bassiouni ,(( crimes against humanity)) op .Cit P26.
2 - Prosecutor v. Baskic.T.ch. Judgment IT-95-14\1-A, 29 July 2004.Para 94.
3 -Prosecutor v. Blagovic and Jakic. cT.ch Judgment IT-02-60-T,17 Jan 2005.Para 544
4- See: Caroline Buisman , op. cit P 66.
5-Prosecutor V. Akaysu m T.ch I Judgement , ICTR-95-4-T, 2,SEP ,1998 Para 498.
6 - Prosecutor V. Seromba ,T,ch . Judgment ICTR -2001-66- T, 14 Dec, 2006 .Para 320.

( )7ان مفهوم النية التدمرية او القصد اخلاص يف جرؽلة االبادة اجلماعية ذلا ذبليات عديدة  ،فقد ثار نقاش واسع حول صورة االبادة
اجلماعية اثناء وضع النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .ومن منطلق اقتضاء نية التدمَت لدى اجلاين ضد صباعة عرقية ،دينية ،
قومية ،او أثنية  .فقد مت االتفاق على ان صورة االبادة غلب ان تشمل االبادة اجلسدية و البيولوجية والثقافية ومع اعتقاد البعض انو
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ثالثاً -:واجبات القاضي التكيفية في جرائم الحرب

تعد ادلادة ( ) 8من النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من اطول ادلواد القانونية يف نظام روما االساسي
وىي ربتوي بصورة عامة على اربعة اظل اط من اجلرائم اثنان منها يتعلق بالنزعات ادلسلحة الدولية واالثنان االخران يتعلقان
بالنزاعات ادلسلحة غَت الدولية.ولن نتطرق اىل بيان واستقراء صور جرائم احلرب ىنا لضيق ادلقام ولعدم الضرورة البحثية،
اال ان ما يهمنا يف ىذا الصدد واجبات القاضي اجلنائي الدويل يف ربديد عوامل تكوين جرائم احلرب .فتحديد فيما اذا
كاهنناك نزاع مسلح يعد جزءً مهماً من عملو بالرغم من ان التمييز بُت جرائم احلرب الناشئة عن النزاعات ادلسلحة
واالفعال االرىابية وحركات التحرر الثورية من ادلهام العسَتة على القضاة .اضف اىل ذلك فان من الواجب ايضاً التمييز
بُت النزاعات ادلسلحة الداخلية والنزاعات ادلسلحة الدولية ويف ربديد االخَتة غلب استقصاء مدى دعم اطراف الصراع
ادلسلح من قبل دولة اخرى.ويف ىذا الصدد يقع جزء من التكليف القانوين على شلثلي االدعاء العام  ،فعليهم ان يثبتوا ان
ادلتهم كان على علم بان فعلو جزء من نزاع مسلح أو جاء ارتكاهبم للفعل بعد انتهاء النزاع ادلسلح  ،الن بعض جرائم
احلرب ترتكب بعد انتهاء النزاع ادلسلح مثل قتل االسرى( .)1ولتحديد مفهوم انواع النزاع ادلسلح فان بامكاننا القول ان

النزاع ادلسلح يكون قائماً مىت يكون اللجوء اىل القوة قائماً بُت الدول ،او اذا كان العنف ادلسلح قائماً بُت السلطات
احلكومية مع منظمة عسكرية  .او بُت ىذه اجملموعات فيما بينها داخل الدولة الواحدة(.)2

ال ؽلكن تصور االبادة الثقافية ،فان بامكاننا القول ان مصطلح التدمَت جاء على اطالقو وبالتايل فان امكانية تغطيتو شلكنة .وقد اثَت
ايضاً اشكالية عبارة ( تدمَت كلياً او جزئياً) ،و مضمون ىذه االشكالية تبدو يف ان التدمَت الكلي او اجلزئي يوجب على القضاة
االعتداء دبعيار الكم  ،وعليو فان قتل عدد قليل من افراد اجلماعة ال يعد صورة من صور االبادة وقد اثَت الكثَت من اجلدل حول ىذه
الفكرة ايضاً وظهرت تفسَتات قضائية متعددة حاولت ان تعطي مرونة ذلذه الفكرة واتسمت قرارات قضائية من احملاكم اجلنائية الدولية
بعكس ىذا التصور وقد جاءت يف قرار ضد ادلتهم  Sikiricaامام الـ  ICTYان تدمَت عنصر مهم من عناصر اجلماعة احملمية يعد ابادة
صباعية كأن يكون ىذا العنصر لو اعتبار خاص مثل زعيم او قائد رلموعة  .لتفاصيل ىذه النقاشات انظر :
William Schabas (( An Intraduction to the International criminal court)) second Edition, Cambridge, university press,
2004, P38,39.
1 - See : William Schabas.(( An Introduction to International criminal court)) op.cit .P54.
2 -See : Prosecutor v. Tadic .Decision on the defense motion on Jurisdiction ,IT-94- 10, August 1995.
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المطلب الثاني
الضمانات االجرائية
ونقسم ىذا ادلطلب اىل فرعُت نتناول يف الفرع االول الضمانات اخلاصة بالضحايا  ،وطلصص الفرع الثاين
للضمانات اخلاصة بادلتهم.
الفرع االول
الضمانات االجرائية للضحايا
اوضحنا يف بداية ىذه الدراسة ان احدى اىم اغراض العدالة اجلنائية الدولية ىي انصاف الضحايا وتوفَت العدالة
ذلم .ومن ادلهم ان نؤكد على ان للضحايا ( ضحايا اجلرائم الدولية) احلق يف معرفة احلقيقة  ،وقد مت التأكيد عليو من قبل
الدائرة التمهيدية يف احملكمة اجلنائية الدولية( . )1وقبل ذلك فان حق الضحايا يف ادلشاركة يف االجراءات اجلنائية الدولية
امر مكفول غايتها التوصل اىل تفاصيل ادق دلا حصل من لسان من عايشوا معاناة اثار اجلرؽلة الدولية لكي تكتمل
الصورة احلقيقية لالحداث ادلكونة ذلا .وقد خلصت الدراسات ان اكثرية ضحايا اجلرائم الدولية يرغبون يف احلقيقة وان
كان ىناك اختالف يف وسيلة الوصول اليها  ،فالعديد منهم يريدون القصاص وادلعاقبة  ،ولكن القلة منهم غلنحون اىل
التسامح الن احلقيقة ادلستجدة من خالل احملاكم سيفتح جراحاهتم (.)2وىذا يدعونا اىل القول بان اية آلية قضائية جنائية
دولية ،او ذات طابع دويل  ،او اية آلية قضائية وطنية غلب ان تاخذ بنظر االعتبار ومصاحل الضحايا  .فال عدالة بدوهنم
وال حقيقة يف غياهبم .وارتباطاً دبا تقدم فان ىذه اآلليات القضائية غلب ان تعزز احلقوق القانونية للضحايا  ،وقيم
اجملتمع البشري ادلتسم بادلثالية واالخالق احلميدة  ،وغلب ان يتم توفَت كل الظروف اليت تضمن اعتبارىم وكرامتهم ،
وضبايتهم من قبل السلطات القضائية والسياسية طوال فًتة االجراءات اجلنائية.
الفرع الثاني
الضمانات االجرائية للمتهم
ال ؽلكن احلديث عن احلقيقة دون انصاف ادلتهم وضمان حقوقو االجرائية .فاالصل برائتو وىذا ىو اصل
االجراءات اجلنائية .ويف اطار ادلقاضاة عن اجلرائم الدولية فادلساواة بُت التهم واالدعاء مكمن اساسي يف اغلاد التوازن
االجرائي وبالتايل اغلاد احلقائق .وال خَت يف حقيقة يكون على مذبح مركز ادلتهم .ويف ىذا السبيل فان التوازن االجرائي
بُت االدعاء العام الدويل وبُت ادلتهم وىيئة دفاعو مدخل مهم يف الوصول اىل احلكم السديد.ومن ادلهم ان ال يتحسس
ىيئة الدفاع عن اي متهم جبرؽلة دولية انو جزء غَت اساسي يف منظومة العدالة  ،وغلب ان يسمع اىل طلباتو بدقة وتأين ،
ان مساواة الدفاع مع االدعاء اجرائياً يوجبو حق ادلتهم يف زلاكمة عادلة .ومن مقتضيات البحث ان ال نشَت اىل حقوق
1 - Prosecutor v .katanga and Ngudjlo , public urgent Decision on the set of procedural rights Attached to procedure
status of victims at the pre-trial stage of the case 13,May , 2008 , Para 32.
2 -See : J. Doak , op .cit .P59.
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ادلتهم الواسعة وادلتعددة و اال انو ال ضَت ان نشَت اىل نظم اجرائي متبع يف االجراءات اجلنائية الدولية اال وىو نظام
الكشف ادلتبادل لالدلة بُت الطرفُت.وانعكاساً دلوجبات احلماية االجرائية حلقوق االنسان فان احملاكم اجلنائية الدولية
امنت للمتهم احلق يف ادلساحة الزمنية والتسهيالت الكافية للدفاع .وارتباطاً هبذا الكالم فان واجب كشف االدلة يقع
على االدعاء العام .وبصورة عامة فان االدعاء يلتزم بتقدمي نوعُت من االدلة :
 -1االدلة اخلاصة بإدانة ادلتهم والذي يستخدمها االدعاء يف بناء التهم اليت يوجهها للمتهم او اليت يستخدم ضد
ادلتهم يف احملكمة.
 -2ادلة التربئة اليت حبوزتو واليت تفيد ادلتهم ،ويقع على عاتق االدعاء الكشف السريع عن ىذه االدلة كلما كان
ذلك شلكناً من الناحية العملية(.)1
وبصورة عامة فأن الكشف عن أدلة االدانة امام القضاء اجلنائي الدويل يف زلاكم يوغسالفيا ورواندا وسَتاليون قد
كانت ربصل يف صبيع ادلراحل .فواجب الكشف االول غلب ان تتم دبجرد احلضور االول للمتهم امام احملكمة  ،وخالل

 32يوماً من الظهور االويل غلب ان يقوم االدعاء بتوفَت صبيع ادلستلزمات ادلتعلقة بأدلة االهتام( .)2كما ان مستلزمات
الكشف ايضاً قيام االدعاء العام الدويل خالل مدة ػلددىا دائرة احملاكمة او دائرة ما قبل احملاكمة بشرط ان ال تتجاوز
( )62يوماً بتقدمي البيانات الالزم ة خبصوص الشهود الذين يستقدمهم لالدالء بالشهادة .فاالدعاء ملزم بأن يعطي
للمتهم امساء الشهود وكذلك ادلركز االجرائي للشهود وارتباطهم بالضحايا.كما ان من حق ادلتهم ان على الكتب ،
الوثائق  ،الصور ،او اية اشياء اخرى حبوزة االدعاء العام واليت تساعده على تقدمي ادلة ادانتو بناءً عليها.باالضافة اىل
كشف أدلة االدانة فان االدعاء العام امام احملكمة اجلنائية الدولية ملزمة بتقدمي ادلة التربئة .فواجب االدعاء العام بكشف
ادلة التربئة يعد مرتكزاً اساسياً لعدالة وشفافية االجراءات اثناء ادلقاضاة( .)3كما انو يعد احدى اىم ادلسؤوليات ادللقاة

على عاتق ادلدعي العام الدويل الذي غلب ان يكون حامياَ للعدالة( .)4وادلقصود بالكشف عن ادلة التربئة (( االدلة وادلواد
()5
ذات اخلاصية اليت تؤدي اما اىل براءة ادلتهم باجلرؽلة الدولية او زبفيف العقوبة حبقو  .ويف مقابل االدعاء فان ادلتهم ايضاً
ملزم بتحم ل مسؤولياتو االجرائية  .فعلى ادلتهم او ىيئة دفاعو ان يسمح لالدعاء العام باالطالع على اي كتاب او وثائق
او صور واليت حبوزة ادلتهم واليت يرغب الدفاع استخدامها كدليل لنفي التهمة عن ادلتهم وكذلك يلتزم الدفاع بتقدمي
البيانات الالزمة خبصوص شهوده اللذين سيشاركون يف اجراءات التقاضي  .ان ىذا احلراك القانوين بُت االدعاء والدفاع
يعد من مستلزمات تكامل احلقيقة .فألزام طرف الدعوى بتقدمي ما لديها من أدلة بالضد او دبعية الطرف االخر سيعزز
ادلسؤولية االدبية والقانونية لكل طرف صوب احلقيقة ،وىذا ما سعينا اليو يف ىذه الدراسة.
1 - See : Gideon Boas ,James L.Bischoff, Natalie Redand B. danTaylar , (( International criminal procedurver)),
Cambridge university Press ,1st Publishing, 2011, 226 , 227.
2 - See : Gideon boas and others ,op.cit.p228.
3 - See: Prosecutor v. krstic Case No IT-98-33-A Judgement ,19 April, 2004
4 - See: Prosecutor V. Brdanin case NO IT- 99-36-A Decision on Appallents Rule 68 at ICTY.
5 - See : Gideon Boas and others P231.
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و ىناك اشكالية اجرائية دولية خاصة دبا يسمى باتفاق االعًتاف بالذنب و الذي يتخذ شكلُت  :الشكل االول
يسمى اتفاق زبفيف العقوبة و فيو يوصي االدعاء بفرض عقوبات اخف على ادلتهم مقابل اقراره باجلرؽلة  ،اما الشكل
الثاين فيتخذ صورة اسقاط التهم و يكون يف صيغة اسقاط هتم معينة حبق ادلتهم مقابل اعًتافو بالتهم االخرى كان يتم
اسقاط صورة من صور اجلرائم ضد االنسانية مقابل اعًتافو جبرؽلة االبادة اجلماعية و يعد الشكل الثاين من االشكال

اجلرائية ادلثَتة للجدل يف االوساط القانونية ذات الصلة(. )1
و يف ىذا ادلوضوع شقان :

الشق االول  :ان ازباذ ىذه الصيغة االجرائية كمرتكز قضائي سيوثر سلبا على الوصول التوثيق التارؼلي حلقائق
اجلرائم ادلرتكبة و ىي اجراء بالضد من رغبة الراي العام يف الوصول للحقيقة  ،وىي من االمور اليت ال ػلبذىا اجملٍت عليو
الشق الثاين  :ان تبٍت نظام اسقاط التهم عن ادلتهم باجلرؽلة الدولية مقابل اقراره بتهم اخرى سيعزز من فرص
ادلصاحلة و تساعد على اختصار االجراءات اجلنائية الدولية(. )2
الخاتمة
اوال -االستنتاجات :
 -1ان احلق يف معرفة احلقيقة من احلقوق القانونية ادلستجدة حديثاً ولو بعدان  :بعد فردي يتمثل يف يف حق الضحايا و
اقارهبم بالتفصيل الالزم و بالوثائق اللزمة ربديد ما حصل ذلم من جراء اجلرؽلة ادلرتكبة  .و كذلك بعد صباعي يتمثل
يف موجبات معرفة اجملتمع دلا حصل ربديداً اثناء فًتة النزاع العرقي او الطائفي او ادلذىيب .
 -2ان اخلوض يف غمار البحث لتقنُت ىذا احلق يوصلنا اىل نتيجة مفادىا ان احلق يف معرفة احلقيقة حق حديث و مل
تكن ذلا ذبليات اال مؤخراً يف بضعة وثائق قانونية صادرة من االمم ادلتحدة.
 -3احلقيقة ىي ادلدخل االساس يف عملية اعادة تأىيل االنسان و بناء اجملتمع يف مرحلة ما بعد النزاع و تغيَت نظام
احلكم  .فعند جنوح اجلميع ( صبيع االطراف ادلتنازعة ) للتوثيق القانوين دلا حصل يف ادلاضي سيكون اوضح و
ىذا يستطلب ان تكون الفعاليات القضائية و غَت القضائية ( جلان احلقيقة مثال) مستجمعة لشروطها  .فاجهزة
العدل الواهية و الضعيفة ال يمكنها ان توصلنا الى مخرجات قانونية بل ان اغلب ما نصل اليه االنقسامات و
الصراعات و تعزيزها
 -4ىناك صعوبات اجرائية تعًتض طريق الوصول اىل احلقيقة فعلى سبيل ادلثال  ،الفهم ادلختلف بُت ابناء اجملتمع الواحد
حلقيقة االحداث و االنقسامات العرقية .

1 - See : Ralph Henham And Mark Drumbl , (( plea agreement at the international criminal tribunals for Yugoslavia )) ,
criminal law forum , vol 49 ,2005 .p 81-82
2 - See : Alan t Tigger And Milbert Shin ,,(( Plea agreement in the ICTY )) Oxford Journal of international criminal
justice .2005 No 3 .p 908
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 ان فشل الدولة يف الوصول اىل حقيقة اجلرائم الدولية ادلرتكبة حبق الضحايا و اقارهبم يعد ضرباً من ضروب ادلعاملة-5
. الالنسانية حبقهم و انتهاكاً حلق اجملتمع يف ان يعرف ماىية الوقائع ادلاضية مرتكبيها
:  التوصيات/ ًثانيا

 و وضع االيات القضائية الدائمة الالزمة بشقيها اجلنائي و ادلدين، التاكيد الدستوري على احلق يف معرفة احلقيقة-1
النصاف ضحايا اجلرؽلة الدولية
 التاكيد على االلتزام جبميع االليات و الفعاليات القانونية الدولية ذات الصلة باحلق يف معرفة احلقيقة-2
 ارتباطاً بالقول بانو ال حقيقة دون توافر اجهزة قضائية فعالة و مستقلة فانو ال سبيل للحقيقة دون القضاء ادلستقل و-3
 واذا اضلرفنا عن احلقيقة فحينها يتوافر كل الظروف،السيد الن بغَت ذلك فان كل مظاىر االضلراف القضائي تتضح
. ادلساعدة لبيئة التضاد و التصارع على سلتلف االصعدة
 على الدولة االلتزام جبميع معايَت احلماية االجرائية حلقوق ادلتهم و حقوق الضحايا على كثرهتا و سبيل ذلك يكون-4
بااللتزام الفعلي بكل االتفاقات و ادلعاىدات الدولية اليت تتضمن معايَت ضباية حقوق االنسان على مستوى القانون
 النو ال مناص من اذلروب من االعتداد، القانون الدويل االنساين و قانون حقوق االنسان و القانون الدويل اجلنائي
. هبذه االتفاقيات
المصادر
A- books and articles :
1- : Alan t Tigger And Milbert Shin ,,(( Plea agreement in the ICTY )) Oxford Journal of international criminal justice
.2005 No 3 .
2- Brianne Mc Gonigle leyh
Human rights Law))

(( The right to truth in international criminal Proceeding : An indeterminate concept from

3-Caroline Buisman, (( Ascertainment of the truth in International criminal Justice)) P.H.P submission ,Brunel university,
school of law , Jan 2012 ,
4 - David Shelton ,(( Remedies in international Human rights Law)) oxford university press , oxford ,2005.
5 - Dermot Groome , (( The right to truth in the fight against Impunity)) Berkeley Journal of International Law , Volume 29,
Issue 1 .
6- Gideon Boas ,James L.Bischoff, Natalie Redand B. danTaylar , (( International criminal procedures)), Cambridge
university Press ,1st Publishing, 2011,
7-: I. Bonomy, (( the reality of conducting a war crimes trial)) oxford Journal of International criminal Justice, 2007.
8 -: J.L Llewellyn , (( Restorative Justice in transitional and beyond , the Justice Potential of truth telling mechanisms
for post-peace Accord societies)) in T.Borer ((Telling the truth telling and peace building in post conflict societies
))university of Notre dame press ,2006,
9 - J.Doak,(( the therapeutic Dimension of transitional Justice : in International Trials and truth Commissions))
International criminal Law review
10- Linn BergenFelz, (( on truth and Ideology in International criminal Law)) Thesis , Master of Law Programm in Lund
University ,
11-: M.Cherif Bassiouni , (( International recognition of victim rights)) Human rights Law preview . vol6 , N02 , 2006 .
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12-: Micheal Scharf and William Schabas ,(( Slobudan Milosevic on trial : A companion ((continuum, 2002))
13- M. Cherif Bassiouni , (( crimes against humanity , Historical Evolution and contemporary application)), Cambridge
university Press ,2011
14-: Nancy Amouri Combs , ((Fact Finding without facts , The uncertain evidentiary foundations of International criminal
convictions)). Cambridge university press , 2010 .
15-: Ralph Henham And Mark Drumbl , (( plea agreement at the international criminal tribunals for Yugoslavia )) ,
criminal law forum , Vol, 49 ,2005
16- R.Wilson, ((Judging history, the historical Record of the international criminal tribunals for the former Yugoslavia))
Human rights Quarterly,
17-Raphael Neves , (( Healing the past or Causing More evil ? Amnesty and accountability during Transition)) Doctorfor social Research of the new school in Partial Fulfillment of the requirement for the degree of doctor of the philosophy .
18- William Schabas (( An Intraduction to the International criminal court)) second Edition, Cambridge, university press,
2004,
19- Yasmin Naqvi , (( The right to truth in international law : Fact or fiction International review of the red cross No
862.2006
B- Cases.
1

20- Prosecutor v.katang and Ngudjolo . P.T Ch .Public urgent decision on the set of Procedural rights Attached to
procedural status of victims at pre- trial stage of the case icc -01104-01107-474.13
21 - Prosecutor v.Deronjic , T.ch. Judgment on sentence,IT-02-61-T 30 march 2004 .Para 133.
22- Prosectutor v. AKaysu . T.CH Judgment ICTR -95 -4-T .2 Se p.1998 . para 131.
23 Situation in the Democratic Republic of the Congo : in the Case of the Prosecutor V. Thomas Lubanga Dyilo C icc01104 -0106) Judgment pursuant to article 74 of the statute , ( ICC 14 March 2012).
24- Prosecutor v. Blagovic and Jakic. cT.ch Judgment IT-02-60-T,17 Jan 2005.Para 544
25- Prosecutor V. Akaysu m T.ch I Judgement , ICTR-95-4-T, 2,SEP ,1998 Para 498.
26-

Prosecutor V. Seromba ,T,ch . Judgment ICTR -2001-66- T, 14 Dec, 2006 .Para 320.

27-: Prosecutor v. Tadic .Decision on the defense motion on Jurisdiction ,IT-94- 10, August 1995.
28-: Prosecutor v. krstic Case No IT-98-33-A Judgement ,19 April, 2004
29- See: Prosecutor V. Brdanin case NO IT- 99-36-A Decision on Appellants Rule 68 at ICTY.
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العبودیة الجنسیة للنساء و االطفال في الصراعات كجریمة من جرائم ضد اإلنسانیة
(جرائم داعش في العراق و سوریا نموذجا)
م.د .سیران طو احمد /كلیة القانون و السیاسة  /جامعة السلیمانیة
المقدمة
يف السنوات األخرية ازدادت ظاىرة االعتداء على النساء واألطفاؿ إما عن طريق استهدافهم يف القتػ أو عػن طريػق
اشراكهم يف األعماؿ العدائية .ويف معظم حاالت احلروب يتعرض املدنيوف للكثري من اإلنتهاكػات واالعتػداءات الرىي ػة يف
العصػػر احلػػا مػػن خ ػ ػػحؿ املػػراكب الػػ ،وروكػػص ػػدىم و كػػاالخ وعػػاا النسػػاء واألطفػػاؿ ويطػػاؿ أحيانػػا الع ػ ة رغػػم
أن ػم ال يشػػنكوف م اشػػرة يف القتػػاؿ مػػن املػػوت واإلاػػاكة واالغتصػػاب وا طػػف واالعتػػداءات ا نسػػية والتفك ػ األسػػري
والن وح وفقداف امللكية عحوة على النهص واحلرماف من املاء والغراء.
ومػػن ا ػػدير كاملححظػػة اف العنػػف ا نسػػب أو االسػػتع اد ا نسػ ال يعتػػد دمارسػػة حديثػػة فقػػد ػ إليهػػا املترػػاركوف
منر اف وجد اإلنساف حيث كانت وعتد نساء األعداء وفتياهتم أىم غنائم احلػرب فيترػولن منػر إلقػاء القػ ه علػيهن إ
إمػػاء وج ػوار طػػوع أيػػدي أسػػيادىن الػػرين ضمػػق فػػم أف يتصػػرفوا فػػيهن كاالسػػتغحؿ أتلػػف أشػػكالو أو كػػال ي أو كػػالرىن أو
حػ كالقتػ أو التعػريص حػ املػوت .لػػرا ظمكػن القػػوؿ كػ ف العنػػف ا نسػب ىػػو اشػد أنػواع العنػف الػػري يطػاؿ املػرأة أ نػػاء
الن اع املسلب وىو سلوؾ غري إنساا و أا ب وسيلة حرب فعالة إلذالؿ ا صػم وططػيم معنوياوػو خااػة أف فػرا السػلوؾ
آ اراً نفسية واجتماعية وارية خطرية جداً قد ورافق املرأة أو الفتاة املغتص ة ملدى احلياة كالرات يف اجملتمعات احملافظة.
وج ػػص اوفاقيػ ػػة جني ػػف إف االغتصػ ػػاب واالس ػػتع اد ا نسػ ػػب أعت ػػد مػ ػػن ج ػ ػرائم ػ ػػد االنس ػػانية و ج ػ ػرائم حػ ػػرب
واالغتصػػاب معػػنؼ كػػو افف كواػػفو عنص ػرا مػػن عنااػػر جرظمػػة اإلكػػادة ا ماعيػػة عنػػدما وروكػػص كقصػػد التػػدمري الكلػػب أو
ا ئػػب ماعػػة مسػػتهدفة .وم ػ ذل ػ ال ي ػ اؿ واس ػ االنتشػػار يف منػػاطق الن ػ اع .وعلػػى الػػرغم مػػن وجػػود اوفاقيػػات دوليػػة

متعػػددة هتػػدؼ إ ايػػة امل ػرأة املستنػػعفة فػػوف اإليػػراء الوحشػػب للمػػدنيل واااػػة النسػػاء يف الن اعػػات املسػػلرة ال ي ػ اؿ
مستمراً وأا رت املرأة معر ة كوجو خاص للعنف واالستغحؿ.
الهدف من الدراسة
أف افػػدؼ مػػن الدراسػػة فه ػ وسػػلي النػػوء علػػى اإلنتهاكػػات الػػ ،اػػارس ػػد األطفػػاؿ والنسػػاء أ نػػاء الن اعػػات
املسػػلرة و خصواػػا ا ػرائم الت ػ وروكػػص اليػػوـ طػػت شػػعار الػػدين فػ الع ػراؽ و سػػوريا .ومػػن ناحيػػة أخػػرى كيػػف نفهػػم
ونشػػرح اسػػنقاؽ األسػػرى واالسػػتغحؿ ا نسػػب لل ػواري عػػد التػػاريم اإلسػػحمبر وفقػػا فراء الكثػػري الفقهػػاء عػػد التػػاريم ال
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يدؿ على كونو ظاىرة شرعية .الت كيػد علػى أف االجتهػادات الػ ،قػاـ فػا الفقهػاء عػد التػاريم اإلسػحمب آراء شأصػية مػن
ش نا أف وتماشى م امل ػادئ اإلسػحمية ومػن شػ نا أف وتأػالف مػ اإلسػحـ وكالتػا فونػا ليسػت ح ػة مل مػة لل ميػ .
وهتدؼ ىره الدراسػة اينػاً إ كيػاف مػدى احلاجػة املاسػة لتطػوير ووفعيػ القواعػد املتعلقػة امايػة األطفػاؿ والنسػاء يف حالػة
الن اعات املسلرة كشك ينس م م التطورات الدولية احلديثة للن اعات ال ،وؤمن احلماية الكافية لألطفاؿ والنساء.
مشكلة البحث
وعػػد النسػػاء واألطفػػاؿ أىػػدافا يف الص ػراعات املسػػلرة السػػيما املعااػػرة ويشػػكلوف غال يػػة النػػرايا إ ػػاال  .كم ػػا
يشػػك األطفػػاؿ والنسػػاء أغل يػػة الحج ػػل يف العػػاا والغال يػػة مػػن املشػػردين داخليػػا  .إذ وحقػػب النسػػاء والفتيػػات املػػدنيات
حػػتفهن أ نػػاء الص ػراع املسػػلب وصمػػدف عل ػػى الن ػ وح ويتعر ػػن لقاػػاكة ويفقػػدف م ػوارد رزقهػػن .ولكػػنهن كع ػػانيل أكثػػر مػػن
الرجػػاؿ ف نػػاء الن اعػػات املسػػلرة وتعػػرض النسػػاء والفتيػػات مي ػ أشػػكاؿ العنػػف السػػيما العنػػف ا نسػػب ػػا يف ذل ػ
التعريص واالغتصاب واحلم كاإلكراه واالستع اد ا نسب واإلكراه على دمارسة ال غاء واالجتارفن.
مػػن أجػ اإلجاكػػة عػػن ىػػره األشػػكالية وغريىػػا سنسػػتعل كاملنػػاى التاليػػة أعتمػػدنا علػ املػػنه القػػانوا و ذلػ
حفاظا على ا صواية العلمية للمادة ال رثيػة وط يعتهػا القانونيػة .و كػرل نعتمػد علػ املػنه التػارطمب مػن أجػ وو ػيب
التط ػػور الت ػػارطمب لقىتم ػػاـ كاحلماي ػػة املكفول ػػة للنس ػػاء و االطف ػػاؿ .وفػ ػ نفػ ػ الوق ػػت اعتم ػػدنا يف ال ر ػػث عل ػػى امل ػػنه
الترليلػػب لقواعػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف كصػػفة عامػػة وإسػػتأراج النصػػوص الػػ ،يسػػتفيد منهػػا األطفػػاؿ والنسػػاء مػػن ك ػ الو ػػائق
الدولية املعنية اقوؽ اإلنساف وكصفة خااة األحكاـ ذات الصلة اماية األطفاؿ والنساء يف حالة الن اعات املسلرة.
المبحث االول :مفهوم و الخلفیة التاریخیة للعبودیة الجنسیة
نشػ ت ظػػاىرة االسػػتع اد منػػر عشػرات األلػػوؼ مػػن السػػنل وطديػ ًػدا يف فػػنة الترػػوؿ مػػن الصػػيد إ االعتمػػاد علػػى
ال راعػػة كوسػػيلة الكتسػػاب الػػرزؽ .و كانػػت احلػػرب كػػادئ األمػػر عػػامحً علػػى نش ػ ة الػػرؽ مث أا ػ ب الػػرؽ عػػامحً علػػى شػػن

احلرب .من ىرا املنطلق ظمكننا القوؿ كاف لظػاىرة الػرؽ والت ػارة كال شػر وػاريم طويػ فتػاريم ىػره الظػاىرة ىػو ذاوػو وػاريم
اسػتغحؿ اإلنسػاف ألخيػو اإلنسػاف وأف يػ األمػم السػاكقة علػى اإلسػحـ قػد عرفػت ىػره الظػاىرة وأف الفراعنػة وفػارس
والروماف واليهود وافنود القدماء واإلغريق واليوناف وغريىم كانوا ظمارسوف استع اد اإلنساف ك كش الصور  .وا طمتلف احلػاؿ
عنػػد عػػرب ا اىليػػة ق ػ اإلسػػحـ فقػػد كػػاف م لوفػػا أف وتأػػر الق ائ ػ املنتصػػرة مػػن أطفػػاؿ ونسػػاء الق ائ ػ امله ومػػة ع يػػدا
وجواري .
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المطلب االول :مفهوم و تعریف العبودیة الجنسیة
تعریف العبودیة :وعتد الع ودية كك أنواعها استغحالً كليًا ومطل ًقا للوجود والػرات والكيػاف والػ من مػن ق ػ مػن

يسمى (السيد) اارس على من يسمى (الع د) )ٔ(.وفقا للنظاـ الرؽ فاف الرقيق أناسا ظمكن قتلهم وإحراقهم وإلقػاءىم أمػاـ
الوحوش لتقطعهم؛ ىرا ق أف ينظر إ إمكانيػة اإلسػتفادة مػنهم كقػوى العاملػة .أمػا يف حالػة إسػتأدامهم كقػوى العاملػة
(ٕ)
ا طملوا أينا من أف يكونوا سلعة و اع ووشنى ويتعر وا للتعريص واإل طهاد.
(ٖ)
وعموما ظمكن حصر ظاىرة اإلسنقاؽ يف ح ة أوجو
 .1إسػػتع اد اجملتم ػ فخػػر أو فخ ػرين مػػثح ف ػ العصػػور القدظمػػة اجملتم ػ الرومػػاا الػػري حػػاوؿ كس ػ نفػػوذه علػػى كػػاقب
ػػرورة خن ػػوع ك ػػاقب األق ػواـ لس ػػيطروو وا ن ػػوع ط ػػت إرادو ػػو

اجملتمع ػػات وذال ػ ظن ػػا من ػػو أن ػػو س ػػيد الك ػػوف وكالت ػػا
وجدووو.
 .2حماولة ىيمنة ا ن افري على كاقب األجناس وفرض نازيتو ظنػا أنػو أ ػى األجنػاس وأ اىػا وأفنػلها ويكفػب التطلػ

على جرائم افولوكوست ال ،قاـ فا د اليهود لدلي قاط على فظاعة حص السيطرة وفرض الع ودية
 .3إسػػتع اد أسػػرة لنخ ػرين مسػػتغلة مافػػا ونس ػ ها وجاىهػػا وقوهتػػا للسػػيطرة علػػى افخ ػرين وفػػرض علػػيهم ق ػوانل طاعتهػػا
وخػػدمتها والػػوالء فػػا وىػػرا الزاؿ ليومنػػا ىػػرا يوجػػد ككثافػػة يف عػػدة تمعػػات رغػػم مػػا كلغػػت إليػػو حقػػوؽ اإلنسػػاف مػػن
قوة فونا عاج ة عن كسر ي احلواج .
وتعػػارض الع وديػػة م ػ ط يعػػة اإلنسػػاف الػػري ُخلػػق ح ػرا وىػػو ضمػػص احلريػػة كط عػػو وكػػرل ػػالف الفطػػرة أي ديػػن
اإلسحـ احلق الري جاء كو ي األن ياء من عنػد ا وعػا  .ولػرل ال وكػوف الع وديػة إال ومعهػا الػ غه والعػداء ووػؤدي
(ٗ)
إ الفساد والعصياف وسف الدماء.
الفرع االول :العبودیة الجنسیة فی العصور القدیمة
دمػػا الش ػ فيػػو ال ظمكػػن فص ػ وػػاريم الع وديػػة عػػن وػػاريم ال ش ػرية إذ منػػر للظهػػور ال شػػري علػػى وجػػو األرض  .إف
احلفريػات والكتػص املقدسػة طػػدث عػن حػروب نشػ ت داخػ الق ائػ أو اجملتمعػات أو كػل ق يلػػة وأخػر  .والسػ ص ىػػو
حماولػػة وسػػل أحػػد الطػػرفل علػػى افخػػر والسػػيطرة عليػػو إلخنػػاعو لقانونػػو ولػػو كػػاإلكراه .وكعػػد ظهػػور األديػػاف واملعتقػػدات
سػػادت الص ػراعات ك ػػل كعن ػػهم كعهن ػػا وك ػ أا ػ ب يري ػػد أف وك ػػوف معتقداو ػػو ى ػػب املس ػػيطرة وإالى ػػو ى ػػو املع ػػود الوحي ػػد
(ٔ) الشيم علب ر ا دمريجاف املسرية التارطمية للع ودية ٖٕٖٔٓٔ/ٓٛ/
(ٕ) الشيم علب ر ا دمريجاف املسرية التارطمية للع ودية ٖٔhttp://www.hablullah.com/?p=2002 ٕٖٓٔ/ٓٛ/
(ٖ)  mohamed.mالع ودية  ..لن ونتهب يف اململكة السعودية Morocco Dec 27, 2005

http://www.danielpipes.org/comments/30627
(ٗ) ال صموز اسنقاؽ ا واري  /األسريات http://www.hablullah.com/?p=1976 ٕٖٓٔ /ٓٚ /ٕٙ
http://www.hablullah.com/?p=2002
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ف ا رت اجملتمعات وتناحر م كعنها كعنػا يف سػ ي سػيادة الػدين واإليديولوجيػة إال أف احلكػاـ أو القػادة إسػتغلوا ىػره
(ٔ)
النقطة إلستع اد ال شرية وإخناعها لقوانل وأعراؼ لصاٌف وا عيها.
النأاسوف ع يػدىم لل يػ شػ نم شػ ف
كما اشرنا ساكقا انو كانت للرؽ والع ودية أسواقها عد التاريم يعرض فيها ّ
أي سػػلعة متداولػػة يف السػػوؽ وقػػد عرفػػت أقػػدـ ىػػره األسػواؽ يف كاكػ وسػػومر وعػػيحـ وآشػػور ومصػػر مث قامػػت كعػػد ذلػ
ّ

أس ػواؽ دما لػػة يف إس ػ ارطة ورومػػا وأ ينػػا وقرطاجػػة .ومػػن األس ػواؽ الػػ ،اشػػتهرت يف ال لػػداف اإلسػػحمية يف القػػروف الوسػػطى
أسواؽ زماسة مكة املكرمػة ودمشػق والقػاىرة وكغػداد وال صػرة و رقنػد وغريىػا مػن ال لػداف اإلسػحمية .وظلػت ىػره األسػواؽ
قائمػػة يف الػػدوؿ العركي ػػة ح ػ عص ػػر مت ػ خر كم ػػا كانػػت للنأاس ػػة يف العهػػد العثم ػاا أس ػواؽ زماسػػة م دى ػػرة يف األس ػػتانة
(ٕ)

(اسطن وؿ حاليا).

 .1العبودیة فی بالد االغریق
وقػد ُوجػدت الع وديػة كدرجػة أو كػ خرى يف يػ ال لػداف .وكلػ ىػرا النظػاـ أعلػى أشػكاؿ وطػوره يف اليونػاف القدظمػة
ورومػػا القدظمػػة حيػػث كػػاف الع يػػد قػػد أا ػ روا القػػوة اإلنتاجيػػة الرئيسػػية للم تم ػ .وكػػاف مػػحؾ الع يػػد يف النظػػاـ الع ػػودي

(ٖ)
دمارسا على نطاؽ واس لدرجػة أف معظػم سػكاف مدينػة أ ينػا رغػم
يشكلوف الط قة احلاكمة .يف كحد اإلغريق كاف الرؽ ً
دظموقراطيتها كانوا من الع يد وىرا يتنب من كتاكات ىومريوس لقلياذة واألوديسا ...)ٗ( .وىف أ ينػا كانػت ىنػاؾ ط قػات
ػػحث ط ق ػػات امل ػواطنل و الغرك ػػاء و الع ي ػػد .وك ػػاف جتّػػار اليون ػػاف يش ػػنوف الع ي ػػد كم ػػا يش ػػنوف أي ػػة س ػػلعة م ػػن الس ػػل
(٘)

ويعر ونم لل ي .
الرؽ حسص اختحؼ مدارسها .إذ جتد املدرسػة األفحطونيػة ظػاىرة الػرؽ والع وديػة
تلف وجهات نظر الفلسفة يف ّ
ظاىرة كشػرية ط يعيػة وكػاف قيػاس أفحطػوف يقػوـ علػى منظػور ػيّق علػى أسػاس الفػرد اليونػاا وحػده الػري مفػاده أف كػ
إنساف ا يكن يونانيا وال يتكلم اليونانية فهو كالتا كركري متوحش ويكوف كرل النوع ال شري املناسص ألف يكوف ع ػدا

لليونانيل .وا يكتف أفحطوف كترديد وجو الػرؽ ووث يتػو كػ ركػ كينػو وكػل السياسػة إذ قسػم اجملتمػ إ ػحث ط قػات
ىػػب ط قػػة احلكػػاـ وط قػػة العػػاملل وط قػػة احلػراس .وأشػػار إ أف اجملتمػ ال يسػػتقيم إال كاملوازنػػة كػػل ىػػره الط قػػات ولػػي
كولغائهػا انطحقػا مػن مفهػػوـ أف ساسػة ال لػد فػم حاجػػة إ مػن يه ّػبء فػػم الػنم احليػاف املناسػص الػػري يكفػ فػم القيػػاـ
كعمله ػػم كش ػػك ا ػػريب وىن ػػا طدي ػػدا وظه ػػر أشمي ػػة وج ػػود ط ق ػػة الع ي ػػد عل ػػى أف ال وك ػػوف ىن ػػاؾ جت ػػاوزات م ػػن إح ػػدى

(ٔ)  ،mohamed.mالع ودية  ..لن ونتهب يف اململكة السعودية

Morocco، Dec 27, 2005


http://www.danielpipes.org/comments/30627

شري استعراض وتّعب ٗٔ وشرين الثاا ٕٓٓٛ
(ٕ) مناؿ الشيم ّ
الرؽ والع ودية يف التاريم ال ّ
كسية https://www.marxists.org/arabic/glossary/terms/25.htm
(ٖ) النظاـ الع ودي مفاىيم و مصطححات موسوعة املاركسية موسوعة املار
(ٗ) الشيم علب ر ا دمريجاف املسرية التارطمية للع ودية ٖٔhttp://www.hablullah.com/?p=2002 ٕٖٓٔ/ٓٛ/
(٘) ظهور الع ودية يف واريم اإلنسانية http://ar.wikipedia.org/wiki

http://www.alawan.org/article3155.html
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الط قػػات الػػثحث علػػى عم ػ الط قتػػل األخ ػريل إذا أريػػد للم تم ػ أف يسػػتقيم والنظػػاـ الكام ػ الشػػام أف يعم ػ علػػى
(ٔ)
أساس املوازنة والتصنيف الري طمدـ يف وطور احلياة.
 .2العبودیة في بالد الشرق
كانت الع ودية متفشية يف احلنارات القدظمة لدواع اقتصادية واجتماعيػة .كػاف الع يػد يؤسػروف مػن خػحؿ اإلغػارات
ػديدا لػػدين .فػػرا كانػػت حنػػارات الصػػل وكػػحد الرافػػدين وافنػػد وسػػتعم الع يػػد يف ا دمػػة املن ليػػة
علػػى م ػواطنهم أو وسػ ً
والعسػػكرية واإلنشػػائية وال نائيػػة الشػػاقة .وىف كػػحد فػػارس كػػاف األرقػػاء يتأػػروف للرعػػى و ال راعػػة وكانػػت حنػػارات املايػػا
واإلنكػػا واألزو ػ وس ػػتأدـ الع يػػد علػػى نطػػاؽ واس ػ يف األعم ػػاؿ الشػػاقة واحل ػػروب .ال ػ حد اجملػػاورة وى ػػب عمليػػة معروفػػة
ومشأصة وتعلق يف ف ة مػن النػاس املسػتع دين لظػروؼ ط قيػة أو عنصػرية أو حركيػة )ٕ(.كػاف لػدى افنػود القػدماء ط قػات
أعحىػػا ط قػػة األش ػراؼ وىػػم الداشمػػة أمػػا ط قػػة العمػػاؿ فهػػى الط قػػة الػػدنيا الػػ ،وسػػتأدـ يف األعمػػاؿ ووعام ػ معاملػػة
كشػػعة .وللط قػػة األو فهػػم السػػيادة والسػػيطرة وعلػػى الط قػػة الثانيػػة وىػػى ط قػػة األرقػػاء الطاعػػة وا نػػوع ويسػػتمر الرقيػػق
خادما طواؿ حياوو.
ً
ػودا لػػدى الفراعنػػة يسػػتأدمونم فيمػػا طتػػاج إليػػو الدولػػة الفرعونيػػة مػػن أعمػػاؿ كشػػق الػػنع و كنػػاء
فػػالرؽ كػػاف موجػ ً
موجودا علػى أوسػ نطػاؽ لػدى افشػوريل وقػد كانػت قصػورىم ملي ػة كالع يػد و
ا سور و املعاكد و األىرامات .وكاف الرؽ
ً

ا وارى للأدمة و املتعة يف آف واحد .وكاف ىؤالء الع يد ىم الرين يػؤدوف معظػم األعمػاؿ العنػلية يف املػدف ووػدخ يف
ىػػره األعمػػاؿ ا ػػدمات الشأصػػية .وكانػػت ا ػوارى ملكػػا خالصػػا ملػػن ي تػػاعهن وكػػاف ينتظػػر مػػنهن أف ظمهػػدف لػػو فراشػػو
ويط ػ أن لػػو طعامػػو وكػػاف املعػػروؼ أنػػو سيسػػتولدىن عػػددا ك ػريا مػػن األكنػػاء .وكػػاف الع ػػد و ك ػ مػػا ملكػػت يػػداه ملكػػا
(ٖ)
لسيده من حقو أف ي يعو أو يرىنو وفاء لدين ومن حقو أف يقتلو إذا ظن أف مووو أعود عليو كالفائدة من حياوو.
المطلب الثاني :العبودیة الجنسیة فی عهد اإلسالم
الرؽ من أكش الصور اإلنسانية م ذل لقد عرفت ك احلنارات واألمم الساكقة على اإلسحـ
اريب إف ّ

ظاىرة االستع اد لنخرين على أوس نطاؽ دمكن  .وف العصر ا اىلب فكاف الشك األوؿ للع ودية ال طمتلف عن غريه
ٗ
يف ال حد اجملاورة وىب عملية معروفة ومشأصة وتعلق يف ف ة من الناس املستع دين لظروؼ ط قية أو عنصرية أو حركية.
ىناؾ إجتاه ير كاف الدين ا يتدخ يف احلد من دمارسة الع ودية واحتكار اإلنساف لقنساف وفق ظروؼ غري ط يعية ك
ػري اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعراض وتّع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ٗٔ وشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرين الث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاا ٕٓٓٛ
(ٔ) من ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ
ػرؽ والع ودي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يف الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريم ال ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ
http://www.alawan.org/article3155.html

ٖٔhttp://www.hablullah.com/?p=2002 ،ٕٖٓٔ/ٓٛ/

(ٕ) الشيم علب ر ا دمريجاف املسرية التارطمية للع ودية
(ٖ) ظهور الع ودية يف واريم اإلنسانية http://ar.wikipedia.org/wiki
(ٗ) الشيم علب ر ا دمريجاف املسرية التارطمية للع ودية ٖٕٖٔٓٔ/ٓٛ/
( ) 70
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منرها الشرعية الكاملة واادؽ الرب عليها يف النصوص املقدسة واثلت كشك ك ري يف الفتوحات اإلسحمية إذ
أا رت جتارة الع يد أحد أىم أعمدة االقتصاد اإلسحمب وأىم أنواع مت الناس آنراؾ على الصعيد ا دماف واللراف
والت اىب كعدد الع يد واإلماء .وف احلقيقة كال ا لفاء واحلكاـ وأاراب السلطة وا اه واملاؿ والعامة من املسلمل يف
(ٔ)
أزماف خمتلفة يف شراء الع يد أو دمارسة الع ودية م افخرين وك شكاؿ خمتلفة حسص الظروؼ.
اما االجتاه آخر يعتقد كاف اإلسحـ او أسػلوب التػدرج للقنػاء علػى ىػره الظػاىرة مراعػاة للرالػة االجتماعيػة الػ،
كان ػػت س ػػائدة ق ػ اإلس ػػحـ  .عن ػ إف اإلس ػػحـ وا ضم ػػرـ الع ودي ػػة ك ػػاملرة ك ػ مه ػػد الط ػػرؽ ال ػػ ،و ػػؤدي إ إن ػػاء الع ودي ػػة
كاكملها )ٕ(.وحل جاء اإلسحـ حرـ كعه األمور طرظمػا كاوػا وم اشػرا مثػ ال نػا والركػا ألنػو ظمكػن إنائهمػا كػاملرة .وذىػص يف
كعػػه األمػػور إ التػػدرج مثػ إنػػاء الع وديػػة ألنػػا كانػػت ظػاىرة اجتماعيػػة واقتصػػادية وإناؤىػػا كػػاملرة قػػد يػػؤدي إ اإلركػػاؾ
فح كد من مرور فنة للتأل من الرواسص ا اىليػة .و مػ ذلػ أف الع وديػة واالسػتغحؿ ا نسػب لل ػواري اسػتمر علػى
(ٖ)
مدى ٗٔ قرنا منت سواء كاف يف الساحة الفكرية أو التط يقية.
الفرع االول :أحكام القرآن العامة التي تحرم الرق و االستعباد الجنسي
وردت يف القػػرآف الكػػرظ الفػػاظ ع ػ األسػػر؛ افيػػة الراكعػػة مػػن سػػورة حممػػد وافيػػة السادسػػة والعشػػروف مػػن سػػورة
األح ػ اب وافيػػة السػػاكعة والسػػتوف مػػن سػػورة األنفػػاؿ .ولكػػن ا وػػرد ألفػػاظ وػػدؿ علػػى االسػػتع اد واالسػػنقاؽ؛ مث ػ الرقيػػق
والقن ال ،وشم الركور واإلناث .وكرل ا يرد يف القرآف استعماؿ لفػ يفهػم منػو االسػتمتاع مػن ا ػواري مثػ السػراري
والتسري والسرية؛ وكلمة السيب ع األسرية ال ،يستمت فا .وقػد وردت كلمػة ع ػد عػ اسػتع اد علػى لسػاف موسػى مػرة
واحػػدة فقػ يف افيػػة الثانيػػة والعشػرين مػػن سػػورة الشػػعراء )ٗ(.ونػػرجب معػ األسػػري يف سػػورة النسػػاء والنػػور واألحػ اب وألنػػا
سػػور مدنيػػة ن لػػت مػػن كعػػد سػػورة حممػػد الػػ ،و ػػعت القواعػػد األساسػػية يف نظػػاـ األسػػر يف اإلسػػحـ .ومػػا كينػػاه سػػاكقا يػػدؿ
على أف القػرآف الكػرظ ظميػ الػرؽ مػن األسػر وأف عهػد الػرؽ قػد إنتهػى وكػدأ عهػد األسػر .وقػد جػاءت “مػا ملكػت أظمػاف”
يف السنة الن وية الشريفة.
فحكػػد مػػن للتػػركري كػػاف األاػ يف اإلنسػػاف أف يكػػوف حػػر ،وقػػد كػػرـ ا وعػػا اإلنسػػاف وحػػرـ دمػػو ومالػػو وعر ػػو
وأعطػػى لػػو إرادة ح ػػرة ليقػػوـ ك ػ داء الواج ػػات اإلفيػػة كاختيػػاره ٘.ومػػن أج ػ ذل ػ ح ػػرـ ا وعػػا اس ػػتع اد النػػاس كس ػػلص
حريػػاهتم .وقػػد كػػاف الترػريه علػػى الفتنػػة والفسػػاد وسػػلص احلريػػة مػػن النػػاس والنػػغوط علػػيهم س ػ ا النػػدالع احلػػرب .وإذا
(ٔ) الشيم علب ر ا دمريجاف املسرية التارطمية للع ودية ٖٕٖٔٓٔ/ٓٛ/
(ٕ) د .عامر افوشاف ظاىرة جتارة ال شر كل التوحش املعاار و املعا ة اإلسحمية http://www.almoslim.net/node/219006
لل واري http://www.hablullah.com/?p=1974
(ٖ) األس اب ال ،أدت إ اسنقاؽ األسرى واالستغحؿ ا ن
http://www.hablullah.com/?p=2002

( )4ى قاـ اإلسحـ كولغاء نظاـ ا واري واإلستغحؿ ا نسب فنر ٕٕٗٔٓٔ/ٔٔ/

http://www.hablullah.com/?p=1729

(٘) أنظر افية ٔ٘ٔ من سورة األنعاـ؛ وافية ٖٖ من سورة اإلسراء؛ وافية  ٙٛمن سورة الفرقاف.
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كػػاف وقييػػد احلريػػة والنػػغوط علػػى النػػاس حرامػػا فاسػػنقاقهم واالسػػتمتاع مػػن ا ػواري كػػدوف النكػػاح حػراـ كػ ىػػو أشػػد مػػا
حرـ ا وعا  )ٔ(.قاؿ ا وعا « ولَقػد كرمنػا كػ ِ آدـ و َ ْلنَػاىم ِيف الْ ػار والْ رػ ِر ورزقْػنَػاىم ِمػن الطِيا ِ
اى ْم َعلَػى
ػات َوفَ ِ
نػ ْلنَ ُ
َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ ْ َ َ
َكثِ ٍري ِدمِػن خلَ ْقنَػا وَػ ْف ِ
ػيح»(ٕ) وأو مقتنػيات التكػرظ ىػب احلريػة .لػرل يعتػد اسػتع اد اإلنسػاف واسػتغحؿ ا ػواري لغػرض
نً
ْ َ
(ٖ)
ا ن كدوف النكاح من عم الشيطاف وخمالف للفطرة.
وقػػد جػػادؿ يػ األن يػػاء ػػد الع وديػػة واسػػتغحؿ ا ػواري لغػػرض جنسػػب .وقػػد قػػاؿ ا وعػػا كعػػد افيػػات ٕٔ٘-
مػػن سػػورة النسػػاء ال سػػيما كعػػد افيػػة الراكعػػة والعش ػرين وا امسػػة والعش ػرين اللتػػاف وشػػمحف أحكػػاـ ال ػ واج مػػن ا ػواري
ِ
وشػروط الػ واج «ي ِريػػد اللِػو لِي ػ اػل لَ ُكػم ويػهػ ِػدي ُكم سػنن الِػ ِػر ِ ِ
ِ
ػيم؛ َواللِػوُ يُِريػ ُػد أَ ْف
ين م ْػن قَػْل ُك ْم َويػَتُػ َ
ػيم َحكػ ٌ
ػوب َعلَ ْػي ُك ْم َواللِػػوُ َعل ٌ
ُ ُ ُ َُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ
(ٗ)
ِ
ِ ِ
ػوب َعلَ ْػي ُكم ويُِري ُػد الِ ِػر ِ
ػف َعػْن ُك ْم َو ُخلِ َػق ِْ
اإلنْ َسػا ُف َػػعِي ًفا»
يمػا؛ يُِري ُػد اللِػوُ أَ ْف ُطمَاف َ
يػَتُ َ
ين يػَتِ عُػو َف ال ِش َػه َوات أَ ْف َايلُػوا َمػْػي ًح َعظ ً
َْ
َ

و كػػرل وجػػو الػػرـ إ فرعػػوف السػػتع اده كػ إس ػرائي وقػػد امػػا ا وعػػا علػػى ع ػػاده املػػؤمنل مػػن كػ إس ػرائي قػػائح
«وإِ ْذ ذمَِْيػنَػػا ُكم ِمػػن ِآؿ فِر َعػػو َف يسػػومونَ ُكم سػػوء الْع ػ َر ِ
اب يُػ َر ااُو َف أَكْػنَػػاءَ ُك ْم َويَ ْسػػتَ ْريُو َف نِ َسػػاءَ ُك ْم َوِيف َذلِ ُكػ ْػم كَػ َػحءٌ ِمػ ْػن َركا ُكػ ْػم
ْ ْ َُ ُ ْ ُ َ َ
ْ ْ
َ
()ٙ
(٘)
ِ
يم»  .ووعد ك إسرائي أنو سي علهم أحرارا وحكاما يف األرض كعد أف كانوا عفاء مستنعفل.
َعظ ٌ
ومن أج ذل خػ اإلسػحـ يف طريػر األسػرى والرقيػق سػهما مػن الكػاة الػ ،وعتػد مصػدرا أساسػيا ملي انيػة الدولػة.
وأعطى حق املكتاكة ملن أراد من األسرى التأل من األسر .وجع كفارة القتػ ا طػ وكفػارة اليمػل طريػر رق ػة أي طريػر
أسري أو ع د .كما كل الشرع اإلسحمب أف إطحؽ سراح األسرى من الطرؽ ال ،وػؤدي إ ا نػة وو عػد عػن النػار )ٚ(.حػرـ

حػرـ االسػػتغحؿ ا نسػػب لألسػريات وأجػػاز نكػػاحهن كوعطػػاء أجػػورىن وكػػوذف مػػن ظملكهػػن؛ وسػػهيح فػػن يف أداء الفديػػة ػػا
ي خػرف مهػرا مػػن أزواجهػػن .وحكػػم القػػرآف يف األسػػرى ىػػو إطػػحؽ سػراحهم منػػا أو مقاكػ فديػػة؛ والنكػػاح لقسػػتمتاع فػػن.
وقػػد ط ػػق النػػيب اػػلى ا عليػػو وسػػلم ىػػرا احلكػػم القػػرآا فػػيهم .وكعػػد عهػػد النػػيب اػػلى ا عليػػو وسػػلم وعهػػد ا لفػػاء
الراش ػػدين ا ػػار احلك ػػم يتػ ػوارث م ػػن األب إ االك ػػن وك ػػدأ ك ػػرل إس ػػتع اد األس ػػرى واالس ػػتغحؿ ا نس ػػب لل ػ ػواري اي
األسػريات مػػن جديػػد .وا يفػػنؽ األسػػرى مػػن الػػرؽ يف الفقػػو التقليػػدي ألف اسػػنقاؽ األسػػرى أاػ ب شػػي ا ط يعيػػا .واألسػرية
الػ ،يناىػا جاريػة ذمػد الكتػص الفقهيػة التقليديػة وسػميها أمػػة .وأريػد مػن قولػو وعػا “ومػا ملكػت أظمػانكم” األسػرية الػػ،

(ٔ) ال صموز اسنقاؽ ا واري  /األسريات ٕٖٓٔ /ٓٚ /ٕٙ
(ٕ) سورة اإلسراء ٚٓ / ٔٚ
(ٖ) ال صموز اسنقاؽ ا واري  /األسريات ٕٖٓٔ /ٓٚ /ٕٙ
(ٗ) ( النساء ٗ )ٕٛ-ٕٙ /
(٘) ( ال قرة ٕ )ٜٗ /
( )ٙال صموز اسنقاؽ ا واري  /األسريات ٕٖٓٔ /ٓٚ /ٕٙ
( )ٚال صموز اسنقاؽ ا واري  /األسريات ٕٖٓٔ /ٓٚ /ٕٙ

http://www.hablullah.com/?p=1976

http://www.hablullah.com/?p=1976

http://www.hablullah.com/?p=1976
http://www.hablullah.com/?p=1976
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وستع د ووستمت رد مل اليمػل كػال ي والشػراء .فا اريػة يف النصػوص الػ ،ننقلهػا مػن الكتػص الػ ،أاػ رت معتػدة يف
(ٔ)
الفقو التقليدي يراد فا األمة.
الفرع الثاني :العبودیة فی عهد الدولة العثمانیة

لقػػد كلغ ػػت حركػػة الفتوح ػػات اإلسػػحمية اقص ػػى اوسػػاع ف ػػا ىف العصػػر األم ػػوي وكالتػػا و اي ػػد عػػدد م ػػن أُسػػر فيه ػػا
ألىداؼ دنيوية فقػد اسػتع د األسػري وأاػ رت األسػرية جاريػة وسػلعة و ػاع ووشػنى ألغػراض جنسػية مثلمػا كػاف يف العهػد
ا ػػاىلب ألف النظػػاـ اإلسػػحمب لألسػػرى الػػري كػػاف مط قػػا يف عهػػد النػػيب اػػلى ا عليػػو وسػػلم وا لفػػاء الراشػػدين أا ػ ب
ملغيا ااما وأا ب افيكلية ال ،وشكلت طت شعار (املعاملة كاملث ) هتيمن على اجملتم اإلسػحمب األمػوي وقػد ل ذلػ

كر ػػى العلمػػاء واألم ػراء .وازداد األمػػر يف العصػػر الع اسػػب واسػػتمر ح ػ نايػػة العصػػر العثمػػاا )ٕ(.فاش ػناؾ جتػػار الػػرؽ يف
احلرب وشراء األسرى أ ناء احلرب أو كعد إنتهائها وىو دلي وا ب على ما هتدفو احلرب من املصاٌف الدنيوية احملنة.
ويف عهػ ػػد ا حفػ ػػة العثمانيػ ػػة كانػ ػػت جتػ ػػارة الػ ػػرؽ جتػ ػػرى طػ ػػت إش ػ ػراؼ الدولػ ػػة .وكانػ ػػت األس ػ ػواؽ يف اسػ ػػطن وؿ
واحملافظات ودخ طت سلطة احملتسص (مراقص السوؽ) وشيم األسرى الري كاف يُعيّنو رئي افماين (اجمللػ امللكػب).

والدولة العثمانية كما احلاؿ يف الدوؿ اإلسحمية الساكقة فا كانت وفرض النرائص على جتارة الػرؽ .كمػا كانػت جتػارة الػرؽ
مسموحا فا للت ار املسلمل فقػ  .والفتيػات اللػواف كػن صملػط عػن طريػق ا ػدع أو كػورادة أسػرىن مػن خمتلػف أرمػاء العػاا
ومػػن ك ػػحد القفق ػػاس خااػػة كػػن ي ػ عن يف أس ػواؽ ال ػػرؽ يف اسػػطن وؿ ومػػا حوف ػػا مػػن احملافظػػات .وك ػػاف مػػن حػػق املشػػني

لل ػواري أف يقػػوـ كفرػ أعنػػائهن كالثػػدي وغػػريه .وقػػد كانػػت ال يػػوت واملنػػازؿ ملي ػة كػػا واري ووروػػص علػػى ذلػ كثػػرة
املآسػػب داخ ػ اجملتم ػ حيػػث كانػػت و ػػاع ا ػواري لحنكشػػاريل كمػػا كػػن سػػلعا ملنظمػػات الػػدعارة .يػػوزع األسػػرى كػػل
للمقاولل كعد ما يؤخر منهم ا م للدولة .كاف املقاو ي ي ما وقػ يف نصػي و مػن األسػرى ل محئػو أو لت ػار الػرؽ الػرين
يت عوف ا يش لشراء األسرى وىم يف ميداف احلرب .ومن و قى من األسرى ي اع يف طريق العودة من احلرب لت ػار الػرؽ أو

ملػػن يسػػتطي أف ي تػػاع يف مراك ػ املػػدف )ٖ(.يفيػػد كعػػه املػػؤرخل أف جتػػارة اإلمػػاء اسػػتمرت فػ الدولػػة العثمانيػػة ح ػ سػػنة
(ٗ)
ٜٔٓٛـ.

( )1ى قاـ اإلسحـ كولغاء نظاـ ا واري واإلستغحؿ ا نسب فنر ٕٕٗٔٓٔ/ٔٔ/
(ٕ) الشيم علب ر ا دمريجاف املسرية التارطمية للع ودية ٖٔhttp://www.hablullah.com/?p=2002 ٕٖٓٔ/ٓٛ/
(ٖ) ال صموز اسنقاؽ ا واري  /األسريات http://www.hablullah.com/?p=1976 ٕٖٓٔ /ٓٚ /ٕٙ
(ٗ) الع ودية يف اجملتم العثماا ٕٔhttp://www.startimes.com/f.aspx?t=34029049 ٕٖٓٔ /ٖٓ/

http://www.hablullah.com/?p=1729
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المبحث الثانی  :مفهوم العنف ضد النساء و العبودیة الجنسیة فی العصر الحدیث
أف العنف د املرأة منتشر يف ي أرماء العاا ووستوي يف ذل الدوؿ املتألفة واملتقدمة ووتعرض املرأة يف أوقات
السلم ألنواع عديدة من العنف على مستويات متعددة
 عنف داخ األسرة ( كالنرب واالغتصاب ). عنف يف اجملتم ( كالدعارة والعمالة القسرية ). عنف دمارس من ق الدولة وال ،إما أف وقوـ مارستو كتشريعات ايي ية أو حل وتغا ى عمن ظمارسها فيما يسمى(ٔ)
جبرائم الشرؼ.
ومػػا زالػػت الع وديػػة احلديثػػة الػػ ،ىػػب أكثػػر وػػدمريا مػػن حيػػث النتي ػػة مسػػتمرة؛ وقيػػد احلقػػوؽ واحلريػػات األساسػػية
لقنسػػاف ووػػريق ال ش ػرية ي ػ أن ػواع التعػػريص واإل ػػطهاد والتش ػريد ووقػػوـ كالت ػػارة املأالفػػة للقػػيم اإلنسػػانية وامل ػػادئ
األخحقية مث الت ارة كالعرض واألطفاؿ والنساء وأعناء اإلنساف.
اف مفهػػوـ العنػػف ػػد النسػػاء وجػػص (اإلعػػحف العػػاملب للقنػػاء علػػى العنػػف ػػد النسػػاء) عرفػػو يف مادوػػو األو
العنػػف كالتػػا ديقصػػد كػػالعنف ػػد النسػػاء أي فعػ عنيػػف قػػائم علػػى أسػػاس ا ػػن يػػن م عنػػو أو ضمتمػ أف يػػن م عنػػو
أذى أو معاناة جسمية أو نفسية للمرأة ا يف ذل التهديد كاقناؼ مث ىرا الفعػ أو اإلكػراه أو احلرمػاف التعسػفب مػن
احلرية سواء أوق ذل يف احلياة العامة أو ا ااة د .ومػن ىػرا املنطلػق يعتػد االعتػداء ا نسػب مػن أكثػر حػاالت العنػف
شدة وقسوة على النساء كونو ظم املرأة يف شأصيتها وجسػدىا ونفسػيتها ويتمثػ كاالغتصػاب والػ واج االج ػاري واالجتػار
كالنساء واإلج ار على دمارسة الدعارة ووشويو االعناء التناسلية ووشوىات الوالدة والعقػم كسػ ص اسػتعماؿ أسػلرة طتػوي
عل ػػى م ػواد س ػػامة و التلق ػػيب أو احلم ػ أو االجه ػػاض أو العقػػم االج ػػاري والنق ػ املتعم ػػد مل ػػرض نق ػ املناعػػة ( االي ػػدز )
واالج ار على التعري واالذالؿ ا نسب .وقد ضمدث االعتداء ا نسب على املػدنيل والنسػاء خااػة يف أمػاكن متعػدد سػواء
يف املنػ ػ ؿ أو عل ػػى احلػ ػواج العس ػػكرية أو يف خميم ػػات الل ػػوء وي ػػتم ذلػ ػ عل ػػى ي ػػد القػ ػوات احلكومي ػػة النظامي ػػة والقػ ػوات
املسلرة غري النظامية وح من املدنيل .ووستهدؼ النساء جنسيا من ق ػ الرجػاؿ سػواء أكػانوا مقػاولل أو مػدنل قػوات
عػػدو أو ق ػوات اػػديقة إلش ػ اع الرغ ػػات ا نسػػية طػػت هتديػػد السػػحح وكث ػريا مػػا اػػر ىػػره احل ػوادث يف أوقػػات الن ػ اع دوف
(ٕ)

إيقاع العقاب روك يها.

المطلب االول :اغتصاب الحرب أو االستعباد الجنسي فی المنازعات المسلحة
خحؿ احلروب والن اعات املسلرة غال ا ما ورو فكرة احلرب كفكرة اغتصاب اجسػاد نسػاء افخػر الػ ،وترػوؿ إ
ىدؼ حريب يف ول الصراعات وكثريا ما يستأدـ االغتصاب كوسيلة من وسائ احلرب النفسػية مػن أجػ إذالؿ العػدو
(ٔ) أمن املرأة يف الن اعات املسلرة
(ٕ) أمن املرأة يف الن اعات املسلرة

http://buyerpress.com/?p=337
http://buyerpress.com/?p=337

( ) 74

العبودیة الجنسیة للنساء و االطفال في الصراعات كجریمة / ....ص ص93-66

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

ووقػويه معنويػاهتم أف املمارسػات الوحشػية ػد النسػاء ويف كػ األعمػار أي حػ يف سػن الطفولػة فاقػت كػ حػدودىا
املتوقعػػة أ نػػاء احل ػركل العػػامليتل األو والثانيػػة حيػػث طولػػت محيػػل النسػػاء قس ػرا إ دور الػػدعارة وال غػػاء وأجػػدت محيػػل
أخريات على كي أجسادىن أو على احلم ك طفاؿ غري شرعيل ناىي عمػا حلػق فػن مػن إذالؿ وطقػري وعػراب نتي ػة
(ٔ)
استغحفن ألغرض احلرب كالت س أو اإليقاع كا صم.
إف اغتصاب احلرب أو االستع اد ا نسب ىب جػرائم االغتصػاب الػ ،يقػوـ كروكافػا قػوات نظاميػة أو مليشػيات أو
املدنيل يف اوقات الصراعات املسػلرة أو احلػروب األىليػة أو خػحؿ االحػتحؿ العسػكري كمػا يشػم أينػا الو ػ الػري
جتػػد النسػػاء علػػى دمارسػػة الػػدعارة أو االسػػتع اد ا نسػػب مػػن ق ػ قػػوة احػػتحؿ .ومػػن جانػػص اخػػر يعػػد االغتصػػاب انتهاكػػا
للسػػحمة ا سػػدية وشػػرؼ النػػرية واعتػػداءا خطػريا يصػػيص حريتهػػا العامػػة وا نسػػية .و كػػرل ويعػػد مػػن أخطػػر ا ػرائم يف
تم دو ملا ين م عنو من اذى جسدي ونفسب مستمرين إ افة إ أف ػرايا االغتصػاب غال ػا مػا يعػاق وف اجتماعيػا
ع ػػن ى ػػره ا رظم ػػة املروك ػػة يف حقه ػػم وق ػػد ك ػػرزت خط ػػورة ى ػػره ا رظم ػػة كش ػػك ك ػػري كع ػػد اس ػػتأدامها يف الن ػ اع املس ػػلب يف
يوغسحفيا الساكقة كوسيلة مػن وسػائ التطهػري العرقػب )ٕ(.ففػب حػرب روانػدا ذكػر وقريػر في ػة األمػم املترػدة أف ٓ٘ ألػف
امرأة عركت واغتص ت وشوىت يف ىرا ال لد واف ٓٓ ٔٙفتاة اختطفت وأحلن على الػرؽ ا نسػب خػحؿ ا مػ سػنل
التاليػػة للرػػرب ويف سػػنة ٖ ٜٜٔوحػػدىا خنػػعت اكثػػر مػػن ٕٓٓٓ امػرأة لحغتصػػاب واحلمػ القسػػري وحسػػص املكتػػص
الرواندي للدظمغرافيا فوف النساء اللواف كقل على قيد احلياة من ىره اإلكادة ا ماعية قػد و ػعن مػا كػل ٕٓٓٓ و ٓٓٓ٘
(ٖ)

مولود يعرفوف ك طفاؿ الركريات السي ة.
لرا ظمكننا إستنتاج كاف اغتصاب احلرب ىو منه ب يف كثري من األحياف و شػام مشػروف شػاعر مػن الكراىيػة و
احتقار و اإلنتقاـ من االخر ىدفو جسد اإلنساف نفسو يف الواق قد يل ئ كعه القادة العسكريل يف وشػ جنػودىم
لحغتصػػاب املػػدنيل وقػػد حػػد ت اغتصػػاكات احلػػرب يف موعػػة متنوعػػة مػػن احلػػاالت ػػا يف ذل ػ االسػػتع اد ا نسػػب
املؤسسب واالغتصاب حرب املرو طة معارؾ حمددة أو ػازر وأعمػاؿ فرديػة أو مع ولػة مػن العنػف ا نسػب قػد وشػم أينػا
االغتصاب ا ماعب واالغتصاب م أستأداـ ادوات حادة أو ال و ولقد امتدت فكرة اغتصاب اجسػاد النسػاء لتطػاؿ
اجساد الرجاؿ انفسهم كاىانتهم يف مواق حساسة من اجسادىم كنوع متطور من االذالؿ و املهانة.

(ٔ) ىناء ىويدي اية النساء واألطفاؿ أ ناء الن اعات املسلرة
(ٕ) الغتصاب و احلروب ٖٓ نيساف ٖٕٔٓ http://www.globalarabnetwork.com/studies
(ٖ) د.ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداحلكيم س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػليماف وادي اي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات افش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ىف ظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الن اع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات املس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلرة

http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3076019

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/291184.html
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الفرع االول :العبودیة الجنسیة خالل الحربین العالمیتین
ال ظمكػػن إنكػػار مػػا وعر ػػت لػػو النسػػاء والفتيػػات مػػن اعتػػداءات متكػػررة خػػحؿ احل ػركل العػػامليتل األو والثانيػػة ومػػا
قاسػل مػػن وعػػريص وونكيػ وعنػف جسػػدي ومعنػػوي فقػػد جتػاوز عػػدد املػػدنيل القتلػػى فقػ يف احلػػرب العامليػػة الثانيػػة ٖٕ
مليػػوف شػػأ كػػاف أغلػ هم مػػن النسػػاء واألطفػػاؿ وقػػد اغتصػ ت وعػػركت وشػػوىت محيػػل النسػػاء مػػن خمتلػػف ا نسػػيات
(ٔ)

وأجدت محيل أخريات على احلم القسري وعلى التشريد واالنترار والنياع.
ف عد احلػرب العامليػة األو أسػ احللفػاء سػنة  ٜٜٔٔكنػاء علػى اوفاقيػة فرسػاي نػة لترقػق يف جػرائم احلػرب
اس ػػتندت إ اوفاقي ػػة الى ػػاي لس ػػنة  ٜٔٓٚكاعت ارى ػػا الق ػػانوف القاك ػ للتط ي ػػق .وع ػػحوة عل ػػى ج ػرائم احل ػػرب ال ػػ ،اروك ه ػػا
األملػػاف وجػػدت الل نػػة أينػاً أف املسػػؤولل األو ػراؾ اروك ػوا دج ػرائم ػػد ق ػوانل اإلنسػػانيةد ألنػػم قتل ػوا امل ػواطنل والسػػكاف
األرمػن خػػحؿ فػػنة احلػػرب .اعن ػػت الواليػات املترػػدة والياكػػاف كقػػوة علػػى جتػرظ مثػ ذاؾ التصػػرؼ علػػى أسػػاس أف ا ػرائم
ػػد ق ػوانل اإلنسػػانية انتهاكػػات للقػػانوف األخحقػػب ولػػي القػػانوف الو ػػعب )ٕ(.ولكػػن يف احلػػرب العامليػػة الثانيػػة ل وو يػػق
العديػػد مػػن احلػػاالت الػػ ،وقعػػت علػػى نطػػاؽ واس ػ ومنػػتظم مػػن ق ػ ا نػػود واملػػدنيل للنسػػاء .خػػحؿ ىػػره احلػػرب ويف
أعقافا م اشرة وقعت حرب االغتصاب و كاف ىنػاؾ عػدد مػن احلػاالت كػدءا مػن االسػتع اد ا نسػب املؤسػ لعمليػات
االغتصاب املرو طة عارؾ حرب حمددة و يف مناطق معينة  .لقد أجػد النسػاء علػى دمارسػة الػدعارة أو افسػتع اد ا نسػ
من ق قوة احتحؿ كما يف حالة جتنيد نساء املتعة من ق ا يش الياكاا أ ناء احلرب العاملية .
فمػن الوا ػػب إكػاف احلػػرب العامليػة كانػػت معسػكرات االغتصػػاب ىػب مراكػ احت ػاز قصػػري ل وصػميمها أو طوفػػا
إ مكاف يتم فيو االغتصاب كشك منتظم إلىانة وإذالؿ احملت ين وقوـ فا قوات نظاميػة أو مليشػيات كعػد فصػ األسػر
وع ػ ؿ النسػػاء واألطفػػاؿ عػػن كعنػػهم  .ا نػػاء احلػػرب العامليػػة الثانيػػة ل خطػػف م ػػات افالؼ مػػن النسػػاء مػػن ق ػ ا ػػيش
الياكػػاا كػب وسػػتأدـ كرقيػػق .و كانػػت وطلػػق وسػػمية ىػػؤالء النسػػاء د كنسػػاء املتعػػة د .كعػػد مػػرور ٓ٘ عامػػا علػ ىػػرة كار ػػة
اإلنسػػانية ل وو يػػق معسػػكرات االغتصػػاب علػػى نطػػاؽ واس ػ يف ال وسػػنة  .ويف سػػنة ٘ٗ ٜٔطػػورت الواليػػات املترػػدة
وحلفػػاء آخػػروف اوفاقيػػة مقا ػػاة ومعاق ػػة رمػػب احلػػرب األساسػػل يف دوؿ احملػػور وميثػػاؽ احملكمػػة العسػػكرية الدوليػػة .ويف
ميثػػاؽ نػػورمدغ املػػرة األو الػػ ،وثّػػت فيهػػا ا ػرائم ػػد اإلنسػػانية يف القػػانوف الػػدو الو ػػعب .واو عػػت احملكمػػة العسػػكرية
الدولية للشرؽ األقصى يف طوكيو ميثاؽ نورمدغ كما او عػو قػانوف لػ الرقاكػة رقػم ٓٔ يف أملانيػا الػري حػاكم احللفػاء
(ٖ)
على أساسو األملاف يف مناطق احتحفم.

(ٔ) ىناء ىويدي اية النساء واألطفاؿ أ ناء الن اعات املسلرة
(ٕ) شريف كسيوا ا رائم د اإلنسانية http://gilgamish.org/printarticle.php?id=1314
(ٖ) شريف كسيوا ا رائم د اإلنسانية http://gilgamish.org/printarticle.php?id=1314

http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3076019
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الفرع الثانی :الجهود الدولیة لمحاربة العبودیة الجنسیة
فػػح كػػد مػػن التػػركري كػػاف عل ػ مػػر التػػاريم كانػػت ىنال ػ املػػدارس الفلسػػفية و إجتاىػػات الفكريػػة متعػػددة دعػػت إ
املسػػاواة كػػل ال شػػر علػػى أسػػاس م ػػدأ اإلخػػاء كػػونم يعػػا إخػػوة يف اإلنسػػانية وىػػو إجتػػاه الػػري و عػػو فيمػػا كعػػد أنصػػار
ػودي ويف
املدرسػػة الرواقيػػة .ويف أوركػػا ظهػػرت يف خػػحؿ القػػرف ا ػػام عشػػر حركػػات إنسػػانية وفلسػػفية مناىنػػة للفكػػر الع ػ ّ
ظلها و س املرىص اإلنساا وورعرع فانتقلت كو قيادة الفكر من الدين إ الفلسفة واألدب.
وظه ػػر يف مطل ػ الق ػػرف الث ػػامن عش ػػر يف أورك ػػا وي ػػار فك ػػري ي ػػدعو إ التر ػػرر م ػػن الظل ػػم واالس ػػت داد ون ػػر الع ودي ػػة
ورفنػػها وكػػاف علػػى راس ىػػرا التيػػار الكاوػػص واملفكػػر الفرنسػػب فػػولتري الػػري ن ػػو إ فداحػػة مػػا ضمػػدث للهنػػود احلمػػر يف

أمريكا على أيدي الغ اة األس اف .وق فػولتري ك ركعػة قػروف كػاف اكػن خلػدوف قػد عػاًف يف مقدمتػو ىػرا األمػر معا ػة شػاملة
ا وقف عنػد الفػرد وحػده فرسػص كػ جتػاوزت ذلػ لتشػم األمػم املسػتع دة كلهػا .لكػن ىػره الظػاىرة ا وػ ؿ رغػم ظهػور
ول التيارات الفكريػة اإلنسػانية الداعيػة لػرفه الع وديػة املنتصػرة لػوعب ال شػرية فقػد م ّػرت ىػره الظػاىرة رغػم كػ مػا وقػدـ
(ٔ)
راح عدة متأ طة كل مؤيد فا ومعارض.
يف العػػاـ ٕ ٜٔٚكانػػت الػػدسمارؾ أوؿ دولػػة أوركيػػة ولغػػب جتػػارة الػػرؽ و عتهػػا يف ذل ػ الػػنه كعػػد سػػنوات ك ػ مػػن
كريطانيػػا وأمريكػػا .ويف مػػؤار فيينػػا املنعقػػد يف العػػاـ ٗٔ ٔٛوقعػػت الػػدوؿ األوركيػػة قاط ػػة معاىػػدة منػ جتػػارة الع يػػد .وأكرمػػت
كريطانيػػا كعػػد ذل ػ املػػؤار ومعاىدوػػو الشػػهرية وطديػػدا يف العػػاـ ٔٛٗٛمعاىػػدة م ػ الواليػػات املترػػدة األمريكيػػة لقم ػ ىػػره
الت ػػارة .مث كػػدأت الق ػوات ال رريػػة الفرنسػػية والديطانيػػة كعػػد ذل ػ طػػاردة سػػفن مهػػريب الع يػػد .واكنػػت فرنسػػا مػػن طريػػر
ع يػدىا وحػرت حػروىا ىوالنػدا وو عتهمػا هوريػات جنػوب أمريكػا مػا عػدا الدازيػ الػ ،كقيػت الع وديػة قائمػة فيهػا حػ
العاـ ٔٛٛٛـ .وكاف معظم الع يد يتمرك وف يف مطل القرف التاس عشر يف واليات ا نوب كالواليػات املترػدة األمريكيػة.
(ٕ)
إال أف الع ودية اعتدت كعد إعحف االستقحؿ األمريكب شرا وكالتا فونا ال وتفق وروح م ادئ االستقحؿ.
وقػ ػػد كػ ػػرلت األمػ ػػم املترػ ػػدة جهػ ػػدا ك ػ ػريا يف القنػ ػػاء علػ ػػى الػ ػػرؽ ففػ ػػب عػ ػػاـ ٜٔٙٛـ احػ ػػاؿ اجملل ػ ػ االقتصػ ػػادي
واالجتمػاعب مو ػوع جتػارة الرقيػػق علػى نػة حقػوؽ اإلنسػػاف فقامػت الل نػة يف عػاـ ٕٜٔٚـ كونشػػاء موعػة عمػ كشػ ف
الػػرؽ والقنػػاء علػػى الع وديػػة وظمكػػن القػػوؿ أف الػػرؽ ألغػػب ر يػػا يف معظػػم أرمػػاء العػػاا .وحسػػص مػػا ذكروػػو عيػػة الػػرؽ الػػ،
وتأر من لندف مقرا فا أف اػور الػرؽ وشػتم اسػتع اد املػدينل والسػأرة واسػتغحؿ األطفػاؿ جنسػيا أو عمػاؿ يعملػوف يف
ظروؼ غري إنسانية )ٖ(.واعتدت األمم املتردة املشكلة كالتا دإف االغتصاب ا نسب يف احلرب ىو واحد مػن أعظػم
رايا الصمت يف التاريم وواحدة من الفظائ األكثر وطرفا حاليا .ففب العديد من السياقات العنف ا نسػب لػي ػرد
فع جنود مارقل ولكنو وكتيكا حركيا متعمدا .إنو يه ر ويرعص ويدمر األفراد واألسر واجملتمعات ك كملهػا ويصػ إ
ػري اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعراض وتّع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ٗٔ وشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرين الث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاا ٕٓٓٛ
(ٔ) من ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ
ػرؽ والع ودي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يف الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريم ال ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ
http://www.alawan.org/article3155.htm

شري استعراض وتّعب ٗٔ وشرين الثاا ٕٓٓٛ
(ٕ) مناؿ الشيم ّ
الرؽ والع ودية يف التاريم ال ّ
(ٖ) ا رائم د اإلنسانية (مفهومها أركانا وأنواعها) http://www.startimes.com/?t=22183096 2010/02/28

http://www.alawan.org/article3155.htm
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مستويات ال ظمكن وصورىا من القسوة د النساء من ي األعمار من الر ػ إ ا ػدات .وظمكػن أف يػنؾ النػاجوف مػ
ادمات عاطفية و رر نفسب وإااكات ا سدية وحاالت ػ غػري مرغػوب فيهػا وواػمة العػار االجتمػاعب واألمػراض
املنقولػػة جنسػػيا مثػ فػػريوس نق ػ املناعػػة ويف اعتمػػد ل ػ األمػػن التػػاك لألمػػم املترػػدة الق ػرار التػػارطمب رقػػم ٕٓٔٛ
مؤسسػػا ألوؿ مػػرة أف العنػػف ا نسػػب أ نػػاء الص ػراعات ووػػداعياهتا يشػػك هتديػػدا للسػػحـ واألمػػن الػػدوليل .و يف نف ػ
السياؽ يف عاـ  ٜٜٔٛاحملكمة ا نائيػة الدوليػة لروانػدا الػ ،و ػعتها األمػم املترػدة ال ػاذ قػرارات وارطميػة أف االغتصػاب
ىو جرظمة من جرائم اإلكادة ا ماعية طػت القػانوف الػدو  .يف يوليػو ٕٕٓٓ اػادقت ٓ ٙدولػة علػى وشػري رومػا الػري
قػػاد إ و سػػي احملكمػػة ا نائيػػة الدوليػػة(ٔ) الػػ ،يوجػػد مقرىػػا دينػػة الىػػاي يف ىولنػػدا .كانػػت ولػ الو يقػػة ىػػب األو مػػن
نوعها ال ،وعنؼ ك ف االغتصاب وأشكاؿ العنف ا نسب األخرى وقت الن اعات املسلرة اث جرظمة حرب جرظمة ػد
(ٕ)
اإلنسانية وإكادة اعية.
وفػ وقريػػر منظمػػة العفػػو الدوليػػة الصػػادر يف عػػاـ ٕٕٓٓ عػػن املػرأة والن اعػػات اعتػػد احلػػروب والن اعػػات ىػػوال ك ػريا
كالنس ػ ة إ امل ػرأة وال وقتصػػر خمػػاوؼ امل ػرأة علػػى الػػدمار واال ػػطراكات واإلاػػاكات واملػػوت ك ػ اتػػد لتشػػم خوفهػػا مػػن
عمليات االغتصاب والتعريص واألذى ا سدي وا نسب والع ودية ا نسية أو االقتصادية والعحقػات او ال صمػات ا ديػة.
وينػػيف التقريػػر إف ٕٓ ألػػف إ ٓ٘ ألػػف امػرأة وعر ػػت لحغتصػػاب فػ كوسػػنة كمػػا أف ظػػاىرة الع وديػػة ا نسػػية شػػائعة
يف املوزم ي ػػق و خاا ػػة اف احل ػػرب ال ػػ ،دام ػػت فيه ػػا ٕٕ س ػػنة أودت اي ػػاة ملي ػػوف ش ػػأ ويف ح ػػرب ل ن ػػاف ع ػػاش ل ػػث
السكاف طت خ الفقر املطلق وونق لنػا وكػاالت األن ػاء اػور معانػاة النسػاء ال احثػات عػن أوالدىػن وأزواجهػن يف رحلػة
ر ػا وطػاؿ العمػر كلػػو ..ور ػا وكػوف النهايػػة مؤملػة أكثػر وأكثػر )ٖ(.أكػػدت الل نػة الدوليػة واملػػؤارات الدوليػة للصػليص األ ػػر
وافحؿ األ ر مرارا على أف أو اع املرأة يف الن اعػات املسػلرة ونػ القػانوف الػدو اإلنسػاا يف مواجهػة طػديات خااػة
فف ػػب عػػاـ ٖ ٜٜٔالح ػ أف اإلع ػػحف ا تػػامب للم ػػؤار ال ػػدو حلماي ػة ػػرايا احل ػػروبد الت اي ػػد الوا ػػب يف ع ػػدد أعم ػػاؿ

(ٔ) نصػػت املػػادة ( /ٔ/ٚج ) مػػن نظػػاـ احملكمػػة ا نائيػػة الدولي ػة علػػى جرظمػػة لحسػػنقاؽ كواػػفها إحػػدى اػػور ا ػرائم ػػد اإلنسػػانية.
ويشنط لوقوع ىره ا رظمة حسص ملرق نظاـ احملكمة ا نائية الدولية موعة من الشروط ومنها دأف يروكص التصرؼ ك ء من
ى وـ واس النطاؽ أو منه ب و د موعة من السكاف املدنيل.د وقد عرفت الفقرة ( ٕ/ج ) من املادة (  ) ٚاالسنقاؽ ك نو
ديع دمارسة أي من السلطات املنو ة على حق امللكية أو ىره السلطات يعها على شأ ما ا يف ذل ىره السلطات يف
س ي االجتار كاألشأاص والسيما النساء واألطفاؿد .وف نف الوقت لقد نصت الفقػرة ( ٔ /ز) مػن املػادة (  ) ٚمػن النظػاـ
األساسػػب للمركمػػة ا نائيػػة الدوليػػة علػػى جرظمػػة االغتصػػاب واعتػػدت أف فع ػ االغتصػػاب أو االسػػت عاد ا نسػػب أو اإلك ػراه علػػى
ال غػاء او احلمػ القسػري أو التعقػيم القسػر أو أي شػك مػن اشػكاؿ العنػف ا نسػب علػى مثػ ىػره الدرجػة مػن ا طػورة يشػػك
جرظمػػة ػػد اإلنسػػانية وجػػص أحكػػاـ ىػػرا النظػػاـ األساسػػب .ا ػرائم ػػد اإلنسػػانية (مفهومهػػا أركانػػا وأنواعهػػا) 2010/02/28
http://www.startimes.com/?t=22183096

(ٕ) االغتصاب و احلروب ٖٓ نيساف ٖٕٔٓ http://www.globalarabnetwork.com/studies
(ٖ) دعد موسى اال ار االجتماعية والنفسية للن اعات املسلرة على املرأة مساوات مرك دراسات املراءة
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العنػػف ا نسػػب املوجػػو كشػػك خػػاص ػػد النسػػاء واألطفػػاؿد مؤكػػدا يف نف ػ الوقػػت علػػى أف ىػػره األعمػػاؿ اث ػ انتهاكػػا
خطريا للقانوف الدو اإلنساا(ٔ).
المطلب الثانی :دور القانون الدولی االنسانی فی محاربة العنف الجنسي
ال ي ػ اؿ العنػػف ا نس ػػب مسػػتمراً خػػحؿ الص ػراعات املتتاليػػة م ػػن ال لقػػاف إ الكونغػػو وم ػػن لي رييػػا وس ػرياليوف إ
العراؽ ح يومنا ىرا لي فق ك رائم فردية ولكن كسحح يف احلرب .أف العنف ا نسػب ال يػ اؿ مسػتمراً ألنػو فعػاؿ
و أسلوب ناجب يف يف كسص احلرب و ودمري اجملتمعات وا يقها .فاوفاقيات وكروووكوالت جنيف طظر االغتصػاب وأينػا
االعتداءات ا نسية ا طرية على وجو الترديد .ولكن األقػ و ػوحاً ىػو مػا إذا كانػت ىػره ا ػرائم قػد وشػك إنتهاكػات
جسيمة الوفاقيات جنيف وىو التصنيف الري يل ـ الدوؿ كال رػث عػن أي شػأ يشػت و يف اروكاكػو مثػ ىػره األفعػاؿ
ومقا اوو وجص م دأ الوالية القنائية العاملية كغه النظر عن جنسيتو أو ال لد الري اروك ت فيو ا رظمة.
وظػ ػ جػ ػرائم العن ػػف ا نس ػػب م ػػن االنتهاك ػػات ا س ػػيمة حلق ػػوؽ اإلنس ػػاف ال ػػ ،ضماس ػػص عليه ػػا الق ػػانوف ال ػػدو
ويححقهػػا القنػػاء ا نػػائب الػػدو حيػػث إف ج ػرائم العنػػف ا نسػػب يف حػػاالت الن ػ اع املسػػلب الدوليػػة وغػػري الدوليػػة وعتػػد
خرقاً وا راً للقانوف الػدو وضماسػص مقنفوىػا إمػا علػى أسػاس اروكػافم جػرائم حػرب أو جػرائم ػد اإلنسػانية أو حػ
ج ػرائم إكػػادة اعيػػة حسػػص احلالػػة الػػ ،قامػػت فيهػػا ا رظمػػة واألركػػاف الػػ ،لتهػػا عنػػد اقنافهػػا .دمػػا الش ػ فيػػو أف ىػػره
ا ػرائم كشػػك العػػاـ ىػػب مػػن أخط ػػر ا ػرائم يف القػػانوف الػػدو  .أف املعاق ػػة الفعالػػة ػرائم احلػػرب وا ػرائم املروك ػػة ػػد
اإلنسػػانية عنص ػػر ىػػاـ يف وف ػػادي وق ػػوع ول ػ ا ػرائم و ايػػة حق ػػوؽ اإلنس ػػاف واحلريػػات األساس ػػية ووش ػ الثقػػة وووطيػػد
التعاوف كل الشعوب ووع ي السلم واألمن الدوليل.
الفرع االول :العنف الجنسي باعتباره من الجرائم ضد اإلنسانیة
يػػر جانػػص مػػن الفقػػة كػػاف كػػدايات احلػػديث عػػن ا ػرائم ػػد اإلنسػػانية ورج ػ إ احلػػرب العامليػػة األو لكنهػػا ا
وص ب جػ ءا فعليػاً مػن القػانوف الػدو إال كعػد احلػرب العامليػة الثانيػة ونتي ػة للفظػائ الػ ،اروك ػت يف ىػره احلػرب مػ أف
ا رائم د اإلنسانية كما ىػب معروفػة اليػوـ ىػب دمارسػات قدظمػة يف التػاريم لكػن حماولػة ولمػ طريقػة لوقفهػا كػدأت يف
احلرب العاملية األو  .ووطورت ىره احملاولة إ سعب حقيقب رمو إدخافا من القانوف الػدو لتصػ ب مححقػة مروك يهػا
وحماسػ تهم ومححقػػتهم ج ػ ءا مػػن ىػػرا القػػانوف الػػري مػػا ي ػ اؿ يف مراحػ وطػػوره األوليػػة .ومػ ذلػ فػػوف ىنالػ كثػريا مػػن
القواعػػد واألعػراؼ الدوليػػة واملعاىػػدات الػػ ،وعػػرؼ العديػػد مػػن جوانػػص ىػػرا القػػانوف وجتعػ مػػن املمكػػن قيػػاـ نظػػاـ قنػػائب

(ٔ) د.ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداحلكيم س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػليماف وادي

اي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات افش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ىف ظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الن اع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات املس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلرة

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/291184.html
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دو ملححقػػة مروك يهػػا(ٔ) .وكانػػت ا ػرائم ػػد اإلنسػػانية موجػػودة يف القػػانوف العػػريف الػػدو ألكثػػر مػػن نصػػف قػػرف ومشػػار
إليهػػا يف حماكمػػات كعػػه احملػػاكم القوميػػة .يعتقػػد أينػاً أف ا ػرائم ػػد اإلنسػػانية جػ ء مػػن امل ػػادئ السػػامية أ ػػى مرو ػػة يف
(ٕ)
املعايري القانونية الدولية.
لقػػد ووالػػت االجتهػػادات الفقهيػػة يف وعريػػف ا ػرائم ػػد اإلنسػػانية ووطػػوير مفهومهػػا وووااػػلت املػػؤارات الدوليػػة
والل ػػاف املأتصػػة للسػػعب إلصمػػاد وعريفػػا شػػامح يعػػد املرجعيػػة الثاكتػػة ملفهػػوـ ا ػرائم ػػد اإلنسػػانية للعمػ كػػو كتشػري دو .
لقد عرؼ ا رظمة د اإلنسانية ك من ميثاؽ نورمدج القانوف رقم (ٓٔ) جملل الرقاكػة علػى أملانيػا نظػاـ احملكمػة الدوليػة
ليوغس ػػحفيا الس ػػاكقة نظ ػػاـ احملكم ػػة ا نائي ػػة الدولي ػػة لراون ػػدا و أخػ ػريا احملكم ػػة ا نائي ػػة الدولي ػػة و يؤك ػػدوف كان ػػا د وعػ ػ
كالترديد أي فع من األفعاؿ احملظورة واحملددة يف نظاـ روما م اروك ػت يف إطػار ى ػوـ واسػ النطػاؽ أو منه ػب موجػو
د أية موعة من السكاف املػدنيل ووتنػمن مثػ ىػره األَفعػاؿ القتػ العمػد واإلكػادة واالغتصػاب والع وديػة ا نسػية
واإلكعػػاد أو النق ػ القسػػرى للسػػكاف و جرظمػػة التفرقػػة العنص ػرية و غريىػػاد .اىػػتم الفقػػو الػػدو حػػديثا كتعريػػف ا ػرائم ػػد
اإلنسانية كاعت ارىا من ا رائم الدولية ال ،وستوجص املسؤولية الدولية )ٖ(.وجدير كالركر يف نظاـ احملكمػة ا نائيػة الدوليػة
ليوغسػحفيا السػاكقة يف نطػػاؽ وعريفػو ػرائم ػد اإلنسػانية أشػػار الػ د سػػوؼ اػارس احملكمػة ا نائيػػة الدوليػة ليوغسػػحفيا
السػػاكقة االختصػػاص قا ػػاة األشػػأاص املس ػ ولل عػػن ا ػرائم التاليػػة عنػػدما وروكػػص يف الن اعػػات املسػػلرة س ػواء كانػػت
ذات ط يعػة دوليػػة أو داخليػة أو وكػػوف موجهػة ػػد أيػة موعػػة مػن السػػكاف املػدنيل القتػ العمػد اإلكػػادة االسػػنقاؽ
(ٗ)

اإلكعاد الس ن التعريص االغتصاب اال طهاد ألس اب سياسية عرقيػة أو دينيػة األفعػاؿ الػح إنسػانية األخػرىد
وإ حد ما وتػداخ ا ػرائم ػد اإلنسػانية مػ اإلكػادة وجػرائم احلػرب .ولكػن ا ػرائم ػد اإلنسػانية وتميػ مػن اإلكػادة يف
أنػا ال وتطلػص قصػداً ل ػ دوػدمري ج ئػب أو كلػبد كمػػا ىػو وارد يف اوفاقيػة اإلكػادة لسػنة  ٜٜٔٗكػ وسػتهدؼ فقػ اعػػة
معينػػة وونفػػر سياسػػة انتهاكػػات دواسػػعة ومنظمػػةد .ووتميػ ا ػرائم ػػد اإلنسػػانية مػػن جػرائم احلػػرب أينػاً يف أنػػا ال وط ػػق
فرسص يف إطار احلرب ك يف زمن احلرب وزمن السلم.
الكػد اف ننػوه كػاف فػ يػ التعػاريف دمػا ذكرنػاه سػاكقا يؤكػد صمػص أف طظػى النسػاء دامايػة خااػةد مػن العنػف
ا نسب وىرا العنف ا نسب يشم االغتصاب االسنقاؽ والدعارة القسرية وأي شك آخػر مػن أشػكاؿ االعتػداء غػري

(ٔ) ول ػ ػػيم ذمي ػ ػػص ج ػ ػػورج نن ػ ػػار مفه ػ ػػوـ ا ػ ػرائم ػ ػػد اإلنس ػ ػػانية يف الق ػ ػػانوف ال ػ ػػدو مرك ػ ػ دراس ػ ػػات الوح ػ ػػدة العركي ػ ػػة الط ع ػ ػػة األو
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009

(ٕ) شريف كسيوا ا رائم د اإلنسانية
(ٖ) اروكص النازيوف وغريىم من أطراؼ الن اع يف احلرب العاملية الثانية ازر كشعة يف حػق رعيػا كعنػهم مػن املػدنيل والعسػكريل وانفػراد
النػػازيوف كاروكػػاب فظػػائ وج ػرائم وحشػػية يف ح ػػق الرعايػػا األملػػاف ق ػ احلػػرب وكع ػػدىا وخااػػة مػػن ااػػراب االنتمػػاءين االش ػناكب
والشػيوعب كمػا وعػػرض اليهػود والغ ػػر وغػريىم لعمليػػة ا ػطهاد وإكػػادة منظمػة منػر عػػاـ ٖٖٜٔـ وقػد قػػدر العػدد الػػري اػت إكادوػػو
كنرو ستة محيػل قتػ مػنهم اركعػة محيػل يف مؤسسػات أنشػ ت خصيصػا فػرا الغػرض وقػد كػاف فػره املػراكب كػال األ ػر يف وعريػف
ا رائم د اإلنسانية.
http://www.startimes.com/?t=22183096 2010/02/28
(ٗ) ا رائم د اإلنسانية (مفهومها أركانا وأنواعها)
http://gilgamish.org/printarticle.php?id=1314
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الحئق وىب كلها أفعاؿ وشك جرائم حرب وف نف الوقت جرائم د اإلنسانية .كما ضمظػر القػانوف الػدو اإلنسػاا
(ٔ)
هتديد النسػاء كػالعنف ا نسػب .وكػرل النسػاء السػ ينات صمػص ح سػهن عػ ؿ عػن الرجػاؿ لتفػادي االعتػداء ا نسػب.
إف أحكػػاـ القػػانوف الػػدو اإلنسػػاا طظػػر أينػػا أخػػر الرىػػائن واسػػتأداـ الػػدروع ال شػرية .وقػػد حصػػلت يف ن اعػػات حديثػػة
العهد انتهاكات اثلت كشك خاص يف استأداـ النساء واألطفػاؿ كػدروع حلمايػة املقػاولل عػن اف ػوـ .ويقنػب كػرل
الق ػػانوف ال ػػدو اإلنس ػػاا ك ػ ف وعام ػ النس ػػاء احلوام ػ وأمه ػػات األطف ػػاؿ الص ػػغار وال س ػػيما األمه ػػات املر ػػعات كعناي ػػة
(ٕ)
خااة .وىرا يسري على س ي املثاؿ يف ما يتعلق كتوفري الغراء والل اس والرعاية الط ية واإلجحء والنق .
الفرع الثانی :المواثیق الدولیة ضد العبودیة الجنسیة
مػػن كػػل الصػػكوؾ األو كػاف الػ عه منهػػا يشػػري أحيانػاً إ ايػػة النسػػاء مػػن العنػػف ا نسػػب فعلػػى سػ ي املثػػاؿ
نصت الفقرة ( )ٗٚمن وعليمات او الئرة ليد(ٖ) عل معاق ة مروكيب االغتصاب ف كلد عدو ػد أىػا ىػرا ال لػد كيػد
أف العنف ا نسب د النساء ا ي ػدأ االلتفػات إليػو إال منػر عهػد قريػص ورغػم أف االغتصػاب أاػ ب جرظمػة ط قػاً للقػانوف

العريف الدو إال أنو ا يتم طديده أو أي من جرائم العنف ا نسب األخػرى ك ػرائم حػرب ػمن اوفػاقي ،الىػاي لسػن،
 ٜٜٔٛو ٜٔٓٚوا يكػػن االغتصػػاب مػػن كػػل جػرائم احلػػرب الػػ ،نظػػرت فيهػػا حمكمػػة نػػورمدغ ٜ٘ٗٔٗٙ-ٜٔـ رغػػم
مػػدى التػ ري القػػوي للعنػػف ا نسػ فػ أ نػػاء احلػػرب العامليػػة الثانيػػة كاعت ػػاره عمػ كػػال الوحشػػية يسػػتأدـ ػػد النسػػاء أو

د أفراد من عائحهتن كشك من أشكاؿ التعريص و كرل جرى استأدامو أيناً كوسػيلة للتطهػري العرقػب ملنطقػة مػا
ولنشػػر الرعػػص ف ػ منطقػػة معينػػة وإج ػػار النػػاس عل ػ الرحي ػ منهػػا للقنػػاء عل ػ ىويػػة اعػػة معينػػة مػػن خػػحؿ املمارسػػة
الواسعة واملطردة لحغتصاب واحلم القسػري ويروكػص العنػف ا نسػب فنػحً عػن ذلػ كطػرؽ كالغػة القسػوة علػ مػرأى
(ٗ)
من أفراد األسرة ن فيهم األطفاؿ وم ووجيو إىانات جارحة.

(ٔ) الل نة الدولية للصليص اال ر اية النساء وجص القانوف الدو اإلنساا ٕ٘ٔٓٔٓ -ٓٗ-
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/women/overview-women-protected.htm

(ٕ) الل نة الدولية للصليص اال ر اية النساء وجص القانوف الدو اإلنساا ٕ٘ٔٓٔٓ -ٓٗ-

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/women/overview-women-protected.htm

(ٖ) جػػاءت الئرػػة دليػػدد األمريكيػػة يف سػػنة ٖ ٔٛٙلتعتػػد االغتصػػاب مػػن ا ػرائم الكػػدى .ورغػػم أف الئرػػة دليػػدد كانػػت الئرػػة وطنيػػة
وليست دولية إال أنا كانت أحد األسػ املهمػة الحقػاً لتقنػل األعػراؼ الدوليػة ولصػياغة القػانوف الػدو ا ػاص كػاحلرب وخصواػاً
اوفاقيات جنيف الحقاً.
(ٗ) القػػانوف الػػدو اإلنسػػاا واإلنته اكػػات املوجهػػة ػػد النسػػاء يف الن اعػػات املسػػلرة لػػة حريػػات وحقػػوؽ /ملتقػػى امل ػرأة للدراسػػات
والتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريص ٕ -كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف الثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان ٕٗٓٓ
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uuWz9AzfxK0J:http://www.amanjordan.org/aman_studies/
?wmprint.php
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أف االغتصاب وجرائم العنف ا نسب األخرى وردت منا وحرمت يف العديد مػن االوفاقيػات الدوليػة كعػد اوفػاقي،
الىػػاي ومنهػػا اإلعػػحف العػػاملب حلقػػوؽ اإلنسػػاف لعػػاـ ٜٔٗٛـ(ٔ) والعهػػد الػػدو للرقػػوؽ املدنيػػة والسياسػػية واالوفاقيػػة
الدوليػػة ا ااػػة كػػالرؽ واملمارسػػات الشػ يهة كػػالرؽ واوفاقيػػة القنػػاء علػ يػ أشػػكاؿ التمييػ ػػد املػرأة(ٕ) واوفاقيػػة منػ
التعػػريص )ٖ(.يف ىػػرا اإلطػػار جػػاءت اوفاقيػػة جنيػػف الراكعػػة والدووكػػوؿ األوؿ موعػػة مػػن امل ػواد الػػ ،أكػػدت علػػى ػػرورة
ايػػة امل ػرأة م ػػن العن ػػف ا نس ػػب أ ن ػػاء الن ػ اع املس ػػلب أف الفق ػػرة الثاني ػػة م ػػن امل ػػادة ( )ٕٚمػػن اوفاقي ػػة جني ػػف الراكع ػػة لع ػػاـ
ٜٜٔٗـ وتنػػمن أوؿ حكػػم يتنػػاوؿ االغتصػػاب عل ػ وجػػو الترديػػد فهػػب وػػن

عل ػ أنػػو د صمػػص ايػػة النسػػاء كصػػفة

خااة من أي اعتداء عل شرفهن وال سيما من االغتصػاب واإلكػراه علػ الػدعارة وأي ىتػ حلػرمتهند ورغػم أف ىػره
امل ػػادة اث ػ اعناف ػػا ك ػ ف االغتص ػػاب أم ػػر غ ػػري مق ػػوؿ يف ف ػنات الن اع ػػات املس ػػلرة ( دوليػػة أو داخلي ػػة) إال أن ػػا ا وع ػػنؼ
جبسػ ػػامة أو خطػ ػػورة املشػ ػػكلة ففػ ػػب الواق ػ ػ ال يػ ػػدخ ىػ ػػرا احلكػ ػػم يف إطػ ػػار نظػ ػػاـ املأالفػ ػػات ا سػ ػػيمة للقػ ػػانوف الػ ػػدو
اإلنسػػاا(ٗ) كمػػا ن ػ الدوووكػػوؿ األوؿ اإل ػػايف التػػاك لحوفػػاؽ يف مادويػػو (٘ )ٚو ( )ٚٙعلػػى وجػػوب ايػػة النسػػاء
(٘)
خصواا من االعتداء واالغتصاب وال غاء القسري أو أي شك آخر من التررش ا نسب.

(ٔ) حيث قررت املادة الثانية أف لك إنساف حق التمت ككافة احلقوؽ واحلريات الواردة يف ىرا اإلعحف دوف أي ايي كس ص العنصر أو
اللوف أو ا ن أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسب أو أي رأي آخر أو األا الوط أو االجتماعب أو الثروة أو أي و آخر دوف
أيػة وفرقػػة كػػل الرجػاؿ والنسػاء ".كمػػا نصػػت املػادة الراكعػة مػػن نفػ اإلعػحف علػػى أنػػو د ال صمػوز اسػػنقاؽ أو اسػػت عاد أي شػػأ
وضمنػر االسػنقاؽ وجتػارة الرقيػق ككافػة أنواعهػا ".ونصػت املػادة ا امسػة علػى د أف ال يعػرض أي إنسػاف للتعػريص وال للعقوكػات أو
املعػػامحت القاسػػية أو الوحشػػية أو ا ااػػة كالكرامػػة" .ونصػػت املػػادة الثالثػػة علػػى أف د لك ػ فػػرد احلػػق يف احليػػاة واحلريػػة والسػػحمة
الشأصية د وىكرا قرر اإلعحف العاملب حلقوؽ اإلنساف جترظ ىره األفعاؿ واعت ارىا جرائم د اإلنساا.
ال ػ ػ ػ ػػتعريف كا رائم د اإلنسانية http://www.startimes.com/?t=24334220
(ٕ) وشػري املػػادة (  ) ٙمػػن ىػرة اإلوفاقيػػة كػػاف وتأػر الػػدوؿ األطػراؼ يػ التػداكري املناسػ ة ػػا يف ذلػ التشػريعب منهػػا ملكافرػػة يػ
أشكاؿ االجتار كاملرأة واستغحؿ كغاء املرأة.
د املرأةhttp://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/cedaw-convention79a.html
(ٖ) اوفاقية القناء على ي أشكاؿ التميي
(ٗ) الل نة الدولية للصليص اال ر اية النساء وجص القانوف الدو اإلنساا ٕ٘ٔٓٔٓ -ٓٗ-
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/women/overview-women-protected.htm

(٘) ورد يف املػػادة ٘ ٚمػػن الدوووكػػوؿ األوؿ يف الفقػػرة الثانيػػة الػػ ،وقػػوؿ د ضمظػػر انتهػػاؾ الكرامػػة الشأصػػية وكوجػػو خػػاص املعاملػػة املهينػػة
لقنسػػاف واحملطػػة مػػن قػػدره واإلك ػراه علػػى الػػدعارة وأيػػة اػػورة مػػن اػػور خػػدش احليػػاة .و كػػرل جػػاءت املػػادة  ٚٙالفقػػرة ٔ مػػن
الدوووكػػوؿ األوؿ وؤكػػد علػػب د صمػػص أف وكػػوف النسػػاء مو ػػوع احػناـ خػػاص واف يتمػػتعن كاحلمايػػة ال سػػيما ػػد االغتصػػاب واإلكػراه
على الدعارة و د أية اورة أخرى من اور خدش احلياة د وىرا التررظ جاء من النمانات األساسية لك إنساف
د.ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداحلكيم س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػليماف وادي اي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات افش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ىف ظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الن اع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات املس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلرة ٖٕٔٓٔٗ-ٓٗ-
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/291184.html
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غري أنو صمدر التنويو ىنا إ اوفاقية عدـ وقادـ جرائم احلرب وا ػرائم املروك ػة ػد اإلنسػانية(ٔ)  ،فػ املػادة ٔ يشػري
كانو ال يسري أي وقادـ علب ا ػرائم التاليػة كصػرؼ عػن وقػت اروكافػا (ب) ا ػرائم املروك ػة ػد اإلنسػانية سػواء يف زمػن
احل ػ ػػرب أو يف زم ػ ػػن الس ػ ػػلم وال ػ ػ ػوارد وعريفه ػ ػػا يف النظ ػ ػػاـ األساس ػ ػػب حملكم ػ ػػة ن ػ ػػورمدغ العس ػ ػػكرية الدولي ػ ػػة الص ػ ػػادر يف ٛ
آب/أغس ػػط ٘ٗ ٜٔوال ػوارد و كي ػػدىا يف ق ػراري ا معي ػػة العام ػػة ٖ (د )ٔ-امل ػػؤرخ يف ٖٔ ش ػ اط/فداير  ٜٔٗٙو ٜ٘
(د )ٔ-املػػؤرخ يف ٔٔ كػػانوف األوؿ/ديسػػمد  ٜٔٗٙوالطػػرد كاالعتػػداء املسػػلب أو االحػػتحؿ واألفعػػاؿ املنافيػػة لقنسػػانية
والنا ػػة عػػن سياسػػة الفص ػ العنصػػري وجرظمػػة اإلكػػادة ا ماعيػػة ال ػوارد وعريفهػػا يف اوفاقيػػة عػػاـ  ٜٔٗٛكش ػ ف من ػ جرظمػػة
اإلكادة ا ماعية واملعاق ة عليها حػ لػو كانػت األفعػاؿ املػركورة ال وشػك إخػحال كالقػانوف الػداخلب لل لػد الػري اروك ػت
(ٕ)

فيو.

المطلب الثالث  :جرائم الجماعات المتشددة (داعش) فی العراق و سوریا
وعتػد العػراؽ و سػػوريا مػن الػػدوؿ الػ ،يغلػػص عليهػا التػػوورات ووعػاا مػػن الن اعػات املسػػلرة الداخليػة ىػػرا فنػح عػػن
و رشم ػػا كالن اع ػػات و الت ػػدخحت م اش ػػرة م ػػن دوؿ ا ػ ػوار .و ااػ ػ ب كػ ػ م ػػن العػ ػراؽ و س ػػوريا س ػػاحة لتص ػػفية احلس ػػاكات
السياسية و املصاٌف االقليمية و الدولية  .كثر إن ثاؽ ا ماعػات اإلسػحمية املتشػددة وأاػ ب ذلػ مػن ػات القػرف الواحػد
والعشرين امليحدي وقود ىره ا ماعات املتشددة أوس حت لتشويو عة اإلسحـ واملسلمل علػب اإلطػحؽ يف نسػأة
قدظمة مت ددة من التطػرؼ وػ داد عنفػا ودمويػة يومػا كعػد يػوـ  لقػد جتػاوزت ىػره ا ماعػات كػ احلػدود ور ػوا اػورة قااػة
وودمريية لقسحـ يف أذىاف افخرين .اف الدولة اإلسحمية يف العراؽ وكحد الشاـ أسوأ مػن ونظػيم القاعػدة .اف داعػش ظمثػ
هتديدا خطريا ألنو أكثر قوة عسكرية متطرفة اويح ومهنية.
إف قادة و اعناء منظمة داعش االرىاكية قد أ ارت حالة ا ػوؼ يف املنطقػة و قػد اروب ػت ا ػرائم الدوليػة و منهػا
القتػ
واس
األذ
علػ

كاكشػ الوجػوه املمبنػة کالػركب ألف ىػوالء ذواػلة كاملػراىص القوميػات االخػر  .االعػدامات الواسػعو وعلػ نطػاؽ
دوف اجراء أ حماکمة و القاء الق ه ا ماعب و دوف مػدرات قنػائية والتعػريص و قتػ املسػ ونل .االختطػاؼ
التشريد او الته ري نص االمواؿ هتػدظ االمػاکن الع اديػو کاملقػاكر املتػاحف ارغػاـ النػاس الػرين طػت سػيطرهتم
و ػدي ديػانتهم االعتػداء ا نسػب االعمػاؿ ا نسػيو العنيفػة االسػنقاؽ .منػ إقامػة الشػعائر الدينيػة و وسػمية او ػاع

املراىص و املسيريل كاى ال دع او ع اد الشياطل و ارغامهم عل التوكة ح الرىائن و وعريص املدنيل.
عقد ل األمن يف األمم املتردة جلسػة كتػاريم  ٚآب ٕٗٔٓ و حػرر لػ االمػن كااػدار كيػاف كػ ف داعػش
ليست مهدد ا العراؽ و سوريا فرسص ك ىب مهددة السػحـ واألمػن و اسػتقرار و ػات املنطقػو کلهػا و قػد اػرح :أف
اف مػة الواسػعة و املد ػة كغػرض قػدـ القوميػات و املػراىص و املعتقػدات وعتػد جرظمػة ػد االنسػانية و املػدنيل کافػة و
(ٔ) اعتمػػدت وعر ػػت للتوقيػ والتصػػديق واالننػػماـ وجػػص قػرار ا معيػػة العامػػة لألمػػم املترػػدة ٔ( ٕٖٜد )ٕٖ-املػػؤرخ يف  ٕٙوشػرين
الثاا/نوفمد  ٜٔٙٛواريم كدء النفاذ ٔٔ وشرين الثاا/نوفمد ٓ ٜٔٚوفقا ألحكاـ املادة .ٛ
(ٕ) اوفاقية عدـ وقادـ جرائم احلرب وا رائم املروك ة د اإلنسانية جامعة منيسووا http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b088.html
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الرين اخروا املسؤولية عل عاوقهم صمص أف ضماس وا عليها .أادر اجملل القرار رقم ٓ ٕٔٚو قد ارح عن قلقو البثري
مػن اغتصػاب و احػتحؿ قسػم مػن االرا ػب العراقيػة و سػوريا مػن جانػص اعػة داعػش االرىاكيػة و ادانػة ا ػرائم الػ،
(ٔ)
اروب ت ىره اعة و ووقف العنف و جتريدىا من السحح جتفيف مواردىا املالية.
ومػػن ينظػػر إ دمارسػػات لل ماعػػات االرىاكيػػة سػػي د أف أعػػداد ك ػػرية مػػن النسػػاء قػػتلن ك سػػاليص كشػػعة ووحشػػية
فاملرأة وقت أماـ طفلها أو ذويها أو وغتصص واملنػاطق الػ ،ووقػد فيهػا احلػروب يصػ ب السػكاف مسػتهدفل وكصػفة خااػة
النساء م أنن أق الناس و ريا فيها وانتفاعا منها .لقد قاـ ونظيم داعش كركب الس ناء وقط رؤوس الرىػائن و كمػا أنػم
افف ازدادوا و رػػا كوعػػادة إحيػػاء عمليػػات السػػيب وال صمػػات القسػرية والع وديػػة ا نسػػية اػػق النسػػاء الي يػػديات .كػ ىػػرا
طت شعار الدولة اإلسحمية  .الكد اف ننوه ىنا .ال اكش دمارسة اػق النسػاء ووعرينػهن للأطػر وإج ػارىن علػى دمارسػة
ا ػػن ا مػػاعب وامته ػػاف لك ػرامتهن وتمث ػ ف ػ دمارس ػػة جهػػاد النك ػػاح حي ػػث انتش ػػرت عل ػػى ى ػػامش االزمػػة الس ػػورية من ػػر
ٖٕٔٓ .إف جه ػػاد املناكر ػػة أو فت ػػوى جه ػػاد النك ػػاح أي إمت ػػاع املق ػػاولل لس ػػاعات قليل ػػة كعق ػػود زواج ش ػػفهية م ػػن أجػ ػ
وش يعهم على القتاؿ ظمكن اعتدىا ثاكة انتهاكا لقيم االنسانية وکرامػة االنسػاف إ ػافة الػ انػو زنػا كامػ األركػاف ولػي
جهادا .وعل رغػم مػن وجػود الشػ كات التػ وتػاجر كال شػر وخااػة النسػاء والقااػرات حيػث ونشػ كػل وػون ول نػاف
ودوؿ ا لػػي و االفريقيػػة لػػص الفتيػػات ال ػ سػػورية  .اال اف داعػػش اوقػػن اسػػتأداـ مواق ػ التواا ػ االجتماعيػػة ووسػػأري
اإلنننت الستقطاب املقاولل واألنصار وكرل جرب الفتيات األجن يات لي ول إ دولة خحفة للنكاح ا ماع .
الفرع االول :جرائم وإنتهاكات داعش فی سوریا
حسػػص دراسػػة قػػاـ فػػا (مؤسسػػة وومسػػوف رويػػنز) كانػػو يوجػػد يف سػػوريا رمػػو ٕٓٓ ٕ٘ٛمسػػتع د كثػػريوف مػػنهم مػػن
األطفاؿ الرين جندهتم قوات احلكومة و اعات املعار ة املأتلفة ال ،وعم يف ال حد .ومػ اسػتعار احلػرب األىليػة كيعػت
الفتيػػات السػػوريات ك وجػػات أو أجػػدف علػػى الػ واج أو ل اسػػتغحفن يف جتػػارة ا ػػن  .وا ػػطر كثػػري مػػن األطفػػاؿ السػػوريل
الحج ل إ ورؾ املدرسة للعم م عائحهتم يف حصاد ال يتوف واملوز يف الدوؿ اجملػاورة .ويف عػاـ ٖٕٔٓ جرمػت احلكومػة
جتنيػػد األطف ػػاؿ واسػػتغحفم مػػن ق ػ ا ماع ػػات املس ػػلرة لك ػػن ا يتنػػب كعػػد إف ك ػػاف قػػد ل انتشػػاؿ أي طف ػ مػػن ىػػرا
(ٕ)

الو .
أعلػػن االئػػتحؼ السػػوري يف كيػػاف اػػرفب أف ق ػوات النظػػاـ واملليشػػيات الطائفيػػة املقاولػػة إ جان ػػو إروك ػواجرائم
اغتصاب اق النسػاء يف قريػة سػيفات(ٖ) .و قالػت احػد الناشػطات مػن راكطػة النسػاء السػوريات اػ اح احلػحؽ وتعػرض
النسػػاء السػػوريات النتهاكػػات عديػػدة يروك هػػا النظػػاـ السػػوري مػػن ق ي ػ االعتقػػاؿ واالغتصػػاب والترػػرش كمػػا وسػػتأدـ
(ٔ) الػمسؤولية الدولية د داعش
(ٕ) إخ ار العرب.نت حقائق اين ونتشر الع ودية http://www.akhbaralarab.net ٕٓٔٗ /ٕٓ/ٔٛ
(ٖ) العركي ػػة.نت أن ػػاء مف عػ ػػة ع ػػن ج ػ ػرائم اغتص ػػاب يف قري ػػة حل يػ ػػة ا مع ػػة  ٔٙذو احل ػ ػػة ٖ٘ٗٔى ػ ػ  ٔٓ -أكت ػػوكر ٕٗٔٓـ
www.icsft.net/wp-content

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria
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أجسػػاد النسػػاء السػػوريات كوسػػيلة إلذالؿ الطػػرؼ افخػػر .عنػػدما كػػاف النظػػاـ السػػوري يروكػػص ػػازر اعيػػة كاغتصػػاب
النساء أماـ أعل أزواجهن وأماـ أطفافن .ورادنا انتهاكات من ىرا النػوع يف منػاطق احلولػة وكػرـ ال يتػوف .وقػد طػد نا إ
النسػػاء وواػػفن لنػػا كشػػاعة مػػا وعر ػػن لػػو مػػن اعتػػداءات جنسػػية.يف املعػػاكر واحل ػواج وتعػػرض النسػػاء السػػوريات للترػػرش
ورا ػ ػػدنا ح ػ ػػاالت كث ػ ػػرية م ػ ػػن ى ػ ػػرا الق ي ػ ػ  .وال ي ػ ػػدو الو ػ ػ أفن ػ ػ ح ػ ػػاال يف ا ه ػ ػػة األخ ػ ػػرى .إذ ورك ػ ػ ج ه ػ ػػة النص ػ ػػرة
وونظػػيمدداعشد علػػى ل ػػاس النسػػاء وجتػػدف علػػى اروػػداء النقػػاب وال ػ واج كرجػػاؿ ا طمػػنوىن .وإ جانػػص ك ػ ىػػرا يكػػوف
ا ػػع ا را ػػد احل ػػاالت كس ػ ص وك ػػتم الن ػػرايا الش ػػديد )ٔ(.غ ػػري أف األم ػػر األكث ػػر م ػػدعاة للقل ػػق ى ػػو إج ػػار الفتي ػػات عل ػ
ال واج من املقاولل ا هاديل األجانص دما دف كعنهن لحنترار كدال من مواجهة ىرا املصػري )ٕ(.علػ رغػم مػن حػاالت
كث ػػرية للعن ػػف ا نس ػػب وتع ػػرض ف ػػا النس ػػاء الس ػػوريات .ى ػ ػنال ح ػػاالت زواج قس ػػري ون ػػطر خحل ػػو قاا ػرات ال وت ػػاوز
أعمارىن ٕٔ أو ٗٔ سنة إ ال واج دمن يكدىن سنا أو من أجانص فق ألف ظرفهن االجتماعية واملادية اع ة.
عر ت نػة الترقيػق التاكعػة لحمػم املترػدة ويف اوؿ وقريػر فػا كشػك خػاص علػى دمارسػات داعػش يف سػوريا ركػ
عل اورة رىي ة عػن وفااػي مػا ضمصػ يف املنػاطق ا ا ػعة لسػيطرة املتطػرفل ػا يشػم ػازر وقطػ رؤوس واخػر نسػاء
س ػ ايا وارغػػامهن علػػى احلم ػ  .واكػػد التقريػػر الػػري اعػػد طػػت اش ػراؼ كػػاولو سػػريجيو كنيػػريو اف داجملموعػػة املسػػلرة ونػػته
سياسة عقوكات ايي ية مث النرائص او االرغاـ على وغيػري الػدين علػى اسػ افويػة االونيػة او الدينيػة ووػدمري مواقػ دينيػة
وطرد منه ب لحقلياتد(ٖ) وا اؼ التقرير الواق يف ٕٓ افرة اف ونظيم داعػش قػاـ دكقطػ رؤوس ورجػم رجػاؿ ونسػاء
واطفػػاؿ يف امػػاكن عامػػة يف كلػػدات وقػػرى ػػاؿ شػػرؽ سػػوريا .ثاكػػة طػػرير للسػػكاف حػػوؿ عواقػػص رفػػه االنصػػياع لسػػلطة
اجملموعػػة املسػػلرة .ويؤكػػد التقريػػر اينػػا اف عمليػػات اغتصػػاب وروكػػص اػػق نسػػاء كاشػػفا اف العػػائحت ا ائفػػة وقػػوـ كتػ وي
كناهتػػا القاا ػرات علػػى ع ػ خوفػػا مػػن اف يػػتم و ػ وصمهن كػػالقوة ملقػػاولب التنظػػيم املتطػػرؼٗ .وفقػػا ملػػا اوردوػػو وكالػػة ()lhv
العامليػػة لألن ػػاء كػػاف للػػداعش قػػوة كوليسػػية نسػػائية ىػػره خليطًػػا مػػن الديطانيػػات٘ والفرنسػػيات كاسػػم دل ػواء ا نسػػاءد مػػن
اج النفيو و إلش اع رغ ات مسلرب داعش وىن وتو إدارة املواخري يف مدينة الرقة السػورية وعػيش فيهػا آالؼ النسػاء
اللواف أعلنهن التنظيم س ايا وفرض عليهن حياة من الع وديػة ونقلػت اػريفة الػديلب مػريور الديطانيػة عػن أحػد املصػادر
قولػػو إف ا هاديػػات الديطانيػػات ديسػػتأدمن و ػ ويح خػػاط ء للػػدين اإلسػػحمب مػػن أج ػ وديػػر أفعػػافن وىػػن يعتقػػدف أف

(ٔ) يػػون آيػػت مال ػ

كيػػف ظمكػػن مواجهػػة العنػػف ا نسػػب ػػد النسػػاء واألطفػػاؿ يف منػػاطق الن اعػػاتر ٖٔ يونيػػو /ح ي ػراف ٕٗٔٓ

http://www.bbc.co.uk/arabic/interactivity/2014/06/140612_sexual_violence_panel

(ٕ) الش كة الدولية للرقوؽ و التنمية ونظيم دداعشد يستهدؼ النساء ٕٓٔٗ /ٔٓ/ٔٚ
(ٖ) االمم املتردة دداعشد يروكص جرائم د االنسانية يف سوريا ٗٔ نوفمد ٕٗٔٓ http://www.alalam.ir/news/1648904
(ٗ) االمم املتردة دداعشد يروكص جرائم د االنسانية يف سوريا ٗٔ نوفمد ٕٗٔٓ http://www.alalam.ir/news/1648904
(٘) ووعػػرؼ كػػاحثوف يف املرك ػ الػػدو لدراسػػة التطػػرؼ يف كليػػة كنػ يف لنػػدف إ ػػحث جهاديػػات كريطانيػػات أُخريػػات منتس ػ ات إ مػػا
يُسمى دلواء ا نساءد .ويقدر ال احثوف أف زىاء ٓ ٙكريطانية سافرف إ سوريا لحننماـ إ داعش.
http://gnrd.net/ar/seemore.php?id=1031
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كومكاف مسلرب داعش أف يستأدموا ىؤالء النساء كما ضملو فم ألنػن لسػن مسػلمات )ٔ(.واخػريا اف مػا جػرى وصمػري
يف سػػوريا االف مػػن حػػاالت اغتصػػاب و سػػتظ واػػمة عػػار فػ ج ػػل االنسػػانية وعػػار علػػى اجملتمػ املترنػػر والكػػد مػػن
إنشاء حمكمة خااة مستقلة فػا وت ػ حملكمػة ا نايػات الدوليػة و الف مػا حصػ ىػو نػوع جديػد مػن ا ػرائم احلػرب و ػد
االنسانية الكد من حماكمة مروك يها.
الفرع الثانی :جرائم وإنتهاكات داعش فی العراق
إف افػػدؼ الرئيسػػب لػػداعش فػ العػراؽ ىػػو وػػدمري ال نيػػة الترتيػػة للدولػػة العراقيػػة و وػػدمري اجملتمػ العراق ػ عػػن طريػػق
نش ػ ػ ػػر العن ػ ػ ػػف واالنقس ػ ػ ػػاـ و إس ػ ػ ػػتهداؼ ا ماعػ ػ ػػات العرقي ػ ػ ػػة والديني ػ ػ ػػة املأتلف ػ ػ ػػة يف الع ػ ػ ػراؽ ػ ػ ػػا يف ذل ػ ػ ػ واملس ػ ػ ػػيريل
والي يديل الصاك ة النكماف والش والكرد الفيليل والشيعة العػرب وآخػرين مسػتهدفل عمػدا وكشػك منه ػب مػن ق ػ
داعش وما يرو فا من اعات مسلرة مػن خػحؿ االنتهاكػات ا سػيمة حلقػوؽ اإلنسػاف يف سياسػة متعمػدة هتػدؼ إ
وػػدمري وقم ػ أو طػػرد ىػػره ا ماعػػات كشػػك دائػػم مػػن املنػػاطق ا ا ػػعة لسػػيطرهتا .يو ػػق وقريػػر لألمػػم املترػػدة الػػري أعػػد
كالتعػػاوف م ػ كعثػػة األمػػم املترػػدة ملسػػاعدة الع ػراؽ (يونػػامب) ومكتػػص املفػػوض السػػامب حلقػػوؽ اإلنسػػاف يف األمػػم املترػػدة
افدانتهاكػػات خطػػرية للقػػانوف اإلنسػػاا الػػدو وانتهاكػػات جسػػيمة حلقػػوؽ اإلنسػػاف اروك ػػت يف العػراؽ خػػحؿ فػػنة الثح ػػة
أشػػهر االخػػرية مػػن العػػاـ املا ػػب (ٕٗٔٓ) مػػن ق ػ داعػػش وامليليشػػيات املسػػلرة كشػػك منه ػػب وعلػػى نطػػاؽ واس ػ د.
وأش ػػار التقري ػػر إ أ ّف ى ػػره االنتهاك ػػات ل ػػت عملي ػػات قت ػ امل ػػدنيل (أف  ٖٖٖٙٙم ػػدنيًا قتل ػوا وأا ػػي وا الع ػػاـ املا ػػب)
واالختطػػاؼ واالغتصػػاب والع وديػػة واالجتػػار كالنسػػاء واألطفػػاؿ والت نيػػد القسػػري لألطفػػاؿ ووػػدمري األمػػاكن ذات األشميػػة
الديني ػػة أو الثقافي ػػة والنه ػػص واحلرمػ ػػاف م ػػن احلري ػػات األساسػ ػػية .وش ػػددت االم ػػم املتر ػػدة يف وقريرىػ ػػا عل ػػى اف كث ػ ػريا مػ ػػن
(ٕ)

االنتهاكات والت اوزات ال ،يروك ها داعش ورقى إ مستوى جرائم احلرب وا رائم د اإلنسانية واإلكادة ا ماعية.
ف عػػد سػػقوط املوا ػ ( ٜح ي ػراف ٕٗٔٓ) وأج ػ اء ك ػػرية مػػن الع ػراؽ الػػري أدى إ ى ػػرة املسػػيريل واألقليػػات
األخ ػػرى لق ػػد ُى ػػروا املس ػػريل م ػػن مدين ػػة املواػ ػ و ػواحيها ويعيش ػػوف افف مه ػ ػرين يف اقل ػػيم كردس ػػتاف .الك ػػد م ػػن
التركري كاف سكاف املوا وواطػؤ مػ داعػش وىنػاؾ وعػاطف ك ػري كػل كعػه سػكاف املواػ وىػره ا ماعػة املتطرفػة .و

ل وو يػػق مػػنه اإلسػػتع اد ا نسػػب لػػدى داعػػش مػػن خػػحؿ نشػػر داعػػش منشػػوراتٖ طتػػوي علػػى وعليمػػات حػػوؿ إسػػتع اد
نسػػاء وأطفػػاؿ غػػري مسػػلمل حػ العػػاج ين عػػن القتػػاؿ مػػن ػػمنها مػ يتػػاح إغتصػػاب األطفػػاؿ وشػػرع إمػػتحؾ النسػػاء

(ٔ)

News

Viewer

House

,Light

داع ػػش ظم ػػارس الع ودي ػػة ا نس ػػية عل ػػب نط ػػاؽ واس ػ ػ كالرق ػػة ٔٔ س ػ ػ تمد ٕٗٔٓ

http://lhvnews.com/ar/news

(ٕ) االمم املتردة داعش وامليليشيات يروك وف جرائم حرب يف العراؽ ٖٕٕٓٔ٘ /ٕ/
(ٖ) املنشور كعنواف “أس لة وأجوكة حوؿ األسرى وحريتهم” مطروح كصيغة أس لة وأجوكة ويعتقد أنو ل نشره أوال كصورة إلكنونية عد
حساكات التوين ا ااة كالتنظيم يف شهر اكتوكر ونوفمد ٕٗٔٓ
http://www.iraqpressagency.com
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واألطفػػاؿ غػػري املسػػلمل ووشػػرع العنػػف ا سػػدي الع وديػػة اإلغتصػػاب واإلعتػػداء علػػى األطفػػاؿ كاإل ػػافة إ ج ػرائم
(ٔ)
أخرى م على وفسرياهتم للقرآف.
وأعل ػػن ونظ ػػيم دالدول ػػة اإلس ػػحميةد يف مطلػ ػ أكتوكر/وشػ ػرين األوؿ ٕٗٔٓ أن ػػو م ػػنب النس ػػاء واألطف ػػاؿ األي ي ػػديل
الػػرين أسػػرىم يف سػػن ار إ مقاوليػػو كغن ػائم حػػرب مفتأ ػرا كوحيائػػو الع وديػػة .وأقػػر التنظػػيم للمػػرة األو يف العػػدد األوؿ

مػن لتػػو الدعائيػػة دداكػقد كاحت ػػازه وكيعػػو األي يػديل كرقيػػق )ٕ(.يف التقريػػر الػدو الصػػادر عػػن مفو ػية حقػػوؽ اإلنسػػاف
والػػري يتنػػاوؿ االنتهاكػػات املنسػػوكة إ ونظػػيم الدولػػة اإلسػػحمية دداعػػشد وخااػػة مػػا يتعلػػق ك يػ الفتيػػات كسػ ايا للع وديػػة
ا نسية .أشار اريفة االندكندنت الديطانية كاف داعش كاعوا ٓ٘ٔ امرأة آزيدية ومسيرية من ااػ ٕٓٓ٘ امػرأة وطفػ

سػػقطوا أسػػرى كيػػد ااجملػػامي االجراميػػة خػػحؿ احتحفػػا للموا ػ وسػػه نينػػوى مشػػرية ا انػػن كػػيعن يف سػػوريا او وزعػػن
كهػػدايا السػػتأدامهن يف الع وديػػة ا نسػػية(ٖ) .امػػا وقريػػر للمنظمػػة العفػػو الدوليػػة املعنػػوف" الف ػرار مػػن ا رػػيم التعػػريص
والع وديػة ا نسػية يف األسػر لػدى الدولػة اإلسػحمية يف العػراؽ " أشػار الػ شم يػة حكػم التنظػيم الػري وت لػى كو ػوح يف
التعػػريص و االغتصػػاب وغػػريه مػػن أشػػكاؿ العنػػف ا نسػػب ػػد النسػػاء والفتيػػات مػػن األقليػػة األي يديػػة يف الع ػراؽ عقػػص
اختطافهن على يد ىرا التنظيم وغال ا ما أجدف على اعتناؽ اإلسحـ)ٗ(.

دم ػػا االشػ ػ في ػػو .اف فتي ػػات الي ي ػػديات ل اس ػػتأدامهن دك سػ ػريات جنس ػػياتد إلر ػػاء الرغ ػػات ملق ػػاولب ونظ ػػيم
دداعػش .و حسػص قػوؿ ئي ػػار إكػراىيم (رئيسػة ػاف املػػرآة فػ كرملػاف كردسػتاف) و حسػػص االحصػائيو معتمػدة مػن حكومػػة
إقلػػيم كردسػػتاف كانػػو حتػ االف ىنػػاؾ أكثػػر مػػن ٓٓٓٗ مػػن نسػػاء ي يػػديات خمطتفػػل لػػد داعػػش و لكنهػػا وعتقػػد كػػاف
لكػن العػػدد الفعلػػب قػد يكػػوف أ ػػعاؼ ىػرا العػػدد .و مػ كػرؿ جهػػود ك ػػرية إسػتطاع حكومػػة إقلػػيم كردسػتاف مػػن إسػػنجاع
مايقارب ٓٓٗ ٘ٓٓ-من ىؤالء النسوة من يد داعػش )٘(.وفقػا لتقريػر كريطػاا يػوـ األحػد أسػر ونظػيم الدولػة اإلسػحمية
كػػل ٓٓٓ ٚ0ٓٓٓ-٘0فتػػاة وإم ػرأة ي يديػػة خ ػػحؿ ى ػػوـ شػػهر اغسػػط علػػى كلػػدة سػػن ار م ػ اإلشػػارة إ عن ػػو يف
مؤسسػة مقركػػة مػن الي يػػديل .وفقػا لصػػريفة السػػاندي وػاظم عػػدو نسػاء ي يػػديات الػػرين ىػركن مػػن أسػر الدولػػة اإلسػػحمية
ٙ
أكدف على وقوع إنتهاكات ك رية حلقوؽ اإلنساف وإعتداءات جنسية دائمة.

(ٔ) الودياف داعش وعطب اجملاىدين دفن إرشاد حوؿ الع ودية ا نسية ٕٓٔٗ /ٕٔ /ٔٚ

http://wdian.org

(ٕ) ف ػ ػران ٕٗ  /أ ؼ ب األمػ ػػم املترػ ػػدة األي يػ ػػديوف العراقيػ ػػوف وعر ػ ػوا دحملاولػ ػػة إكػ ػػادةد علػ ػػى أيػ ػػدي ا هػ ػػاديل،ٕٓٔٗ /ٔٓ/ٕٕ ،
http://www.france24.com/ar/20141022

(ٖ) االندكندنت الديطانية د داعش "كاعت  /ٔ٘ٓ/امرأة آزيدية ومسيرية كس ايا للع ودية ا نسية داخ سوريا
http://www.al-ansaar.net/main/pages/news.php?nid=31562

(ٗ) منظمػ ػ ػ ػ ػػة العفػ ػ ػ ػ ػػو الدوليػ ػ ػ ػ ػػة الع ػ ػ ػ ػ ػراؽ وواجػ ػ ػ ػ ػػو النسػ ػ ػ ػ ػػاء والفتيػ ػ ػ ػ ػػات األي يػ ػ ػ ػ ػػديات عنفػ ػ ػ ػ ػػا جنسػ ػ ػ ػ ػػياً مروع ػ ػ ػ ػ ػاً ٖٕ ديسػ ػ ػ ػ ػػمد ٕٗٔٓ
http://www.amnesty.org/ar/news/iraq-yezidi-women-and-girls-face-harrowing-sexual-violence-2014-12-23

(٘) مقاكلة ىاوفية م ئي ار إكراىيم ٕٕٔٓٔ٘ /ٕٓ/
( )ٙالودياف داعش وعطب اجملاىدين دفن إرشاد حوؿ الع ودية ا نسية ٕٓٔٗ /ٕٔ /ٔٚ
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إف جرائم داعش د النساء و الفتيات الي يديات إذا فسر عل أساس خاط ء كانم جػوار  ولكػن ىنػاؾ إجتػاه
ف الفقو يقولوف كانو دال صموز إكػراه ا ػواري علػى العحقػة ا نسػية غػري املشػروعة سػواء كانػت طػت وصػرؼ األشػأاص أو
الدولة .وك عحقة جنسية م ا ارية كدوف عقد النكاح يعتد زنا سواء كػاف كر ػاىا أـ كػاإلكراه ويقػاـ عليهػا وعلػى الػ اا
معهػػا حػ ّد ال نػػا كمػػا يقػػاـ علػػى احلػػرة مػ ونصػػيف ا ػ اء عليهػػا .ألنػػو ا يػ ت يف القػػرآف نػ يفػػرؽ الػ اا كا اريػػة والػ اا

كاحلرةد )ٔ(.و كرل ال صموز إج ار الناس على اعتناؽ اإلسحـ كوجو عاـ واألسػرى واألسػريات كوجػو خػاص .وصمػص وػوفري
احلريػػة ألداء الع ػػادات حس ػص معتقػػداهتم ا ااػػة؛ ألف اإلسػػحـ ال يق ػ اإلكػراه يف الػػدين .كمػػا نػػى عػػن إغػػحؽ الص ػوام
والكنػػائ والِيَػ أو ىػػدمها .اليػػوـ يوجػػد إ ػػاع عػػاملب ك ػ ف احلريػػة حػػق إنسػػاا مكػػرس وأف اإلنسػػاف ال صمػػص أف ي ػػاع يف

أسػواؽ النأاسػػة .ىػػرا احلػػق ال شػػري مثػ حػػق عػػدـ التعػػرض لقكػػادة أو التعػريص أو التمييػ العرقػػب كػػاف ركنػػا أساسػػيا يف
احلقوؽ العاملية ولكن داعش يرغص يف انت اع افيات القرآنية من سياقها التارطمب والفقهب ليعيد إحياء الع ودية.
لقػػد ططمػػت حيػػاة امل ػػات مػػن النسػػاء والفتيػػات األي يػػديات ج ػراء أى ػواؿ العنػػف ا نسػػب والع وديػػة ا نسػػية الػػ،
يتعر ػػن فػا علػ يػػد داعػػش و خااػػة أف العديػػد مػػن احملت ػ ات ألغػراض الع وديػػة ا نسػػية ىػػن طفػػحت يف سػػن ٗٔ أو

٘ٔ سنة أو لر ا أاغر من ذلػ  .وحػ مػن اكنػت مػنهن مػن الفػرار فػح زالػت وعػيش طػت آ ػار الصػدمة .علػ حكومػة
العػراؽ و حكومػػة إقلػػيم كردسػػتاف االسػراع يف طريػػر النسػػاء العراقيػػات املأتطفػػات لػػدى ونظػػيم الدولػػة اإلسػػحمية و كػػرل
اإلس ػراع يف إلا ػػدار ق ػرار كاعت ػػار ا ػرائم املروك ػػة ا ػػق النس ػػاء مػػن ق ػ ونظ ػػيم الدولػػة ج ػرائم إك ػػادة اعيػػة وج ػرائم ػػد
اإلنسانية .ومن جانص اخػر یجب علی الحكومة العراقیة االنضمام إلى معاىدة روما األمرر الر س سیسرمل للمحكمرة
الجنائیة الدولیة بمالحقة ى ه الجرائم .و ين غب علػى اجملتمػ الػدو اينػا وقػدظ مسػاعدات و االحتياجػات لفػ أسػر
النسػػاء املأتطفػػات اإلي يػػديات لػػدى داعػػش إلنػػو وفقػػا ل ن ػػود ميثػػاؽ األمػػم املترػػدة عليه ػػا مسػػاعدة األقليػػات يف العػػاا
و ايتهم من اإلرىاكيل والظلم.
الخاتمة
علػػى مػػر التػاريم كػػاف أحػػد املصػػائر امل سػػاوية ألي امػرأة أف وسػ يف حػػرب ألف معاملػػة السػ ناء اإلنػػاث مػػن ق ػ
ا يػػوش املنتصػػرة كػػاف عمومػػا شم يػػا إ حػػد ك ػػري .اف االغتصػػاب علػػى مػػدى قػػروف وعػػود إ العصػػر اليونػػاا والرومػػاا
كاعت اره أحد دغنائم حربد .فعنػدما طتػ ا يػوش وونهػص املدينػة كانػت مكافػ هتم كػ شػبء يف املدينػة ظمكػنهم أخػره أو
لو ا يف ذل النساء ويف كعه احلاالت الفتيات والرجاؿ والفتياف .افدؼ من ىرا االستع اد واالغتصاب ىػو إل ػات
أف رجػػافن ال يسػػتطيعوف ػػايتهن و إلفسػػاد النسػػاء ألنػػو يف كعػػه الثقافػػات يػػتم ن ػػرىن مػػن ق ػ رجػػافن ويطػػردف مػػن
تمعهن .االغتصاب كاف يستأدـ كشك من أشكاؿ التعريص والنىيص واإلكادة ا ماعية.
(ٔ) حقوؽ ا ػواري أسػريات احلػرب وواج ػاهتن ومسػؤولياهتن والعقوكػات الػ ،وط ػق علػيهن يف حالػة إروكػافن ا رظمػة ٕٖ٘ٔٓٔ /ٓٚ /
http://www.hablullah.com/?p=1957
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ظمػر حاليػػا منطقػػة الشػػرؽ االوسػ ك وقػػات عصػػي ة .وسػ احلػػروب والتطػػرؼ فمصػػري املػرأة يف وسػ ىػػره الفو ػػى
ىػػو جانػػص ملفػػت للنظػػر ويسػػترق احلصػػوؿ علػػى امل يػػد مػػن االىتمػػاـ .فػػاف النسػػاء يعػػانل مػػن ىػػره الظػػروؼ أكثػػر مػػن
غػريىم إنػا وتعػرض لألسػر وال يػ واالغتصػاب والقتػ وأكثػر مػن ذلػ  .ويعتػد العنػػف ا نسػب ىػو أكشػ مػا وتعػرض لػػو
النسػػاء يف فػنات احلػػرب إ ػػافة إ النػ وح والل ػػوء إذ وشػػري االحصػػاءات إ أف النسػػاء واألطفػػاؿ يشػػكلن رمػػو ٓ ٛيف
امل ة من محيل الحج ل وغريىم من املشردين يف العاا ن فيهم املشردوف داخلياً .وال وقتصػر معانػاة املػرأة خػحؿ احلػرب
علػػى القت ػ ودمارسػػة العنػػف ػػدىا ك ػ وتعػػدد ىػػره املعانػػاة لتشػػم طم ػ مس ػ ولية ال يػػت يف غيػػاب ال ػ وج إمػػا كس ػ ص
احلػرب وإمػا كسػ ص احل ػ والسػ ن مػا صمعلهػا وترمػ مسػ ولية م دوجػة القيػادة وإدارة العائلػة ومػن حيػث إدارة املػوارد
االقتصادية ومن حيث احلفاظ على ااس العائلة.
إف األعمػػاؿ الدكريػػة الػػ ،اروك هػػا ونظػػيم داعػػش ف ػ سػػوريا و الع ػراؽ جتاىلػػت اامػػا ك ػ معػػايري حلقػػوؽ اإلنسػػاف و
كرامػػة االنسػػاف ويسػػتأدـ مقػػاولو داعػػش االغتصػػاب كسػػحح يف اف مػػات الػػ ،ورقػى إ مصػػاؼ جػرائم احلػػرب وا ػرائم
د اإلنسانية و جرائم االكادة ا ماعية يقوـ ونظػيم (داعػش) عاق ػة النسػاء الػحف يرفنػن االنصػياع لقوانينػو كالنػرب أو
ا لػد .ووعتػػد النسػػاء والفتيػػات مػػن األقليػات العرقيػػة والدينيػػة األكثػػر معانػػاة مػػن العنػف واالنتهػػاؾ مػػن ق ػ ىػػرا التنظػػيم .و
خااة كعد الق ه على النساء واألطفاؿ األي يديل ل ووزيعهم وفقا ألحكاـ الشريعة على مقػاولب الدولػة اإلسػحمية الػرين
شاركوا يف عمليات سن ار.
فمن املعلوـ أف العنف ا نسب ىو سلوؾ غري أنساا وحشب أا ب يف احلروب احلديثة وسيلة حرب فعالػة إلذالؿ
ا صػػم وططػػيم معنوياوػػو .خااػػة و أف فػػرا السػػلوؾ أ ػػار نفسػػية واجتماعيػػة واػػرية خطػػرية جػػدا قػػد ورافػػق املػرأة أو الفتػػاة
املغتصػ ة ملػدى احليػاة .و لكػن املشػكلة احلقيقيػة وتمثػ كػنؾ النػاجل يعػانوف مػن آ ارىػا العاطفيػة وا سػدية والنفسػية علػى
مػػدى عقػػود مق لػػة .فحكػػد للم تم ػ الػػدو ش ػ ص ىػػره املمارسػػات ووقػػدظ ا نػػاة للمسػػاءلة .ومػػن جانػػص اخػػر عل ػ
املنظمػػات الدوليػػة و الشػ كات الدوليػػة املارمػػة للنظػػر يف اويػ ك ػرام إعػػادة و ىيػ للنسػػاء والفتيػػات اللػواف وعر ػػن للعنػػف
ا نسب من ق داعش.
االستنتاج و التوصیات او المقترحات
إف ك اشكاؿ احلروب و الن اعات وؤد ال إختفاء الكثري من األنشطة اإلنسانية والثقافية واحلنػارية  .أو ػرت
الن اعػػات األخػػرية لقػػد اسػػتأدـ إغتصػػاب ك ػ داة مػػن أدوات احلػػرب وأف النسػػاء يػػتم اسػػتهدافهن طديػػدا لكػػونن نسػػاء
فيتعر ػن لحعتػداء واالغتصػاب ومػا يفػاقم مػن آ ػار الصػدمة الػ ،وعانيهػا الناجيػات مػن العنػف ا نسػب ىػو واػمة العػار
الػ ،ولرػق فػن علػى اػعيد االغتصػاب .ووشػعر الناجيػات أف دشػرفهند وشػرؼ عػائحهتن قػد دنػ وطمشػل علػى وػدىور
مكانتهن يف اجملتم جراء ذل .


إف شيوع اعحـ العنف و قافة وفن العنف وا ن من خحؿ االفحـ و حت االغاا ا لػو مػن العنػف

لتأل ػػق اجي ػػاؿ و ػػؤمن نط ػػق الق ػػوة وا ػداع  .وم ػػن جه ػػة االخ ػػر اف ازدي ػػاد مع ػػدالت ال طال ػػة وا ه ػ والتميي ػ العنص ػػري
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ومشػاك اف ػػرة وا ػدمات االجتماعيػػة العامػة إ ػػافة الػ إف الط يعػػة املتطرفػة للتنظػػيم ووغا ػيو عػػن االغتصػاب ودمارسػػة
الع ودية ا نسية ودجهاد النكاحد ىو عام أساس لعملية الت نيد للدولة اإلسحمية أول القػادمل مػن الشػرؽ األوسػ
أو أفريقيا و أوروكا.


دم ػػا وق ػػدـ نس ػػتأل

كػ ػ ف قن ػػية املػ ػرأة و اي ػػة حقوقه ػػا عموم ػػا و ايته ػػا م ػػن االنتهاك ػػات يف الن اع ػػات

املسلرة عل  الرغم من القصور الري يشوب ذل

إال أنا أا رت اليوـ وتمت كاحناـ مت ايد كاعت ارىا إحػدى اجملػاالت

احلساسػػة للقػػانوف الػػدو اإلنسػػاا والػػ ،وشػػهد كػ عػػاـ يف إعػػداد امل ػػادئ التوجيهيػػة رغػػم أف احلقػػوؽ األساسػػية للمػرأة مػػا
زالت يف مرحلة التطور عل املستوى العاـ وكرل كالنس ة للمنموف ( الػ ،وعػد مسػ لة وقػت ) ن مػ أف يػتم جتاوزىػا مػن
خحؿ وقييم فعلب وونفير فعاؿ لقواعد وم ادئ القانوف الدو اإلنسػاا ووعميقهػا لنػماف ايػة النسػاء عمومػا واحلػد مػن
عات املسلرة .
االنتهاكات املوجهة دىا أ ناء الن ا 


يتعػػل علػػى حكومػػة إقلػػيم كردسػػتاف واألمػػم املترػػدة وغريىػػا مػػن املنظمػػات الػػ ،وػػوفر املسػػاعدات الط يػػة

وغريىا من أشكاؿ املساندة للناجيػات مػن ػرايا العنػف ا نسػب أف وصػعد مػن جهودىػا ووكفػ سػرعة ووااػلها مػ كػ
مػن ىػػب ااجػػة إ خػػدمات ولػ افي ػػات و ػماف إعػػحـ النسػػاء والفتيػػات كتػوفر املسػػاعدة املطلوكػػة .وين غػػب أف وتنػػمن
ىػره ا ػػدمات خػػدمات الصػػرة ا نسػػية واإلذماكيػة عػػحوة علػػى خػػدمات االستشػػارات النفسػػية واالجتماعيػػة والػػدعم ملػن
يعػػانل مػػن و عػػات التعػػرض للصػػدمة .وال زالػػت الكث ػريات مػػن الناجيػػات مػػن ػػرايا العنػػف ا نسػػب غػػري قػػادرات علػػى
احلصوؿ على مساعدة كافية على الرغم من شدة حاجتهن فا.
المصادر
ٔ .القرآف الكرظ
ٕ .أمن املرأة يف الن اعات املسلرة http://buyerpress.com/?p=337
كانا وأنواعها) 2010/02/28
ٖ .ا رائم د اإلنسانية (مفهومها أر
ٗ .الل نة الدولية للصليص اال ر اية النساء وجص القانوف الدو اإلنساا ٕ٘ٔٓٔٓ -ٓٗ-
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/women/overview-women-protected.htm

٘ .اوفاقية القناء على ي أشكاؿ التميي

د املرأة

http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/cedaw-convention79a.html

 .ٙاوفاقيػ ػ ػػة عػ ػ ػػدـ وقػ ػ ػػادـ ج ػ ػ ػرائم احلػ ػ ػػرب وا ػ ػ ػرائم املروك ػ ػ ػػة ػ ػ ػػد اإلنسػ ػ ػػانية

جامعػ ػ ػػة منيسػ ػ ػػووا

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b088.html

 .ٚال ػ ػ ػ ػػتعريف كا رائم د اإلنسانية
 .ٛأماف -املرك العرك للمصادر و املعلومات حوؿ العنف د املراة املرأة يف زمن احلرب اية قانونية ال وط يق فعليّاً
http://www.startimes.com/?t=24334220

فا ٕٓٓٙ-ٚ
 .ٜإخ ار العرب.نت حقائق اين ونتشر الع ودية ٕٓٔٗ /ٕٓ/ٔٛ

http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=4051
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ٓٔ .د.ع ػ ػ ػ ػ ػػداحلكيم س ػ ػ ػ ػ ػػليماف وادي

ايػ ػ ػ ػ ػػة الف ػ ػ ػ ػ ػػات افش ػ ػ ػ ػ ػػة ىف ظ ػ ػ ػ ػ ػ الن اعػ ػ ػ ػ ػػات املس ػ ػ ػ ػ ػػلرة ٖٕٔٓٔٗ-ٓٗ-

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/291184.html

ٔٔ .العركي ػػة.نت أن ػػاء مف ع ػػة ع ػػن جػ ػرائم اغتص ػػاب يف قري ػػة حل ي ػػة ا مع ػػة  ٔٙذو احل ػػة ٖ٘ٗٔى ػ ػ  ٔٓ -أكت ػػوكر
ٕٗٔٓـ http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria
ٕٔ .العركية.نت األزىر نرفه وكفري داعش ..لكن جرائمو ليست من اإلسحـ ٔٔديسمد ٕٗٔٓ
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/12/11.html

ٖٔ .القانوف الدو اإلنساا واإلنتهاكات املوجهة ػد النسػاء يف الن اعػات املسػلرة
للدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات والتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريص ٕ -كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف الثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان ٕٗٓٓ

لػة حريػات وحقػوؽ /ملتقػى املػرأة

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uuWz9AzfxK0J:http://www.amanjordan.org/aman_studies
?/wmprint.php

ػري اس ػ ػ ػ ػ ػػتعراض وتّع ػ ػ ػ ػ ػػب ٗٔ وشػ ػ ػ ػ ػ ػرين الث ػ ػ ػ ػ ػػاا ٕٓٓٛ
ٗٔ .من ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الش ػ ػ ػ ػ ػػيم ال ػ ػ ػ ػ ػ ّ
ػرؽ والع ودي ػ ػ ػ ػ ػػة يف الت ػ ػ ػ ػ ػػاريم ال ش ػ ػ ػ ػ ػ ّ
http://www.alawan.org/article3155.html

٘ٔ .الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كة الدولي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة للرقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ و التنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ونظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم دداعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػشد يس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتهدؼ النسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء ٕٓٔٗ /ٔٓ/ٔٚ
http://gnrd.net/ar/seemore.php?id=1031

 .ٔٙالشيم علب ر ا دمريجاف املسرية التارطمية للع ودية ٖٕٖٔٓٔ/ٓٛ/

http://www.hablullah.com/?p=2002

 .ٔٚوقريػػر أدمػػب داعػػش اروك ػػت جػرائم حػػرب وجػرائم ػػد االنسػػانية يف العػراؽ

http://www.iawvw.com/news/iraq/1026-

2014-10-04-04-24-05

 .ٔٛعلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء األزى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر يس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتنكروف أفع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ داع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػش ويط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال وف كالتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ٖٕ ٕٓٔٗ/ٓٛ/الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىرة
http://www.alalam.ir/news/1625691

 .ٜٔعول كاپري داعش كافر نييو ٕٕ شوكات ٕ٘ٔٓ
ٕٓ .حماية المرأة في ظل النزاعات المسلحة http://baladna.fm/2013/07/15
شريف كسيوا ا رائم د اإلنسانية http://gilgamish.org/printarticle.php?id=1314
.12
ٕٕ .شيم األزىر داعش حرؼ مفهوـ ا هاد يف اإلسحـ ٖٕٓٓٔٗ /ٕٔ /

http://www.awene.com/article/2015/02/22/39162

http://www.alhurra.com/content/azhar-isis-egypt/262590.html

ٖٕ.

نيوز داعش ونفر الع ودية ا نسية على االي يديات وإحداىن وروي التفااي ٖٔ وشرين األوؿ ٕٗٔٓ

http://www.shamsnews.net/news/get_news_det/4/7538.html

ٕٗ .ى قاـ اإلسحـ كولغاء نظاـ ا واري واإلستغحؿ ا نسب فنر ٕٕٗٔٓٔ/ٔٔ/
ٕ٘ .ال صموز اسنقاؽ ا واري  /األسريات http://www.hablullah.com/?p=1976 ٕٖٓٔ /ٓٚ /ٕٙ
 .ٕٙدع ػ ػػد موس ػ ػػى اال ػ ػػار االجتماعي ػ ػػة والنفس ػ ػػية للن اع ػ ػػات املس ػ ػػلرة عل ػ ػػى امل ػ ػ ػرأة مس ػ ػػاوات مركػ ػ ػ دراس ػ ػػات امل ػ ػ ػراءة
http://musawasyr.org/?p=2612

 .ٕٚد .ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامر افوش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىرة جت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة ال ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوحش املعاا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر و املعا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحمية
http://www.almoslim.net/node/219006

 .ٕٛداعش يعنؼ وزعنا األي يديات على املقاولل س ايا ٖٕٔٓٔٗ /ٔٓ /
 .ٕٜداعش وتبرير عبودية المرأةhttp://hewaar.khayma.com/showthread.php?t=88414 ،4141 /44 /41 ،
اية النساء واألطفاؿ أ ناء الن اعات املسلرة http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3076019
ٖٓ .ىناء ىويدي
ٖٔ .االندكندنت الديطانية د داعش "كاعت  /ٔ٘ٓ/امرأة آزيدية ومسيرية كس ايا للع ودية ا نسية داخ سوريا
( ) 91
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http://www.al-ansaar.net/main/pages/news.php?nid=31562

ٕٖ .ك ػ ػرار ا ػػاٌف ػػودي ا ص ػػاا احلماي ػػة الدوليػ ػػة لألطف ػػاؿ والنس ػػاء يف حال ػػة الن اع ػػات املس ػػلرة كػ ػػريوت

/30 /03

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2011/06/blog-post_9459.html،1322

ٖٖ .ظهور الع ودية يف واريم اإلنسانية

http://ar.wikipedia.org/wiki

ٖٗ .الػمسؤولية الدولية د داعش
مفػ ػ ػ ػ ػػاىيم و مصػ ػ ػ ػ ػػطححات موسػ ػ ػ ػ ػػوعة املاركسػ ػ ػ ػ ػػية
ٖ٘ .النظػ ػ ػ ػ ػػاـ الع ػ ػ ػ ػ ػػودي
www.icsft.net/wp-content

موسػ ػ ػ ػ ػػوعة املاركسػ ػ ػ ػ ػػية

https://www.marxists.org/arabic/glossary/terms/25.htm

 .ٖٙحقوؽ ا واري أسريات احلرب وواج اهتن ومسؤولياهتن والعقوكػات الػ ،وط ػق علػيهن يف حالػة إروكػافن ا رظمػة ٘ٔ/
ٕٖٓٔ /ٓٚ
لل واري http://www.hablullah.com/?p=1974
 .ٖٚاألس اب ال ،أدت إ اسنقاؽ األسرى واالستغحؿ ا ن
 .ٖٛكرينارد فرظموف فرظموف يكتص لـ CNNعن داعش ودزمن الس اياد كيف الفوف القرآف  ٓٙوشرين الثاا ٕٗٔٓ
http://www.hablullah.com/?p=1957

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/11/06/isis-says-islam-justifies-slavery-what-does-islamic-law-say

 .ٖٜالع ودية يف اجملتم العثماا ٕٕٖٔٓٔ /ٖٓ/
.03
االغتصاب و احلروب ٖٓ نيساف ٖٕٔٓ http://www.globalarabnetwork.com/studies
ٔٗ .االمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم املترػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة دداعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػشد يروكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػص ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد االنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانية يف سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوريا ٗٔ نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوفمد ٕٗٔٓ
http://www.startimes.com/f.aspx?t=34029049

http://www.alalam.ir/news/1648904

ٕٗ .االمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم املترػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة داعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػش وامليليشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيات يروك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائم حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب يف الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؽ ٖٕٕٓٔ٘ /ٕ/
http://www.iraqpressagency.com

ٖٗ .لي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ كش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة إقن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع املس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيريل كال ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء يف أر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهم ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعص ٕٓ ديس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمد ٕٗٔٓ
http://www.elaph.com/Web/News/2014/12/967365.html

ٗٗ.

فررررران

 / 41أ ف ب ،األم ػػم املتر ػػدة األي ي ػػديوف العراقي ػػوف وعر ػ ػوا دحملاول ػػة إك ػػادةد عل ػػى أي ػػدي ا ه ػػاديل/ٔٓ/ٕٕ ،

ٕٗٔٓ،

http://www.france24.com/ar/20141022

٘ٗ .مش ػ ػ ػػادة ك ػ ػ ػػل ذمل ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػرج ف ػ ػ ػػودة ووكي ػ ػ ػ ػ األزى ػ ػ ػػر كس ػ ػ ػ ػ ص كي ػ ػ ػػاف ع ػ ػ ػػدـ وكف ػ ػ ػػري دداع ػ ػ ػػش ٕٔ ديس ػ ػ ػػمد ٕٗٔٓ
http://www.youm7.com/story/2014/12/12

 .ٗٙمفو ية حقوؽ اإلنساف وطالص كاعت ار انتهاكات ونظيم الدولة يف العراؽ جرائم د اإلنسانية ٕٕٗٓٔٗ /ٔٔ/
http://aranews.org

 .ٗٚمفو ية حقوؽ اإلنساف وطالص كاعت ار انتهاكات ونظيم الدولة يف العراؽ جرائم د اإلنسانية ٕٕٗٓٔٗ /ٔٔ/
http://aranews.org

.04

منظمة العفػو الدوليػة العػراؽ وواجػو النسػاء والفتيػات األي يػديات عنفػا جنسػياً مروعػاً ٖٕ ديسػمد ٕٗٔٓ

http://www.amnesty.org/ar/news/iraq-yezidi-women-and-girls-face-harrowing-sexual-violence-2014-12-23

 .ٜٗالودياف داعش وعطب اجملاىدين دفن إرشاد حوؿ الع ودية ا نسية ٕٓٔٗ /ٕٔ /ٔٚ
http://www.dw.de
ٓ٘ .رجاؿ دين يننموف إ التوقي على رسالة مفتوحة إ دداعشٕٓٔٗ /ٔٔ/ٕٙ .
جدؿ يف مصر كس ص موقف األزىر الرافه لتكفري دداعشد ٕٕhttp://www.dw.de ٕٓٔٗ/ٕٔ /
ٔ٘ .ريهاـ مق
http://wdian.org

ٕ٘ .سا الشامب موقف علماء األزىر من دداعشد ٗ يوليو ٕٗٔٓ

http://islamtimes.org/ar/doc/news/397336

ٖ٘ .نوراف شامية حلقتنا اليوـ عن اية املرأة يف ظ الن اعات املسلرة،

http://baladna.fm/2013/07/15
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ٗ٘ .ول ػػيم ذمي ػػص ج ػػورج نن ػػار مفه ػػوـ ا ػ ػرائم ػػد اإلنس ػػانية يف الق ػػانوف ال ػػدو مرك ػ ػ دراس ػػات الوح ػػدة العركي ػػة -
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009
الط عةاألو
٘٘ .يػػون آيػػت مال ػ كيػػف ظمكػػن مواجهػػة العنػػف ا نسػػب ػػد النسػػاء واألطفػػاؿ يف من ػػاطق الن اعػػاتر ٖٔ يوني ػػو/
ح يراف ٕٗٔٓ http://www.bbc.co.uk/arabic/interactivity/2014/06/140612_sexual_violence_panel
 .٘ٙحمم ػ ػ ػػود ا ػ ػ ػػحد ك ػ ػ ػ ػوالي رف ػ ػ ػػه األزى ػ ػ ػػر وكف ػ ػ ػػري «داع ػ ػ ػػش» ٕٔ ٕٓٔٗ /ٕٔ/شر ر ر رربكة االعر ر ر ررالم العربیر ر ر ررة،
http://moheet.com/2014/12/21/2190247.html

 .٘ٚمقاكلة ىاوفية م ئي ار إكراىيم ٕٕٔٓٔ٘ /ٕٓ/
.٘ٛ

()Light House Viewer News

 ,داعػػش ظمػػارس الع وديػػة ا نسػػية علػػب نطػػاؽ واسػ كالرقػػة ٔٔ سػ تمد ٕٗٔٓ

http://lhvnews.com/ar/news

 )mohamed.m( .ٜ٘الع ودية لن ونتهب يف اململكة السعودية

Morocco، Dec 27, 2005
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املسؤولية اجملتمعية للشركات متعددة اجلنسيات عن محاية األقليات
م.م .خالد أحمد مطر

أ.د .أحمد خلف حسين الدخيل

كلية القانون /جامعة تكريت

كلية القانون /جامعة تكريت
المقدمة

ال شككأ أه نكككلك ا منككل مككا ا لككنلنلت ا ولنانقككا وككات اات قككلت ة االن ككلت ا ل ك ة ا كيت مت تكظقنهككل تلنانككل
سااء ع ى مسلاى تااع ا ولناه ا يل أ ع ى مسلاى تااع ا ولناه ا اخ ي  ،بق أه اتع ت أ اات قكلت ال زكلام مكا
حق ككم ا نلز ككا ة ا ز ك ك م ككا ا ك ك م ة مس ككلازلت مل نق ككا  ،دم ككل زلج ك ك ا ككم ع ككا س ككل لز ككا ز ك ك ة تل ككل
ا سككل قلت ا ولنانقككا ا ككا قككا نلن ك أ اخ قككا لم ك إا مسككلاى ا سككل قا االن قككا جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت
ا ك ا اال لنككلعي ا ك أ ظممككا أه ت ككم ة لزككا ت ككأ اات قككلت ااملكقككا ة االن ككلت ا ل ك ة  ،أسككاة دبككل ز ككم ا وجككلع
اخللص ما ا لم ة جملم خ ما االنع.
ككخي طم ككى م ك ى ا ملنككا ا ككيت ربل هككل ا جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت ة ا كظككل ا وككلنام  ،دمككل ظممكهككل مككا ا وقككل دبهككل
أعظم أمسى ما ا هكل االتلمكل زا ا ان كا إ قهكل  ،إك سكلماه ا سكل قا االن قكا كا أمكل نك ل ا جلكنلت لمك ز ت لزكل
ت أ ا ملنا ا ماتا.
بغ ض اإلحلطا بل اضاع ما نل ا ا اان ال ب ما ا لج ت إا مل زت:ي ك
أوالً :ـ أهمية الدراسة:ـ

تك ككع أشمقككا ا ااسككا مككا أشمقككا ا جلكنلت مل ك ة ا كسككقلت كااككل أ ال ،

لزككا اات قككلت مللنقككل  ،مككا نككاه ا سككل قا

االن قا جلنلت مل ة ا كسقلت ني سق ا ز ة ما سل لزكا اات قكلت ة االن كلت ا ل ك ة تلج ك ا كم
ا ااسا ا ل مكق قا ملل نكل  ،بل جلكم ا ك أ زكا نوكلط ا وكاة ق ل نكل نوكلط ا لك ا ق كل م ذبل نكل قمك ة ا كهلزكا ة
ا كهاض بااتع ت أ اات قلت لزلهل.
ثانياً :ـ مشكلة الدراسة :ـ

تل سك ك مجل ككم ا ا ااس ككا ة سك ك إتك ككلع ا جلك كنلت مل ك ك ة ا كس ككقلت

هك كل إا دملاس ككا ا ك ك ا اال لن ككلعي أ

ا سل قا االن قا ة لزا اات قلت إا لن مهنلهل ا قسا ة اإلنللج ا لا زكع ا لكل ة حمك ا ك بو  ،ا ك ى ا ك أ
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ظممككا أه زل ك خ قككم ا جل ك ع ة ككع ت ككأ ا جل كنلت إا ك ك ككأ ا ك ا دملاسككا ا سككل قا االن قككا خل مككا اات قككلت
ااملكقا.
ثالثاً :ـ فرضية الدراسة :ـ

ت رتض ا ااسا اه ا جل ع زسلجقع تجل قع ا جلنلت مل ة ا كسكقلت ك ا ك ا اال لنكلعي ماضكاع ا ااسكا
دملاسا مسل قا جملن قا ل ا ة لزا اات قلت ااملكقكا ة االن كلت ا ل ك ة ه أه ز لمهكل بك أ  ،قمكاه انكل نك ا
ا ز ل ا ا م ا كظنلت ا قا مكظنلت االنع ا م ة ن ا اخلماص.
رابعاً :ـ منهجية الدراسة :ـ

سك لن ة ااسلكل ا كهج ا ل ق ي االسكلك لطي كمكاص ا ولنانقكا ا كيت تككظم ا سكل قا االن قكا جلكنلت مل ك ة

ا كسقلت بجلم عل  ،تج قولت ت أ ا سل قا ة لزا اات قلت ا ام إا أذمع ا اسل ة ن ا ا جلته.
خامساً :ـ هيكلية الدراسة :ـ

ة س ك ق ك ككأ سكوس ككم ا ااس ككا ع ككى م ن ك زمم ككل اا م ل ز ككا بل س ككل قا االن ق ككا جل كنلت مل ك ة
ا كسككقلت مككا حقككم ا لجككاا ا لككلاطمي ا هككا ا كل ك  ،قنككل نمك مل ا نككلم لج قوككلت ا سككل قا االن قككا هك ل ا جلكنلت
ة لزا اات قلت ااملكقا ة االن لت ا ل ة  ،كخلم ة ا كهلزا بتنم االسلكلل لت ا لا قلت اهلل يل ا لا قق.
المبحث األول
التعريف بالمسؤولية المجتمعية للشركات متعددة الجنسيات

تكل ا أشمقككا ا سككل قا االن قككا جلكنلت مل ك ة ا كسككقلت ة ا ككلمب دبك
االتلمككل أ اال لنككلعي ة جك ككا بك امج نككله زكظك هككل ة ا لضككي ا و زك
ا مامقا ا حبقا ،ت لءت عكاات ا ل ظك ع كى نظكل ا ا كا ا زك ب ك
مهنل حام ا ا االن ي جلنلت مل ة ا كسقلت ع ى ا سلاز ا اطين

ا ا اتك ب ك زب ككي ا مامككلت عككا انككل
ع ككى أ ككل دممكككا ة جك اقككلب ا لسسككلت
إنجلكلء مكظنكا ا ل كلاة ا ل قكا قنكلا تسكلؤال
ا يل .

ع قم سك ل م ا ل ف ع ى ا سل قا االن قكا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت ة مجل ك ملخيملكا زممكل اا م قكله
ا لجككاا ا لككلاطمي نسككل قا االن قككا جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت ،أمككل ا نككلم كم سككم ككم م هككا ا سككل قا االن قككا
جلنلت مل ة ا كسقلت ،ة ح نس ط ا لاء ة ا نل م ع ى عكل ا سل قا االن قا.
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المطلب األول
التطور التاريخي للمسؤولية المجتمعية للشركات متعددة الجنسيات
ز ع تلازخ ا ز ما ا جلنلت ا ل ة ا كسقلت ا يت ن هل ا قا إا مل ت ا ب ا ل قا ا نلنقكا بجلكم أننك
رب ز ك ا إا لزككا ا و ك ه ا للسككع عجل ك نك ك ك ككأ ا لككلازخ ب ك أت ب ككا ا جل كنلت ا مككاى ة أم زمككل أ ابككل توككقم ح ك ات
إنلل قا خلاج ح نل اا قا كي عكل  5681أنجلكتت شكنا بكلز اا لنقكا مككلعلت ا مقنقل قكا ممكك ل هكل ة نقازكااك
 ،إال أه أ م ش كنا تس ككل ق ككا اا ل ك ة ا كس ككقلته ب ككل ن ا ك ك تقق ن ككي ش كنا س ككك اام زمق ككا م كككلعا ممك ككلت
اخلقلطا ا يت أتلم ة عل  5681ممكع هل ة خيسما ت لم ب ة مملنع أخ ى ة ا كنسكل نكك ا سك عله مكل حك ت
ا من ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككل م ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا ا جلك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كنلت اام زمق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا حك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك س ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككك ا5ه.
ااككم جهككاا اسككلو اا ا ز ك مككا ا جل كنلت ا ل ك ة ا كسككقلت إال انككم ة ا ككرتة ا ككيت امل ك ت ب ك عككلمي ا5156
 5191ه سبقككلت بلسككلن اا سمككا ا جل كنلت ا ل ك ة ا كسككقلت مككا بس ك عا أت ك مككا ب ك ازلال ة ا ح ككا ا سككلبوا  ،ك ككأ
بس جهاا سقلسا لزا االتلمل ا اطين ة ماا ها ا م اا ك قا  ،إه ا ب ا ل قا اا ا ك ة اذبكلل ا نلزكا
ا اطكق ككا  ،أ ت إا نجل ككاء أ م ككا اتلم ككل زا حنك ك ا ك ك م ع ككى ا لك ك خ ة االتلم ككل ا ك ك  ،إض ككل ا إا أه جه ككاا ا ك ك م
ا جلككقاعقا ا ككيت توككا ع ككى االتلمككل ا ا ككم ا سككقج ع قككم ن قةككل مككا ت ك ا ككا أ ى إا ا ك مككا ا كنككا ا س ك زع جل كنلت
ا ل ة ا كسقلت ة أ ابل  ،ن ا مل ع إا ا لا م رما ا لملم االتلمل أ ان ملج ا جلنلت ع ى ا سلاى احمل ي ا2ه.
مككع ا قككلا ا سككم االشكرتاني ة تسك قكقلت ا وك ه ا جلك زا عككا ة ا ككلمب بتنن ككم تو ز ككل إا سقلسككلت اخلمخمككا
ا عاما بسقلسا ا ا ا ا يت عل ت بل ا إا ا ا ا لامل باجل هكل ا لو ق زكا ق كلو ا كلب اسك ل أمكل ا وجكلع اخلكلص
دمنخي بل جلنلت نلاسا ا أنا أنن لع قا ع ى ا سلاى اال لنكلعي  ،حكم مكع حك ث اا مكا ا ل قكا ا ل قكا مج كع
ا ل  2006حمل ا ا م ا ل خ ما أ ح ن ل اا ما له ا ل خ نكله دبسكلع ة ا وجكلع اخلكلص اا جلكنلته ع كى
ذبل آمللا اا ما ما خخيم عنم إسكل ل اتاف ع ى ت مقم ما ز ق أه تماه ا كا بك زخي عككم  ،نكا مكل ا
ما ص ا ل ل ه ب ا وجلع اخللص ا ل مكله ال بك مكا تقكل اا م بك ا نقك اإلسكهل ة خ مكا االنكع  ،مكله
ك ا جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت نلز ك مككا اا اا
أه ا ت اا مككا ا ل قككا ا ل قككا مككا أ ا ك ا ل ككل ه ب ك ا وجككلع
االن قا ا ل اا9ه.
تلنقل ا جلنلت مل ة ا كسقلت بل ز ما ا قلات مكهل أه موك نك ل ا جلكنلت ة ب ك اكل ا ك ا ك أ
سبككلامل قككم نجلككلطهل عككا ط زككق ا ك ع أ ا جلكنلت ا ا قك ة ا ككيت توككا ا جلكنا اا بل لكسككقق بقكهككل  ،تلنقككل نك أ باحك ة

)5ه  .زك حس عاض اهلل االتلمل ا يل  ،اا ا لم ا ا ز ة  ،اإلسمك ازا  ، 2009 ،ص .515
) (2زكظ ا اساعا ا بقا ا جلنلت ا ل ة ا كسقلت ،حبم مكجلاا ع ى ا اتع اال مرت م ا لليل
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12289&m=1

) 9ه زكظ ة آمللا اا ما ا ل قا ا ل قا ا ل قا  .ا خ ا حس ا خق
ا لسسا ا زنا مللب  ،ط اب  ،كله  ، 2052 ،ص.86
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ا سقج ة ا يت زبلع هل ا جلنلت ا ا ق ة ا كلجلك ة ة خمل كا أرمكلء ا كلمب  ،حبقكم زبلكع وك ا ماحك مكا ا تلبكا ا لشك ة مكا
اإل ااة ا قل ا ول نا ة ا نكل ا قسكي ال ت لنك نك ل ا جلكنلت ا نكل ع كى تمكازا شكنلت قك ة زك ة  ،إسمكل ت كت ة
نن ككل م ككا ااحق ككله إا ا س ككقج ة ع ككى شك كنلت أوخك ك ى تل ن ككا بل ك ك رباه ككل إا شك كنلت تلب ككا  ،ك ككأ إكا نلنك ك نك ك ل
ا جلنلت ا ا ا سقج ة ع قهل تكلج ماا أ قا أ سك ل سكقجا ضك ازا إلنلكلج ا ك أ توكا بكم ا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت
ا ن قكا اإلنلل قكا اخك ا جلك ع
 ،أ ا ل تكل ا نلنقا ة ااسكاات  ،ننكل إ كل ت نك ع كى تك ز اإلنلكلج  ،إك أ ك
ا أمسليل ال تلم ع ى ا سلاى ا وامي ننكل نكله ضمك ث ة ا لضكي  ،إسمكل ع كى ا سكلاى ا كل ي  ،دب كن إه ا احك ا خل كا
ا5ه
ن قا اإلنلل قا تاع ب شنلت تل نا ة م مل ة.
بككل كظ لنقككل ا جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت بلككخلما ح ككم اإلنلككلج ح ككم اؤ مل أمااهككل ح ككم اسككلننلااال
تك ككاع إنلل ه ككل أات ككل م ق لا ككل اإلز ك ا ات ا ككيت ربووه ككل ا جل ك ملت ا لس ككازوقا ا ككيت سب مه ككل ح ككم إن لته ككل ع ككى ا ككم
ا لجككاز إضككل ا إا نقلن هككل ا لكظقنقككا ن ككلءة إ اااككل  ،ككإه هككل ا ن ككل ة ذمككلح ا ك ا االن ككي مككا خككخيم ا ككع ن ككلءة
ا2ه
ا لم هبل االنلنل دبلج لت االن لت ا يت ت ن قهل.
إه ت ين ا جلنلت مل ة ا كسقلت نسل قا االن قا زسلع ع ى تكا ل ا لكنقكا اال لنلعقكا ا ج ابكا ا كيت
تاا ككم ا مامككلت ك ابا ة تا لنككل خم ككا بك أ أملك ا ن كلا مككا ا ككااحي اال لنلعقككا االتلمككل زا ا ق قككا ع ككى االن ككلت
احمل قكا ا ككيت ت نك قهككل  ،اه ك ككأ ااملك االصمككل ا ك أ ترتنكم ا جلكنلت مل ك ة ا كسككقلت ة ااسككاات ا ل ك ة ا ككيت تلسككم
ا9ه

بل كل سا ا جل ز ة تماه ض ازا بل كس ا سن ا ا جلنا ذملح أعنلهل ا ل لازا.
ما ا ز بل ن إه اإلسخي نله س لتل ة ا ل ض اضاع ا سل قا االن قا إال أ ل مب ربظكى بل لت كق
ا جل ك عي ا مككلة ت ك ا ت آزككلت أحل زككم ن ازككا نن كلة توتن ك ع ككى ا سككل قا اال لنلعقككا ن ك ن مكهككل تا ككم ت ككلا اا نككا
تجاع خلا ها خلا مهه.ا6ه تا م ت لا ااما ز ن منولم كاة خكلا زك لهه.ا1ه تا كم ت كلا اا مكل أن وكلم مكا شكيء هكا

طم ككم نككا خككل ا ك ا ت هه.ا8ه ننككل أه نكككلك ا منككل مككا ااحل زككم ا ك ازككا ا جلك ز ا حنك ع ككى ا نك بل سككل قا االن قككا
ن ن مكهل تا م ى اهلل ع قم س ماا خل ا كلمل ان هم ا كلملهه .زوام ااسللف اباه ا ا س م حقم ظمك زكرتك خ كم

ا5ه  .حسل عقسى ا جلنلت مل ة ا وامقلت  ،ا لسسا ا بقا ااسلت ا كجل  ،بل ت  ،بخي سكا نجل  ،ص.551
) 2ه زكظ حمن ملايل ن اأ ا سل قا اال لنلعقا جلنلت ة ضاء ا ل اات ا قا ا ل با ا م زا مع ا رتنقل ع ى ت ق ا
ا جلنلت مل ة ا كسقلت  ،ااة ا ل قا ا م زا ،اا ا نلم ،2006 ،ص.90
) 9ه زكظ تل اأ حمن ا سل قا اال لنلعقا جلنلت ا ل ة ا كسقلت ة ا اه ا كلمقا ب ا ااتع ا ل زلت  ،حبم مللح ع ى
اآل:ي
ا ابط
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiefpedi
 ، a.com%2Farab%2Fwp- bs.1,d.bGQص. 6

)6ه اآلزا ا566ه ما سااة ا و ة .
)1ه اآلزا ا1ه ما سااة ا ل ل ا .
)8ه اآلزاا19ه ما سااة س ت .
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زكم  ،ت ب غ اا س ناهه مخيز ننلة ة ا خي ا يت خ هل ا ب بوم ا ل لاة ن ا أ كلاء ا مك إ زوقكا ا اسكجى
ا سكقله .مككا نكككل ككإه ا سككل قا االن قككا قسك خق ككا ع ككى ا كظككل اإلسككخيمي ننككل ة ا كظككل ا أمسككليل  ،قسك بك زخي
حق ا ننل ة ا كظل ا جلقاعي إشملال نم ا ا اتقكا ل كأ ا كلم  ،تسكلك نك ل اا كل ا إا أه م مقكا ا كلم ة ا كظكاا
اسلخ ا اإلنسله قم ،بل لليل إه هلل س لنم حوكل ة ا كلم  ،حكق اهلل ة ا لمكاا اإلسكخيمي نكا
اإلسخيمي هلل عل
حككق االنككع  ،ة ك ككأ زوككام اهلل ت ككلا اا آتكوكانم مككا مك آ
كلم ا ُك آكم اُك آأ آتككل ونمهها5ه ،قك أه اا اء اال لنككلعي نككا أ اء
و
آ
آ
آ
اب
ككق اهلل ت ككلا تا ككم عككل ك اا أمب زك ون كاا أ ُه ا ةككم ونككا زكو ك و ا لكُابككا عككا آع ككل ل زت وخ ك و ا ُ
م ك تلت أ ُه ا ةككم ونككا ا لُك ك ُا و
آ
قمهها2ه  ،ن ا ة ا اا  ،أمل ة ا ك ب ا لجاع ،9إه ا سل قا االن قا تسكلك إا تكقم ااخكاة اإلنسكلنقا ا كا
ا ُح و
6
ا ل ل ه ،تلم اهلل ت لااا تك ل نواا ع ى ا ِّا ا لكُوكاى ال تك كل نواا ع كى ا آإل آ ا ك آاه اتكُوكاا ا ةكم إآ ُه ا ةكم شك آز و ا و آ
كلبهه.
و

لعككم ا وق ككل بل سككل قا االن قككا ة ج ك ا س ك ا ا ل زككا  ،ن ككا م ل ككا جل ك ا أمسل قككا ة ربوقككق ا ا ككا اال لنلعقككا ،
ضنله اسلن اا ا جلنلت ة جمكلم عن هكل  ،ننكل أ كل تسكلع ة ت لزكل ممك اتقا ا كجلكتة ا نوكا ة أعنلهكل  ،أأ أنكم بلعكم
مكل أ حبك ا1ه ،أمكل ة ا كظككاا اإلسكخيمي لعككم نك ا ا ك ا نكا ا حككي زلننك ة ا لم قككا ا جلك عي ا بككلم ا ك أ زوككا بككم
اإلنسككله ط ككل ن كااب اهلل  ،مكلطككم ااخخيتقككلت اإلسككخيمقا ا ككيت تتخ ك بلمككل ن ك لككق ا ل هككل مج ابككا  ،لككهل ع ككى
س ق االسل لب ب لهل ع ى س ق ا ا اب  ،حبس ا ملحل ا رتت ا ع قهل ة ا نقل اآلخ ة  ،ل لنلة ا وكات ا اا كا
ألتلاب ا لاه ا م لاات م لما ش عل  ،ا اتا ا م تلت ا لجاعقا ااخ ى تك خ ة جمكلم اال لكلا ا ك ا:ي مكا ا سك م
زوا هبل كق ا نااب ا أ نا لاء حموق.
المطلب الثاني
مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات متعددة الجنسيات
ت شه م ها ا سل قا االن قا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت تغكلات ان زكا ع كى مك ا لمكله ال زكلام زلجكاا
مع تجاا االنع تات لتم  ،ع كى نك ا ااسكلمل سككلكل م نك ا ا ج ك ة ك ع نمك مل اا م قكله م هامكم ع كى مسكلاى
ا كظنلت ا قا  ،ة ح نم مل ا نلم هامم ع ى ا سلاى ا وهي ننل زت:ي

)5ه اآلزا ا99ه ما سااة ا كاا
)2ه اآلزا ا506ه ما سااة ا لابا .
)9ه زكظ اإلمل حمن أبا ن ة أ ام ا وم  ،اا ا م ا  ،ا ولن ة  ،2052 ،ص ص95ك. 60
)6ه اآلزا ا2ه ما سااة ا ل ة .
)1ه زكظ  .أ خ ا حس ا خق  .ع ي اين ع لمل ا لكظقم ا ولنام ا االن ي وجلع اخللص ة ا ات  ،حبم مو
إا ا لسب ا يل ا لش ا أ أتلملم ن قا ا ولناه -لم ا ش رب ش لا ا ا االن ي جلنلت ا وجلع اخللص ة اسجك ام
ن ة ما  21-26أزلا  ،2056ص.1
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الف ـ ـ ـ ــرع األول
المفهوم على مستوى المنظمات الدولية
اخل ك ا ل ككلازا ا كيت تق ك

قكله م هككا ا سكل قا االن قككا  ،هبك ا اخلمككاص ع هكل ااا ك ا كل ي ألعنككلم

ما ا ا لكنقا ا سكل اماه بت كل ااال لكلا ا سكلن مكا ت ك شكنلت ااعنكلم بل لمك ف أخخيتقكل ا سكلشما ة ربوقكق ا لكنقكا
االتلمل زا ا ن ع ى ربس ناعقا ا ظ ف ا قجلقا واى ا لم ا عل خيام االنع نم ها5ه.
ة ح ع هل اا كأ ا يله بت كل اا لكلا أ ك لب ا كجلكلطلت ا ل لازكا بل سكلشما ة ا لكنقكا ا سكل اما مكا
خخيم ا ن مع ماج قهم عل خيام االنع احمل كي االنكع نمك ل سك مسكلاى م قجلكا ا ككلمل بتسك اب طمك ا ل كلاة
ا لكنقا بآه اح ه ا2ه.
أملاا غ ككا ا ل لازككا ا ل قككاه و ك ع لهككل بتنككم اهقككع احملككل الت ا ككيت تسككلنم قلجككاع ا جل كنلت ل وقككق تكنقككا
بس اعل لاات أخخيتقا ا لنلعقاه .مع أه نك ا ا ل زكا أننك اخلمكلاا مكا سكلبوقم إال انكم زومك ا ك ا االن كي ع كى

ااعنلم ا لجاعقا وطا9ه.
ننككل ع لهككل امكظنككا اامككم ا ل ك ةه بت ككل ارب ككي ا جل كنلت ب ك ح ا ااطكككا ا ل قككاه ا6ه .زكلو ك ن ك ا ا ل زككا
نانم ال ضم س ا ل ي ب ح ا ااطكا .
كقلاا ا كلنقم
ما ن مل توك ة أعكخيل مكا ت كلازا نسكل قا االن قكا زل ك ككل انكم ع كى ا ك ام مكا ت ك
ا ج حا ما ن مكظنا أ ملسسا قا قله م ها ا سل قا االن قا إال أ ل تم بله هل ة تل احك م كل ل ا كل
ع لاة عا ملول ا اال للا بل سل قا ضنا أ ازلت ا لخجكقط االسكرتاتق ي نلسسكا تكا ل ا ك عم ا سكلن ة ا للمكا مكا ت ك
اإل ااة ا قل ذبلل ا لكنقا ا سل اما بإب ل نل ا نخيث االتلمل زا اال لنلعقا ا ق قاا1ه.
مس ككلن ،

أمككل ا جلكنلت مل ك ة ا كسككقلت وك شككه ت ز هككل نك أ تغكلات ان زككا ع ككى مك اا مككله ال ام بلجككاا
ه ككل ا س ككم تل ا ككل ن ك ك االتلم ككل أ اال لن ككلعي ا ل ككلبع ألم ككم ا ل ك ك ة ة تو ز ك ل ا ك أ ت م ككم ألم ككم

ا1ه زكظ .حس االس ج ا سل قا اال لنلعقا جلنلت  ،حبم مو إا ا ه ا

لخجقط ة ا ماز  ،ع  ، 10ا ماز ،

 ، 2050ص .1

(. )2حس االس ج  ،مم ا سلبق  ،ص .1
)9ه  .أ

ا خق

 .ع ي اين  ،مم ا سلبق  ،ص.1

ا4ه مو نق ا از أ ب ولسم ا سل قا اال لنلعقا جلنلت أ اة ل وقق ا لملم ب ا لكنقا االتلمل زا ا لكنقا اال لنلعقا ة
ا م ا بقا  ،مولم مكجلاا ة جم ا لت اتلمل زا ا مل اة عا تسم ا ا االتلمل زا ا لسقل ا ا ا ل لازا  ،لم ا ا ا  ،ع
 1س لنا  ، 2059ص.6
)1ه  .أ ا خق  .ع ي اين  ،ا م ا ا سلبق  ،ص.1
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ككا إنجلككل هل تك

ا ل ك ة عككل  5116ع ككى إ ككل امجلككلازع سبل كأ تسككقج ع ككى ا كل ك اإلنلل قككا توك خك ملت خككلاج
تماه ن ل ا جللازع أشخلص تلناه عل أ أشخلص تلناه خلصها5ه.
بقكنل ع هل ملسب اامم ا ل ة ل لاة ا لكنقا بت ل ا نقله اتلمل أ زلا م ا ل كلاة اإلنلكلج عكا ا وكلاات ،كم ة
ل أ أنن شنلت ق ة أ ع تل مم قهل ا جلنا اا بمااة ل ا  ،زبجط م ت اااال زبجقجل شلمخي ها2ه.
اك

ة ح ع هل م ه ا ولناه ا ك يل عكل  5111ع كى إ كل اا لسسكلت ا لمانكا مكا ا ك ة تك اا منكلة ة ب ك
نجللط تلنلع بل جلخمقا ا ولنانقا ا اتقا ملاا ة اح أ ع ة ب اهها9ه.
ع لككم ا كككا ا مامقككا ا م ككا بإع ك ا مسككا ة مقنككلت س ك اك يل جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت ة إطككلا مكظنككا
اامككم ا ل ك ة ع ككى أ ككل ا ت ككأ ا جلكنلت ا ككيت تجلككلن ع ككى نقلنككلت ت نك ة لك أ أننك بمك ف ا كظك عككا شككم هل
ا وككلنام جم ككلم ا كجلككلط ا ك أ ت ن ك قككم ،اه ت ن ك ن ك ل ا مقلنككلت ة ج ك نظككل الزبككلك ت ك اا زسككنو بلزبككلك سقلسككلت
مل لنسككا إسكرتاتق قا مجلككرتنا مككا خككخيم منككل أ أننك مككا م انككل ازبككلك ا وك اا ،اه تك ت ط نك ل ا مقلنككلت قنككل بقكهككل عككا
ط زككق ا مقككا أ النككل مككا ا ك ابط ااخ ك ى حبقككم ااح ك ة أ أنن ك دملاسككا تككتملل ككلم ع ككى أنجلككجا ا مقلنككلت ااخ ك ى
ا6ه

بم ا خل ا ا سلشما ة ا ا ا ااا ا سل قلت مع اآلخ زاه.

الف ـ ـ ـ ــرع الثاني
المفهوم على المستوى الفقهي
ت ت ا ل لازا ا يت تلم هبل ا وهلء قله ا ا بل سل قا االن قا ني اه اخل ك مكا حقكم ا مكقلاا إال أ كل
تمل تلخيتى ما حقم ا لناه ا ان  ،ز ع ا س ة ك أ إا ح املا ن ا ا مج و ة ا ااسلت ا ولنانقا.

و ك ع هككل ا ك ا مككا ا وككما1ه بت ككل ا ت ك نل جل كنلت دبسككل قلهل ا لاككل إ اء جملن هككل ا ك أ تكلس ك إ قككمه ،
ل جلك كنلت ا ل لاز ككا االتلم ككل زا ا ل ق ككا قس ك ك شك كنلت خلز ككا اه نل س ككهل اا م ن ككا ربوق ككق ان ككا عل ك ك م ككا ا ك ك بو
ا لح هل ما نككل اسكلا اامك ضك اة تك نل ت كأ ا جلكنلت دبسكل قلهل اال لنلعقكا ااخخيتقكا حكم ال زمكاه ربوقكق
ا ك بو بج ك ت ا ككل مو ا ككا أخخيتق ككل أ تلنانقككل نلجل ككغق ااط ككلم اإلخككخيم بل س ككل اة ة اا ككاا ج ك ف ا ن ك ح م ككله
اات قككلت مككا حوككاتهم ع ككى ك ككأ ل ك ا ا ك ق ا ك أ ت ككم ا جلكنلت نا ككل ا مك ا ا ك ق
) 5ه حمن م ح اسله
) 2ه  .أ ا ا لزل
مكجلاا ة جم ا اإل ااة
)9ه حمن م ح اسله
)6ه  .أ ا ا لزل
()5

نك ة تا قك ك ص ا نك

ا جلنلت مل ة ا كسقلت سقل ة ا ا  ،اا ا ازا كجل ا لا زع  ،عنله  ،2052 ،ص.511
 .لسم ن زل ا ج له امل ع ا ق ا جلنلت ا ل ة ا كسقلت أمل نل ع ى ا م ا كلمقا  ،حبم
االتلمل  ،ع ،2050 ،91ص. 556
مم ا سلبق ،ص. 511
 .لسم ن زل ا ج له امل ع ا ق مم ا سلبق ،ص. 551

لحل س قم ا نااأ

ا سل قا اال لنلعقا االن قا ب

اال مرت م  ، www.halasrag.comص  ، 55آخ زلاة .2059/8/50
( ) 111

ا كظ زا

ا لج قق  ،حبم مكجلاا ع ى ا اتع
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ضملم ع قهل ا وقل باا لال اال لنلعقا ذبلل االنع ول ن لنقم ا لزل ا زنكاا5ه .مكا ز ك
جم ت نل جلنلت ب ظمما أه زم إا مسلازلت أع ى ننل سك ى.
ة حك ع هككل آخ ك ها2ه بت ككل ا جم ك م ككل اات اخلقلازككا توككا هبككل ا جل كنلت ككلح ا ا جلككته بإاا اككل ا ك ك ة ذبككلل
االنعه  ،ظمما أه زلخ ع ى ن ا ا ل زا بتنم زوم ا ا االن ي ع ى ااعنلم ا لجاعقا وط.
ككل أه ا ا جلك ع كق

ز ك ى قهككل آخ ك ها9ه بت ككل ا ككااة مككا ككاا ا خيءمككا اال لنلعقككا ا اا ككا ع ككى ا جل كنلته .مككا ا جلككم ا أه
ا6ه
ا ا اب زكو ا ا االن ي ما خلنا ا سل قا اال لنلعقا إا مملف ا سل قا ا ولنانقا.
ننل ع هل ا ك ا ااخك مكا ا وكما1ه بتنكم اا لكلا ع كى مكجلكتة ااعنكلم ذبكلل االنكع ا ك أ ت نك قكم ك كأ عكا

ط زككق ا سككلشما دب ناعككا مككا اانجلككجا اال لنلعقككا من ك حملابككا ا و ك ربسك اخل ك ملت ا م ك قا ممل ككا ا ل ككاث خ ككق
ك ص عن ك ح ك مجلككم ا اإلسككمله النككله ،زكلو ك ن ك ا ا ل زككا ع ككى أسككلمل انككم مجككام أ ال انككم زو بككم مككا ا سككل قا
ا ولنانقا مللنقل انم ز ن أمن ا ز رتض بل ل زا أه ز ل عا اخلاض قهل.
ز ك ى قهككل آخ ك ها8ه بتنككم ااسككل لبا إ ااة ا جل كنلت إا ا لغككل ة تات ككلت ا سككله م االنلنككل ا ككل بككلالنع
االسلن اا بلذمل ا سلشملت ا ز ة ألنجلجا ا ل لازا اهل ا إا خ ق ا ن ة االتلمل زاه .مع أه ن ا ا ل زا نا اتك ب
ما الل ا اج ا ن ا وقوي ا االن ي إال أه ع لااتم ات ب خيتلمل مكهل ولناه.
وك ك بك ك ت ع ك كاات نن ككلة م ككا ت ك ك ه ككلت أ ك ك ا قك ك تك ككل أ بلك ك اأ رب زك ك م ككلزل س ككل قا ا جلك كنلت
ا كظنككلت ذبككلل االنككع نككا مككل أنك ع قككم مك ز ا كككأ ا ك يل ا ك أ ع ككم بتنككم اإل ااة ااخككخيت ا قك ة جلكنا ا لاككل
ذبلل ا لم ا ق ا مسلشملهل ة ا لكنقا اال لنلعقاا1ه.

ا1ه زكظ نلم ا ااام حلننقا ا جلنلت مسل قلهل اال لنلعقا ة ضاء مسل ات اا ما االتلمل زا ا ل قا ا انكا  ،ا لسب ا نلم
حام امااطكا ا جلنلت ا لسسلت ا سل قا اال لنلعقاه  ،ك لء  ، 2001 ،ص .1

ا2ه ااب ا سل ل كساا امل ت ين أسملط ا سل قا اال لنلعقا ة ربوقق ا قلة ا لكل سقا ا ااسا مق انقا ة ا ملاف ا ل لازا ا لما ة
ااا هه  ،ن قا ااعنلم  ،لم ا ا جل ت اا سط ااسلت ا قل  ، 2050 ،ص .51

ا3ه خلم ة ا جلن

ا سل قا ا ق قا اال لنلعقا م خ سلشما ا لسسا االتلمل زا ة ربوقق ا لكنقا ا سل اما  ،اسل ا مل سلل مو ما

إا ن قا ااعنلم  ،لم ا ات ا  ، 2001 ،ص .62

ا4ه .ا

ا خق

.ع ي اين  ،مم ا سلبق  ،ص.1

ا5ه لا حمن حس ا ن أ ااب ل ا لسازوقا نسل قا اال لنلعقا نكظنلت ان ملسلال ع ى اضل ا سله أ  ،أط حا نلااال
نلااال مو ما إا ن قا اإل ااة االتلمل  ،ا لم ا ا سلكم زا ، 2006 ،ص .91

ا6ه عسم ا لاملي ا ا غ ف ة ت لزل أ اء ا وجلع اخللص نسل قا اال لنلعقا  ،اتا عن مو ما إا ا لسب ا نلم ااطكا ا جلنلت
ا جلنلت ا سل قا اال لنلعقا  ،ك لء ، 2001 ،ص .50

( )7زكظ لا حمن حس ا ن أ  ،مم ا سلبق  ،ص .66
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ظمما ا وام أه ا ل زا اا ل نسل قا االن قا جلنلت مل ة ا كسقلت كوام بت ل ا ت كين ا وجكلع
اخللصاا جلنلت مل ة ا كسقلته  ،طااعقا أ م اعل بلالملقل ات ا ولنانقا  ،سقلسلت تم ة خ ما االنعها5ه.
و ك حككل م ن ك ا ا ل زككا أه زل ككل االنلوككل ات ا ا هككا إا ا ل ككلازا ا سككلبوا  ،ككم صم ك مككا ا س ككل قا
االن قا سق ا خ ط ب ا سل قل اال لنلعقا ا ولنانقا  ،ننل ابل عا اإلطل ا اإلطكلب لالخلملا صم ك ا ل زكا
لم ل ملن ل  ،لخي عا أه انم مب زلاتا قم عكك ااعنكلم ا لجاعقكا ا كيت تل كلنكل ب كا ا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت إسمكل
أضك ككلف إ قهك ككل تقك ككل ن ك ك ل ا هك ككلت ب ك ك انل االن ك ككي ة س ك ك ق ا مك ككام ع ك ككى ب ك ككا االملقك ككل ات نلإلع ك ككلءات ا ل ك ك ز قا
االسلننلاات ا غ زا  ،ما نكل له ا ا االن ي ظممكا أه ظمكلامل مكا خكخيم تقكل ا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت بتعنكلم
تجاعقككا نل ككين ا كلسب ات ا نقككا علزككا حوككات اات قككلت أ اعلزككا ا ك ت ا زلضككقا أ أأ أعنككلم أخ ك ى مككا ا ك ا مككام
ع كى املقكل ات ضك ز قا أ اتلمككل زا ا غك ض مكهكل أ ككخي نكا ا مكام ع ككى ا ك بو أ زل تكم مكهككل تكل أ بج زوكا أ بككتخ ى
إا خ ما االنع.
المطلب الثالث
عناصر المسؤولية المجتمعية للشركات متعددة الجنسيات
نسككل قا االن قككا عكل ك الب ك مككا تاا نككل وقككل ا سككل قا االن قككا جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت  ،لبل ك اء
الب ك أه توككا ا جل كنا دبنلاسككا عن ك جملن ككي ا ك ف بككم خ مككا االنككع ا ك أ سبككلامل أنجلككجلهل قككم  ،ننككل صم ك أه تمككاه
نكلك عخيتا س قا ب ا ن االن ي ا كلق ا ا يت ت مي ربوقوهل ت أ ا جلنلت ،نا مل سكلكل م ت لعل ة ملخيملا ع .
الفرع األول
السلوك المجتمعي للشركات متعددة الجنسيات
نكا ا سك اك أ ا كجلكلط ا ك أ زمك ا عكا ا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت مكا خكخيم مكل سبلاسكم مكا أعنكلم تجاعقككا أ
م اعا بلالملقل ات ا ولنانقا ا ف بم إا خ ما االنع ا2ه.
مككا اامن ككا ع ككى ك ككأ نككا مككل تلمك بككم شكنا ملنك نل ل عككل  2006مككا تاعهككل بك الا أم زمككي احك عككا ن ك
سككلن ز بلعلككم ة زككا  20تجلك زا ا نككلم قمك و اانككاع ا52ه م قككاه الا تاعك هبككل كلزككا بلاط ككلم ،ا9ه دمككل نككله
زم عا ا ها ا يت ت هل ن ل ا جلنا ا نوا ا م لة ا يت نس لهل  ،مكله كا كرت زج ا علزكا هك ل ا جلكنا
م علة
ا م ككلة حبقككم أ ك و ا جل ك اء مككا ككق مككا النككل عن ك إنسككلم ع ككى مسككلاى عككلم مككا ااشمقككا  ،ننككل تلم ك ا منككل مككا
)5ه  .أ خ ا حس ا خق  .ع ي اين  ،مم ا سلبق ،ص. 1
) 2ه زكظ خ ق إب انقم حس ا سل قا ا كل قا ا كلش ا عا اخلخيط اانسلب ما ا ل وقو ا مكلعيا ااسا مولانا ب ا جل ز ا
ا ولناه ا اض يه ،اسل ا مل سلل مو ما إا ن قا ا ولناه ا ا ا سقلسقا ،لم ا نناك ،2059 ،ص. 560

ا3ه زكظ

لحل س قم ا نااأ  ،مم ا سلبق  ،ص.6
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شنلت اا زا بل ين ب كا ا كلسب ات ا كك ات ا نقكا ا كيت ت وك نل ن قكلت ا جك ا مكق ا ع كى مسكلاى ا كلمب  ،انكلت
ب ككا ش كنلت ا لككتم ع ككى ا سككقلاات ة ب ككا ا ك اه ها نككل ع ككى ا وقككل حبنككخيت تاعقككا ن ككلة لو ق ك مككا ا كاا ث
ا ازكا نككا مككل سككقل أ بل كلق ككا إا تو ككقل ا لمككل قا ا ككيت سككلل ن هل ة حل ككا حك ث حكاا ث م ازككا ة ا اتك كاتككم
تماه ت ت م خ ما ق ا ن لنع بكجل نل ا اعي ا اأ ه أه تم ا ا ا أ اا ا أزكا م كل غ إضكل قا ظممكا أه

ربلل هل اخللزكا ا لما اا5ه.
ت ك توككا ا جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت دبنلاسككا ااعنككلم االن قككا م اعككا بككل اا ل ا ولنانقككا ا نكاحككا ككم مككا ت ك
ا ك م ،نككله سبككو ا ك م إع ككلءات ضك ز قا ككا زوككا دبجلكلازع ة ب ك نل طمك اات قكلت االملكقككا نإنجلككلء مك اامل هككم أ إتلمككا
ملسب ات ع نقا ت عا اا ع ا لنققل .
الفرع الثاني
النتيجة المجتمعية
ا كلق ككا االن قككا ة أ ك هل جككلن ة مل زككا نككي اامل ك ا ج ق ككي ا رتت ك ع ككى ا س ك اك االن ككي ،ب ككلاة أخ ك ى ككله
ا كلق ا االن قا ني ا لغقل ا أ ضم ث ة ا لمب اخلكلا ي نكتمل سك اك االن كي ،ا كلق كا ا كيت ت كقككل ة نك ا ااكلم نكي
ا كلق ا ا يت زرتت ع قهل خ ما االنع أ تكنقلم ،أمل ا كلل ج ااخ ى نلزكل ة ابكو ا جلكنا أ نسك ملوكا ا نهكاا كخي ز لك

هبل وقل ا سل قا االن قا جلنلت مل ة ا كسقلتا2ه.
وقل شنا انلك ا ل قكا ة جمكلم انلنلمهكل بل لكنقكا ا جلك زا حقكم تكاع حكاايل نمكا ا كلم ة ا جلكنا بكتنن مكا
م قككاه سككلعا نخ مككا ة ا ك اامل ا لسسككلت اككل اهل ككا ك بو ك ككأ عككل 2050ا9ه .ل جل كنا هب ك ا ا كجلككلط ملاس ك
س ك انل جملن قككل مككا خككخيم تقلمهككل بككل لاع بككتنن مككا م قككاه سككلعا ،ا كلق ككا االن قككا ه ك ا ا س ك اك نككي خ مككا ا ك اامل
ا لسسلت ال اهل ا بو ،بل لليل ع ة أعنلم ن ل ا جلنا خب ما االنع .
ننككل تلمك شكنا ملزم سككا دبكككو ا ككاج ا ك زا ز ا ككاه ة االشكرتاك بل نك ا لجككاعي تك مك اع اا ك ،
إتلحا ص نكاج خيشكرتاك ة زكق ا نك ا لجكاعي ة ا جلكنا ،اسكلخ ا مكااا أ ات ا جلكنا ة ا نك ا لجكاعي،

)5ه اسلتكنل ا نلاا أ خ ا حس ا خق ا نلاا ع ي اين مم ا سلبق ،ص. 51-56
)2ه زكظ  .حمن ني أبا علم  .س قنله ع ا ك م ا وسم ا ل ما تلناه ا وابلت ،اا ا لم ا ا ز ة ،اإلسمك ازا،
 ،2002ص. 906
) 9ه االسللك ع ابم اابو االسللكة با ا زا نق م ا سل قا اال لنلعقا جلنلت انل ة ا لكنقا ك ك ع ض ذبلاب ب ا ا جلنلت
ا ل قا ،م اخ ا مللحا ع ى ا اتع ا لليل
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.d
awahmemo.com%2Fdownload.php%3Fid%3D2825&ei=hXTXVOmaNaa8ygPcgIGIAQ&usg=AFQjCNHo0bBKQ5d9b

 / XcuU4vrQD4b20Vmvwآخ زلاة  ، 2051/2/2ص. 59
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ة ا االزككلت ا ل ك ة زسككنو بإعجككلء مكككو نكظنككلت ا لجاعقككا ا ككيت زجلككرتك قهككل ا اج ككاه ا لجاعككاها5ه .بل لككليل ككله
ا جلنا بلجل قع ماج قهل ع ى دملاسا ن ا ا س اك االن ي حوو نلق ا جملن قا تم ة خ ما االنع .
الفرع الثالث
العالقة السببية
إه مل ى عخيتا ا سك قا نكا انكم مكي تملنك ا سكل قا االن قكا عنقكع عكل ك نل خيبك أه زك ت ط ا سك اك االن كي
بل كلق ا االن قا ا يت ربووك أأ اات كلط ا سك بل سك  ،ب كلاة أخك ى صمك تكاا ك ا ا سك قا بك ا سك اك ا كلق كا،
حقم انم إكا أمما ا ن ل ا كلق ا االن قا إا س آخ ال ا س اك االن ي خي توا ا سل قا االن قاا2ه.
ما اامن ا ع ى ك أ مل تلم بم شنا نسقج دبككو كل لة سككازا تجلك ق قا ا لك اتكا عنك توك ة ا كلسب
ا سكاأ ا أ تكظنم ه قا ا مل لت ا لخمماا9ه ني ب أ ملاس س انل جملن قل عكك مك هكل ا كل لة حووك نلق كا
جملن قا ني خ ما االنع  ،بل لليل إه االنع ت اسل ل ما ن ا ا س اك .
المبحث الثاني
تطبيقات المسؤولية المجتمعية للشركات متعددة الجنسيات عن حماية األقليات
ن ك ا ا وجككلع أمككل
إكا ت ك خ ا جل ك ع بككإ لا ا جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت ب ك ا اا اا االن قككا لنككم سككق
مسل قا تلنانقا لنم بوقلمكم حبكم نك ل ا جلكنلت وقكل بك ا ااعنكلم ا كيت تككم عكا دملاسكا ا جملن كي ز وكي مسكل قلهل
ة خلنا ا سل قا اال لنلعقا نكا مكل سكقماه حمكاا حبنككل ة نك ا ا كم  ،إك سككلكل م نك ا ا اضكاع ة مج ك زممكل
اا م قله ا لج قولت ا لجاعقا  ،أمل ا نلم كم سم

م ا لج قولت ا ت جا بل اا ل ا لجل ق قا ننل زت:ي.
المطلب األول

التطبيقات التطوعية للشركات متعددة الجنسيات عن حماية األقليات
و ك أ ك و ا وككام ا قككا ة ا وككم ا وككلنام ا اض ك ي سككل ا ع ككى أنككم بككلت مككا ا ج ق ككي أه ت ن ك ا جل كنلت مل ك ة
ا كسككقلت ا منككل مككا ا نلاسككلت ا ككيت تم ك م لش ك ة ة خ مككا ا مككلحل ا ككل اه نلن ك تسككلنم بج زوككا أ بككتخ ى ككا
)5ه ا م ا أعخيل كاتم  ،ص. 56
)2ه زكظ  .ع ي حس خ ا  .س جله ع ا ول ا ا جلل أ ا ل ئ ا لما ة تلناه ا وابلت ،ا لتأ مكلعا ا مللب ،ا ولن ة،
 ،2008ص . 565زكظ  .حمن ني أبا علم  .س قنله ع ا ك م مم ا سلبق ،ص ص. 906-901
)9ه نق ك ك ك ك ككل حلز ك ك ك ك ككأ ا س ك ك ك ك ككل قا اال لنلعق ك ك ك ك ككا جل ك ك ك ك كنلت ا لمكا ا ق ك ك ك ك ككل ة نج ك ك ك ك ككلت ا ا ك ك ك ك ككا ،مو ك ك ك ك ككلم مل ك ك ك ك ككلح ع ك ك ك ك ككى ا ات ك ك ك ك ككع ا ل ك ك ك ك ككليل
 / http://blog.naseej.com/2013/12/03/corporate-social-responsibilityآخ زلاة . 2051/2/6
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بمككااة اككل م لشك ة ة ت ظككقم ا ك بو ة ا كجلككتة أ ا جلكنا حقككم بككلت مككا ا لضككي ا وككام ا ك أ زلنك أه ا وجككلع اخلككلص ال
ز غككي سككاى ربوقككق ا ك ككع اخلككلص ا ك أ زلنن ك بككل بو اه ا وجككلع اخلككلص ال ظممككا أه زسككلنم أ حككم زه ك ف إا ربوقككق
ا ك ع ا ل ال بمااة م لش ة ال بمااة ال م لش ة .
ز كل أه ا نلاسكلت ا لجاعقكا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت ا كيت تمك ة لزكا اات قكلت إمكل أه تمكاه الزلهكل
ا كهل قكا ا لو قك مكا تمكل قا اإلنلكلج أ ا كرت زج كل كلت ا جلكنا ا كيت تل نك ا سكل قا االن قكا نكا مكل سكك ل م ت مكق م
ة ا ع اآلتق ك
الفرع األول
ممارسات تقليل تكاليف اإلنتاج
انم ما ا كجوي أه ت م ا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت أ ا كل م هكل م قكل ة ااعنكلم ا ا هكا ضك اات قكلت
ت كأ ااعنكلم تكلمل بجلكم ن كل ع كى تمكل قا اإلنلكلج  ،مكا
ة ا ا أ تلخ ل نلاسا نجللطهل قكم  ،حبقكم أ ك
نلحقكا ت كا اازك أ ا لم كا نلق كا ن ك ة اات قكلت بسك أعنككلم ا ككا ا لنققكل ا ا هككا ضك نل اامك ا ك أ زسكل عي مككا
ا جلنا ا وقل دبنلاسا أنجلجا جملن قا تسله ف لزا اات قلت ربوقول لا ل ا مخي م سات ا ن منخي .
ننل ت تخيحظ إح ى ا جلنلت نجلنا تتم إه أعنلم ا كا ا ا ها ض اات قكلت تك انلجلك ت ة ا ك ا ك أ
ت نك قككم انلجلككلاا اسك ل حبقككم أضك ى ع قهككل ربنك ا منككل مككا ا لمككل قا اخلل ككا بك ع م ككل غ ا لككتم مك ا ل لتك زا مككع
ا جل كنا مككا ا ككلما هككم دمككا ت ض كاا اعنككلم ا كككا ا لنققككل ا ا ككم ض ك اات قككلت االملكقككا ا كككلتج عككا ا ل م ك ا لنققككل
ا كم ك أ نلات قككا ا س ك نا ة اهك ك ا ككيت تجلككم مككل ز بككا ع ككى  %51.8مككا ت ك ا ا سككمله نكككلك تل ك ض ن ك ل اات قككا

خل ككا مظككلن ا لنققككل االضككجهل مككا هلعككا اهك ك مل ااا قككا ا5ه ،أ ككل إكا اسككلن ت ع ككى ن ك ا ا ك كاام سككاف تل كتمل
اتلمل زل  ،خي ب أه ا ول ن ع ى ا جلنا ساف ز ن اه ع ى ت ق ا سل قا االن قا جلنا مكا خكخيم حملابكا ا سك
خلسككلاال أ ا سك الات ككلع تمككل قا إنلل هككل أال نككا ا ل م ك ا لنققككل ا كم ك أ  .ة منك نم ك ا مجلككمخيت ذم ك أه
ب ك ككا ا جل ك كنلت مل ك ك ة ا كسك ككقلت ك ككتت إا اعلزك ككا ا ك كاامج ا ل لزانق ك ككا أ ا ك كلسب ات ا نق ك ككا أ ا ك كاامج اإلكاعق ك ككا أ
اإلعخينلت ع ى مااتع االنرتنك أ إتلمكا ا ك اات ا لنوق قكا أ تا زكع ا كجلكااات االنقكا نل لتك زا مكع ا جلكنا اكلنم مكا
أبكككلء االنككع ا ككيت تلكككل م بل جلك ح ا ل مككق جككلن ة ا كككا ضك اات قككلت أسك لهبل سك ا ك أ ا ككيت تك عا إا ا لسككلمو
ا لسلمي اإلخاة ن ا كم زا ا ل م دمل زسهم بجلم ن ل ة زل ة ا اعي ى ا نهاا بل اة ا لخ ل مكا نك ل
ا ظككلن ة نككا مككل زوككا ب ك ال إا ا لو ق ك مككا أعنككلم ا كككا ا جككل ي ك ى ا نهككاا خل ككا مككا ا ل لت ك زا مككع ا جل كنا
قمك ك ككأ ة خ مككا االنككع مككا خككخيم زب قمككم مككا جككلن ة ا كككا ض ك اات قككلت أ ع ككى ات ك تو ك ز ا ك مكهككل ت ك ا

)5ه ماسل أ ع ا قم ا نل ا ولنام ألت قلت ة ا ولناه ا يل وات االنسله ،اسل ا مل سلل مو ما إا ن قا ا وات ،لم ا أبا
بم ب ولز  -ت نسله ،2006 ،ص. 11
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له شنا ا لكتم سكلو ا لمكل قا ا كيت سكلل ن هل بسك

اإلممله ة كات ا ات
ما زل ة إابلحهل.
ا ك ن س ككم ظمم ككا أه زس ككلخ اا ه ككا ا جل ككم ا كاا ككل ع ككا حملاب ككا أسك ك لب اخلس ككل جل كنلت دبخل ككا إعنله ككل
إشككملم مكل لاككل ن ك اح ك مككا ن ك ل ااس ك لب ضملككلج إا م ل ككا خمل ككا ظممككا جل كنا ا لل ك اة أه ت اسككهل تلككع هككل
ا ام ا كل ا.

ازم كلض عك حكلالت أعنكلم ا ككا

ا5ه

الفرع الثاني
ممارسات الترويج
ادبكل ال تسك ا ا ظك ف ا جلكنا لوكا دبنلاسكلت تو قك ا لمكل قا ل كت إا أسك اب آخك إال نكا أسك اب ا كرت زج
زم عا أشمقكا ا جلكنا انكل ا م كل
ا علزا وقل ا جلنا ب ا ا نلاسلت االن قا زل أ حلنل إا أه تماه منلاا
ككا ككرت زج كل لاككل ا علزككا اإلعككخيه عككا ت ككأ ا كل ككلت ككا بم ككااة اككل م لش ك ة ،
ة خ مككا االنككع دمككل زجل ككم
ل ك ك زم ع ككا ا جل ك كنا مك لاا ككل ة جم ككلم ا س ككل قا االن قك ككا مكه ككل لز ككا اات ق ككلت تجل ك ك ق هل ل ككلز ا س ك ك ني ة
االن ككلت ا ل ك ة سككقماه س ك ل ة ت ك ا م اسككم ا جل كنا مككا زمككاه ناعككل أ ككااة مككا ككاا اإلعخينككلت كل لاككل أ
ا2ه
خ ملال.
ى س ق ا نلم ظمما أه توا شنا ما شنلت ا ك ط ة إطلا ت صمهل زكا ا وقك ة  ،بلسكلخ ا نل كا إعخيمقكا
ن لة بل لاع دب غ م إلعل ة بكلء أح ا اامع أ ا سقكقلت أ ا مككل ا كيت مت تك ملنل ك اء أعنكلم ا ككا  ،قمكاه
عن هككل ن ك ا ت ك أ ى إا نلق ككا مهنككا ة جمككلم ا ك مككا ن ك ل ا ظككلن ة ة ا ات ك كاتككم نلق ككا لكلت ك اخلككا عككا سككل
اإلعكخي ا خل كا مككا انرتنك ت كل إكاعككا ك ا النكل دمككل زمكاه مك علة ككرت زج ا علزكا هك ل ا جلكنا مكا انلنلمهككل
حبوات اات قلت تجل ق هل ل لز ا س ني.
ت ك توككا ش كنا أخ ك ى مكككلعا ا سككقلاات مككنخي بل ككين ب نككلمج ت ك ازيب هق ككلت ا ل ازسككقا حككام ا ل ككلز ا لسككلمو
اال لنككلعي لج قككق ت ككأ اانجلككجا ع ككى تخيمق ك نم ة ا ك اامل ا ككيت زلاا ك قهككل أبكككلء اات قككلت  ،دمككل زسككهم ة اإلعككخيه
ا علزا جلنا مكل لال بج زوا هق ا مو ا ا مكا ا نهكاا تكل أ أا اضكل خمل كا مكهكل مكل ز قك االنكع مكهكل مكل زمك
ة خ ما ا جلنا.
المطلب الثاني
الحوافز الممنوحة للشركات متعددة الجنسيات عن حماية األقليات
إكا نله اا ة ا سل قا االن قا أه تماه ع لاة عا دملاسلت تجاعقا ت ا ة أ هل إا أسك أسكلنق زكقكا
أ سقلسككقا  ،ككله نكككلك ا منككل مككا ا كاا ل ا ككيت ظممككا أه سبك هككل ا لجل ك ز لت ا اض ك قا جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت ا ككيت
)5ه .ا ا خق .ع ي اين  ،مم ا سلبق  ،ص. 56
)2ه ا م ا أعخيل كاتم  ،ص. 20
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سب ككلامل ب ككا ااعن ككلم االن ق ككا مكه ككل دملاس ككلت تس ككلنم ة لز ككا اات ق ككلت ،ن ككا م ككل س ككك ل م ت م كق م ة ملخيمل ككا ك ع
زممككل اا م كاا ل ا لك ز قا نلزككا ا ق ككا االن قككا قنككل زممككل ا نككلم ككم ا كاا ل ا نكاحككا إلتلمككا جملنككع إنسككلم
زم عا ا اا ل ا نكاحا نلاسلت زل ة ا اعي ا ل لزجلي.
مل ل ا نل م
الفرع األول
الحوافز الضريبية لحماية البيئة المجتمعية
أخ ت نظ زا ا ل ز ا بل لجاا حم سبمك ة ا مك ا ك زم مكا ا كلخ ل مكا ا كظ زكا ا لو ق زكا ا كيت نلنك ت ك
ا ل ز ا جم أ اة مل قا لزا أنا ت ا دمما اإلز ا ات لناز اخللزكا ا لما لت ا قكا ا غك ض ا كليل احك اانك اف ا كيت
تسك ى ا ككا ل وقوهككل عككا ط زككق ا ل ك ز ا علن ك ا ز ك مككا اااك اض أ اانك اف االتلمككل زا ا سقلسككقا اال لنلعقككا
تللف إ قهل ا قا ااا اض ا ق قكا هك ل ا اسكق ا ا كيت أ ك و هكل ا ن كل ع كى هقكع ا سكلازلت ة ربوقكق شكم اانك اف
ة ع ة جملالت مكهل ع ى س ق ا نكلم ال ا مك لزكا ا ق كا االن قكا بمك مكل ز مك ك انل مكا أعنكلم عككا ت مكا
بلات قلت ة االن لت ا ل زكا كتأ ذبكل أ انلوكلص مكا حوكات نك ل اات قكلت ا م ا كا تلنانكل زجلكم كااة مكا كاا
ا ل اث االن كي  ،مكا نككل كله ا جلك ع ظممكا أه زسكلخ ا كاا ل ا لك ز قا ك ع ا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت إا اعلنكل
آ قلت زوا ق ا االن قا بل لليل دملاسا ا جملن ي ه أه ز لمهل ب أ.
لس قط ا لاء ع ى ن ا ا اضاع سكلكل م ة نوجل ننل زت:ي ك
أوالً :ـ مفهوم الحوافز الضريبية :ـ أ ا ا وم ا لك زيب عك ة ت كلازا
اخل

كاا ل ا لك ز قا تمكل تل كق مكا حقكم ا لكناه اه

ة اا لظ.

وك ع هككل ا ك ا مككا ا وككم ( )1بت ككل ا تك ابل إ ك اءات ضك ز قا م قكك ك ك ككا تلخك نل ا سك جا ا لك ز قا ا خلمككا وككل

سقلسا ض ز قا م قكا بوم مكو ملازل ض ز قا حم ة ل وقق أن اف م قكا ه .زلخ ع ى ن ا ا ل زكا انكم زل لنك م ك أ
تلنانقككا ا لك ز ا حقككم صم ك مككا ا سك جا ا لك ز قا نككي اآلمك ا كككلني ة شككل ه ا لك ا
ا جلل ه ا ل ز قا ما االخلملص ا م أ س جا ا لجل ز قا ا كلخ ا ة ا خي .
ننككل ع هككل آخ ك ه ( )2بت ككل ا ح ككل اا ك ا ع ككى إت ككلع س ك اك م ك

تس ى إ قهل ا

اه .زكلو ن ا ا ل زا بتنم ز ل عا ا اسل ا اا

ة ا اتك ا ك أ زك غككي أه تمككاه

ل وقككق ن ك ف أ أنن ك مككا اان ك اف ا ككيت

اسلخ امهل ة ن ل ا اا ل.

ا5ه زكظ م ة ما ق مه أ ا لنلنلت ا اا ل ا ولنانقا ا يت تو انل تاان االسلننلا ا بقا خيسلننلاات اا ك قا  ،اسل ا مل سلل
ال مكجلااة  ،ن قا ا وات  ،لم ا ا كه زا  ،2001 ،ص.596
ا ا لجل ز لت ا ل ز قا ة لزا ا ق ا بم ا خل ا ما ا ل اث ا كلشئ عا ا رت م  ،حبم
ا 2ه زكظ .املله زق حمن حس
مو إا ا لسب ا ني ولنانق ا م ز ا ك و رتة ما  / 28-21ش لط  ،5112 /ص.8
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ة حك اأى قهككل آخك ه( )1بت ككل ا ا لقسكلات ا لك ز قا ا ككيت ظمك هككل ا جلك ع ألنجلككجا ا خل ككا ل وقككق أنك اف
م قكككاه .ز ك كككل أه ن ك ا ا ل زككا نككا اات ك ب مككا اككلل ن ككن ا وككلنام كاا ل ا ل ك ز قا أ ك ت ت كلا عككا اتككع نك ل
ا اا ل ا يت ظمما أه سبكو لهق ا بق ا جملن قا ماا نا خيبل ل عا ا كا ض اات قلت.
ثانياً :ـ أهـ الحـوافز الضـريبية فـي حمايـة البيئـة المجتمعيـة  :ـ وك أ ك

ا كاا ل ا لك ز قا ة ا لسك قكقلت مكا

ا وك ه ا لضككي مككا أنككم اا ات نلزككا ا ق ككا االن قككا ا ا ككى هبككل ة إطككلا االربككل اا ا  ،ا وككل لا قككم ا ك أ ك ا
ع ككا اا ك ك اا ا ة  5119/8/28خبم ككاص تو زك ك تجلك ك ز لت ا ك ك م ااعل ككلء قن ككل زل ككق ب ككلإل اءات ا اا ك ك
ازبلكنل مل ا ا ل اث اخللص بلهااء مكا ان كلث عكاا ا سكقلاات اظممكا ك م أه زبمكل حكاا ل ضك ز قا تجلك ع ع كى
ممل ا ت كاث اهكااء مكا عكاا ا سكقلاات ننكل ظممكا هكل أه ت ك نما كل تسكنو بكل كل م ع كى مسكلازلت لزكا ا ق كا ا كيت
ح ال ا نلعا اا ا بقا ة عل  5112ا يت زل

احرتامهله.

()2

بل لليل ظممكا رب زك أنكم ا كاا ل ا لك ز قا ا كيت ظممكا أه تسكلنم ة لزكا ا ق كا االن قكا مكا أزكا مكغمكلت لجلكم
إكا مل اسل ل ت مكهل ا جلنلت مل ة ا كسقلت اا جملن قل ع ى مسلاى علم ما ااشمقا ني نلآل:ي
أوالً :اإلعفــاتات الضـريبية :ت ك اإلع ككلءات احك ة مككا أنككم ا اسككل ا لك ز قا ا ككيت ظممككا أه تسككلنم ة ا ك مككا

مظلن ا كا االن كي ضك اات قكلت مكا خكخيم تتمللنكل ا م كل ة ت ك ز ا سك اك االتلمكل أ مكل ا ك كأ ا ككا اخك

تمل قا ا لخ ل مكم ة ا س له مكهل ع ى م اخلماص تا ل هقع ملج لت ا وللء ع كى ا ككا مكل صمك ل مكا نلكل ج
خقنا ع ى ا س م اال لنلعي ة ب م
تسل
سك ق

ب ا لمب بتس ل النل.

()3

ثاني ـاً :تنزيــل التكــاليف واجبــة الخ ـ  :أه ا لمككل قا ا ككا اخلمككم إح ك ى ككاا ا كاا ل ا ل ك ز قا ا ككيت ظممككا أه
هبل ا م ل وقق أن ا هل مكهل لزكا ا ق كا االن قكا مكا خكخيم تو قك تمكل قا ا كجلكلط ا ك أ ضمن كم أ ك لبم ة
لزككا ا ق ككا دمككل زككل أ إا زككل ة أابككلحهم نك ا مككل زك ك ك ك ك ككم بك ال ع ككى زككل ة حككل ل نككلالء ع ككى بك م نل ككا ا س ك

ا خي ما ن ك ك ك ك ك ك ك ككلزا ا ق ا االن قا ما أأ مم ا ت ق أ إ علج.

()4

ثالثـاً :تخفــيس الســعر الضـريبي :إه سك ا لك ز ا اا ن كلا

خخيم زب قا ا س ظمما
نلاسا أنجلجا

ككلال ة ربوقككق اانك اف ا ككيت ز لغقهككل ا جلك ع نككا

ا أه تم إا ن هل ة لزا ا ق ا االن قا ن كل ل ضك زيب جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت

زوا ق ا االن قا.

()5

ا ا اا ل ا ل ز قا ة ب االسلننلا اا كيب ا لش مع إشلاة
ا 5ه زكظ .ننلم ع حلم ام زلاة هلم ا لج زلس
لج قولت ا لجل ز قا ة ا ات  ،حبم مكجلاا ة جم ا اسل ا ا وات ا مل اة عا ن قا ا ولناه  ،لم ا ن بخيء  ،2050 ،ص.66
ا2ه م ة ما ق مه أ  ،مم ا سلبق  ،ص.596
ا 9ه زكظ  .زا ا لب زا ب أ نل اابو اتق بسقط ا اإلع لءات ا ل ز قا ة ممل ا ت اث ا ق ا  ،حبم مكجلاا ة جم ا ا ا
ا ق قا  ،م ه ا ااسلت ا اث ا ق قا  ،لم ا ع مش  ،اا  ، 5ج  ، 2نلناه اا م  ،2000ص.519
ا6ه م ة ما ق مه أ  ،م در سابق  ،ص. 565

ا1ه زكظ .زان ا

ا ج زق ا سي ا سق ح ل أ

ا كظم ا ل ز قا  ،ا اا ا لم قا  ،بخي ممله نجل  ،2006 ،ص.95
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ع ككى ا ك ام م ككا ن ك ن ك ل ا م ككاا م ككا ا كاا ل ا ل ك ز قا ا س ككلخ ما عل ككل إال أه ا جل ك ع ا ل ك زيب ا ات ككي مب ظم كككو
ا م ككا ا ل ك زيب أزككا إع ككلءات أ تك كلزخيت أ حككم زب قلككلت بلاس ك لا ا ل ك ز قا تل ككق بل ك ا االن ككي ا ك أ ظممككا أه
ت ككم ا جلكنلت مل ك ة ا كسككقلت ة لزككا ربسك ا ق ككا االن قككا ا ك مككا ا كككا ضك اات قككلت ااككم نككاه ا ك ات ادبككل
اانن حل ا إا دملاسلت نك ل ا جلكنلت ا كيت تمك ة ت نقكق نسكق م اال لنكلعي كل زلنقكل بكم االنكع ا اتكي مكا تككاع
ن ككل ة ا وامقككلت ا جاا ككا مككل ت مككا بككم مككا جك ف ك ا م وك ة  ،خمل ككل بك أ اا ك ا لجلك ز لت ا ولانككا ا بقككا
مكهل اا ك قا  ،نكل ن ل ا أه ا جل ع ت ح ا ح ت أ ا لجل ز لت ات ت أ ا اا ل.

()1

الفرع الثاني
الحوافز الممنوحة إلقامة مجتمع إنساني متحضر
ال شأ ة أشمقا إتلما جملنع إنسلم مل لك ضمكرت ا لككاع ا ل ك  ،ال زولمك م هكا إتلمكا نك ا االنكع نككل
ع ى ا سل لملت ا ل زا إلتلما ا ا ق ا نقا ما م لم مكظنلت جملنع م م كات عخيتا مسكلمل م لشك حبنلزكا اات قكلت
ة االن ككلت ا ل زككا بو ك ا مككل ظمل ك إا ا سككل لملت ا جل ك زا مككا طككلتم إ ااة مككاج عككلم  ،نككخي ا سككل لملت مككا
مل زا بجل زا زك غي أه تاجا خل ما االنع اإلنسلم ا ل لك ا كجلكا ة كات ا اتك ا كلظ ع كى أا اح أبككلء االنكع
ا تككي دبسككلاانم ا نو كلة اال لنككلعي إا أع ككى ا سككلازلت مككا خ ككخيم اال ل كلا بجل ك ط كاا و أم ككله طملككع مككا طمل ه ككل
نسل قا ا ولنانقا بماانل ا ل ة.
مككم مككا أعنككلم ا كككا ا ككيت ت ك ة االن ككلت ا ل ك ة ا ككيت نككله ضك قلهل أبكككلء اات قككلت ا ككيت ز ككا سك هل إا
تا ل عكل ااما ا ملة ا ا م اء دمل ز نك نكاع مكا
ع اال للا بجل ط ااما ة جملم اا هلة اامكقا أ نلق ا
اخل ة اإل ااة زسلغ م ض لف ا ك امل ا ا ل م ما ا نهاا إلمللاة ا غل ى ا وقا قل أ ة ب كا ااحقكله إا
ن كاااث إنسككلنقا ااح ض ك قلهل ا ككلت مككا ااب زككلء ع ككى مسككلاى ا ككلمب ا كيت خلككع قهككل ا وم ك ه رب ك طل ككا ا وككلناه
لاءاتم ا خل ا.

()2

بق أه اام ال زلاتا عكا نك ا ا ك بك ذمك ا جلك ع زل كل مسكت ا اإل كلا أعكخيل قمك إا م ح كا أننك توك مل ة
ن ك ا ااككلم مككا خككخيم مكككو ب ككا االملقككل ات م ك ش كنا مل ك ة ا كسككقلت توككا بلجككاز مكظامككا اامككله حبقككم رب ك مككا
ا كا ة أزا بو ا مكا بوكلع ا كلمب بكتأ شكم مكا ااشكملم  ،تك تمكاه نك ل االملقكل ات مل زكا نكل كو ا ل قكا أ ا ك خل
ا ولنانقككا أ م كازككا نل جلككهل ات ا لو ز زككا ا رتتق ك ضككنا تمكككق لت أ ل ك ا جل كنلت ة جمككلم ا ك مككا ا كككا االن ككي
سكااء أنككله ك ككأ ككل زلنقككل بككم ا كككلء أ ككل تكنككل بككم ا مكاا ا اإل اازككا ة نك ا اخلمككاص ا ككيت ت ك ادبككل بجلككم اضككو مككا
خخيم ت ا ع أعنلم ا كا ة االنع ا أ ز ا جلنا ا ادبل حم ت ا أ ان ا أعنلم ا كا.
ا5ه .ا ا خق .ع ي اين  ،مم ا سلبق  ،ص .51
ا2ه ا سل قا ا نقا ا كل قا عا ا لبلت ا ن  .اسرت ع ة تلازخ  1از ام  2056 ،ما
http;www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=8063
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الفرع الثالث
الحوافز الممنوحة لممارسات زيادة الوعي التعايشي
ال طم ى مك ى ااشمقكا ا كلكل ج ا كيت ظممكا أه ترتتك ع كى زكل ة ا كاعي ا ل لزجلكي ك ى أبككلء االنكع بمل كا أعنكلانم
عنقككع تامقككلام ط كاا هم أ كلسككهم مسككلازلام االتلمككل زا اال لنلعقككا ة جمككلم ممل ككا ا كككا ض ك اات قككلت  ،إك
اا لعخي ز ات بمنل ا ك ا ا ك أ ت كم ا كلاءات ا ولنانقكا اإل اازكا ك كأ أه ا كك ا جلك زا جم ا كا ع كى
ظمما أه ت
ا خل ككا خل ككا ك ى ا جل ك لب ا ل م ك وامقككا أ ا جل ككا أ ا كم ك م ك دمكككاع م اككاب  ،ع ككى ن ك ا ااسككلمل و ك
اسلخ م ا منل ما ا لجل ز لت أس اب ا رتاق زل ة ا اعي قاا أ زمن أس اب ا رتنق بل لاءات .
زوقككل بكله ا وجكلع ا ككل دبلسسكلتم ا خل كا مكا ااات ا ك اكل م ت جكا بكا ااة ملسسككلت شك م امسقكا نل كولبككلت
االربككل ات هككل دملاسككلت ننككلة ة نك ا اخلمككاص نككي بك أ تج ككق ا ل قنككلت ا ككيت ت نككل مككا اؤسككل هل اال اازك  ،بقك أه
نككلك دملاسككلت وجكلع اخلككلص نككت ا شكنلت مل ك ة ا كسكقلت ه قككلت مكظنككلت جملنكع مك م مكهكل اعلزككا ا كلسب ات
ا نقا ا يت تلكل م بل م ا ااسا جلن ة ا كا ض اات قلت تس ط ا لاء ع ى ا كلل ج ا سك قا ا رتت كا ع قهكل تلكع
ه ككل ا ككام ا كلس ك ا تلن ك ع ككى ض ك اة االذبككلل رم ككا دملاسككلت تك ك ا ك ككا تجل ك ع ا ل ككل ه ا ل ككآ ا ا لك ككلام ا ل ككلز
ا س ني ة االنع  ،ادبل ن أ عن ا اات ا لنوق قا بتشمقكا االبل كل عكا جكلن ة ا ككا ا لمك أ هكل بمل كا ا اسكل ،
أ ب ن تا زع باسرتات ت

مااطا اخل ة ا ن قا ا زلضقا ا يت زملح هل ا كا تاضو آ قلت االبل ل عكهل.

()1

ن م أه ا وجلع اخللص مككم ا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت ال زوكا بك أ ة ا غل ك تجاعكل بك طن كل ة االملقكل ات
ا ككيت ظممككا أه ظمك هككل ككم ا جلك ع أ اإل ااة ة نك دملاسككا أ ب نككا ا نلاسككلت ا ككيت تسككلنم ة ا ككع ا ككاعي  ،هككل نككي ا ككا
نس ككل قا االن ق ككا بغق ككا توك ك ز ممل ككتة ا جلك كنلت ا ول ن ككا ة ا ككيت تس ككلنم ة نجلك ك
تتسك ك عخيم ككا ا ككا
أخخيتقككلت ا ن ك ا ل ككل ه ا لككآ ا  ،ا ككلم كاتككم مككع ا جل كنلت مل ك ة ا كس ككقلت ا ككيت ب ك أت ة اآل نككا ااخككلة ا ككلم
بل سل قا االن قا زبمل هل اؤزا اسل ا خل ا هبكل ة نك ا ااكلم ت ك هكل سك اء خل ك بكل لغقل اال لنكلعي ربك
هل سقلسا خل ا ة ن ا االم ب ت أ زبللا هكل سك لا نسكل قا االن قكا مكا احك مجلكلنل ا زلضكا أ ا كا ك كأ
السككلغخيم ش ك قلم ة تجل ك قع ا جل ك لب االنككع ع ككى إح ك اث ا لغقككل االصمككل ة هقككع ااككلالت مكهككل ا ك مككا ا كككا
االن ي.
الخاتمة
ال ب كل ة خلل ن ل ا ااسا أه رم أنم االسلكلل لت ا لا قلت ا يت خ مكل إ قهل ة نوجل ننل زت:ي ك
أوالً:ـ االستنتاجات :ـ أ ل ا ااسا إا جمناعا ما االسلكلل لت أشمهل ك

ا5ه .ا

ا خق

.ع ي اين  ،مم ا سلبق  ،ص .22
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5ك ااكم ح املكا تككلمي ا سكل قا االن قكا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت ع كى ا سكلاى ا ك ا كل ي  ،كله ذب بكا ا ك مكا
ا كا االن ي لزكا اات قكلت ة نك ا ا جلكته تمكل تمكاه ااضك ا بك ت زكلاكل ة ااكلالت ااخك ى دمكل زلج ك
ا لز ما ا كلزا االنلنل .
 2ك ا سككل قا االن قككا جلكنلت مل ك ة ا كسككقلت نككي ت ككين ا وجككلع اخلككلص  ،طااعقككا أ مك اعل بلالملقككل ات ا ولنانقكا ،
سقلسلت دملاسلت تم ة خ ما االنع .
9ك إه تقل ا جل ع بإ لا ا جلنلت مل ة ا كسقلت بل وقل بل نلاسلت االن قا صم ك ا ك ا ا ك أ ز كم نك ا ا وجكلع اا
تلنانقل ضمن م مسل قا تلنانقا عك اإلخخيم بل للاملتم.
 6ك نككلم ا لكظككقم ا وككلنام ا ك أ ظممككا أه زوككا بككم ا جل ك ع ة ا سككل قا االن قككا جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت نككا مكككو
االملقككل ات ا كاا ل ككا زوككا دبنلاسككلت جملن قككا تل ككق حبنلزككا اات قككلت ح ك ت ككأ االملقككل ات ا كاا ل عنككا
زلغلضى عا ت أ ا سل قا  ،ب ق ا عا ا لاءات ا ولنانقا مسل قلهل ا ولنانقا .
 1ك ربلك ا كاا ل ا لك ز قا ة تجلك قع ا جلكنلت مل ك ة ا كسككقلت ع ككى دملاسككا ا ك ا االن ككي ا ككا مكككم مككع ك ككأ ككله
أنن ك ا لجل ك ز لت مب سبكككو ح كاا ل ض ك ز قا نل قككا نلزككا ا ق ككا االن قككا أ إلتلمككا جملنككع إنسككلم مل ل ك أ لزككل ة
ا اعي ا ل لزجلي.
 8ك تل ككل ا لجلك ز لت مسككت ا اإل كلا لمك إا مكككو ب ككا االملقككل ات مك شكنا توككا بلجككاز مكظامككا اامككله حبقككم ربك
ما ا كا ض اات قلت تسلنم ة ا ع ا سلاى ا نولة ى أ ا االنع.
 .1توا ا جلنلت مل ة ا كسقلت طن ل ة االملقل ات ا يت ظمما أه ظمك هل م ا جل ع أ اإل ااة بك ا ا نلاسكلت ا كيت
تسلنم ة ا ع ا اعي ا ل لزجلي ن ا كا االن ي.
 .6إه ا نلاسككلت ا لجاعقككا جل كنلت مل ك ة ا كسككقلت ا ككيت تم ك ة ا ك مككا ا كككا االن ككي إمككل أه تمككاه الزلهككل
ا كهل قا ا لو ق ما تمل قا اإلنللج أ ا رت زج كل لت ا جلنا ا يت تل ى بل سل قا االن قا.
ثانياً :ـ التوصيات :ـ ة ضاء االسلكلل لت أعخيل  ،نلنن ع ى ا جل ع ة ب انكل مل زت:ي ك

كااة مغكلز ة عنكل واسكم هكل ة كنكا

5ك االنلنل بل سل قا االن قا جلنلت مل ة ا كسكقلت تجلك ق هل حبقكم ز مك
ا ااطا ما اسله ا هل بو وط .
2ك االبل ل عا قغ اإل لا اإل لا ا وس ا ضا ع ى ا جلنلت مل ة ا كسقلت ك كأ أ كل تكوك دملاسكلتم مكا خلنكا
ا سل قا االن قا إا ض ا ا سل قا ا ولنانقا ا وقلا ا يت ال تلكلس مع االنع اإلسخيمي ا ل ل .
9ك مكو حاا ل ض ز قا إلتلمكا جملنكع إنسكلم مل لك ك مكا ا ككا االن كي سكااء أنلنك بلإلع كلءات أ ا لككلزخيت أ
ا لخ قللت ة ااس لا ا ل ز قا.
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 6ك مككو حكاا ل ضك ز قا مجلكلهبا ككل كنك ة ا وك ة ا سكلبوا كا زسكلنم مككا ا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت خب كق عكي ت لزجلككي
زك ا كا ضما ع ى ا ل ل ه ا لسلمو.
 1ك تجلك قع ا جلكنلت مل ك ة ا كسككقلت ع ككى إ ك اء ب ككا ا نلاسككلت ا لجاعقككا ا ككيت تمك ة خ مككا االنككع نلسككلخ ا
أس اب ا لو ق ما ا لمل قا ا أ ز ا وم ا ما ا كا ة االن لت احمل قا ب حم ة االنع ا يل.
8ك ا لاسع ة اسكلخ ا ا جلكنلت مل ك ة ا كسكقلت اسك اب ا كرت زج ا علزكا ا جككا أ ا وك كا أ ا سكلرتة خ كا أعنكلم
تجاعقا تم ة ا لو ق مل أمما ما جلن ة ا كا ماضاع ا ااسا.
الم ادر
أوالً :الكتب

5ك ك  .ا ك خ ككا حس ك ا ك خق

ذبل ككا ا ولع ك ة ا ولنانقككا ة ا لجل ك زع ا ل ك زيب  ،ط ، 5ا لسسككا ا زن ككا مل ككلب ،

ط اب  ،كله .2052 ،
2ك  .حسل عقسى ا جلنلت مل ة ا وامقلت  ،ا لسسا ا بقا ااسلت ا كجل  ،بل ت  ،بخي سكا نجل .
9ك  .زك حس عاض اهلل االتلمل ا يل  ،اا ا لم ا ا ز ة  ،اإلسمك ازا . 2009 ،
 ،ا ولن ة .2052 ،
اإلمل حمن أبا ن ة أ ام ا وم  ،اا ا م ا
6ك
 .س ك ك قنله ع ك ك ا ك ككك م ا وسك ككم ا ك ككل مك ككا تك ككلناه ا وابك ككلت ،اا ا لم ك ككا ا ز ك ك ة،

1ك ك ك  .حمن ك ك نك ككي أبك ككا عك ككلم
اإلسمك ازا2002. ،
8ك حمن م ح اسله ا جلنلت مل ة ا كسقلت سقل ة ا
 1ك ك  .ع ككي حسك ك خ ككا
ا مللب ،ا ولن ة2008. ،
6ك .زان ا ا ج زق ا سي ا سق ح ل أ

ا  ،اا ا ازا كجل ا لا زع  ،عنله 2052. ،

 .سك ك جله ع ك ك ا و ككل ا ا جل ككل أ ا ككل ئ ا لم ككا ة ت ككلناه ا واب ككلت ،ا لت ككأ م كككلعا
ا كظم ا ل ز قا  ،ا اا ا لم قا  ،بخي ممله نجل .2006 ،

ثانياً :ـ الرسائل واألطاريح

 5ك خككلم ة ا جككلن ا سككل قا ا ق قككا اال لنلعقككا مك خ سككلشما ا لسسككا االتلمككل زا ة ربوقككق ا لكنقككا ا سككل اما  ،اسككل ا
مل سلل مو ما إا ن قا ااعنلم  ،لم ا ات ا .2001 ،
2ك خ ق إب انقم حس ا سل قا ا كل قا ا كلش ا عا اخلخيط اانسلب ما ا ل وقو ا مكلعيا ااسكا مولانكا بك ا جلك ز ا
اإلسخيمقا ا ولناه ا اض يه ،اسل ا مل سلل مو ما إا ن قا ا ولناه ا ا ا سقلسقا ،لم ا نناك.2059 ،
 9ك كلا حمنك حسك ا نك أ ااب كل ا لسككازوقا نسككل قا اال لنلعقكا نكظنككلت ان ملسككلال ع كى اضككل ا سككله أ ،
أط حا نلااال مو ما إا ن قا اإل ااة االتلمل  ،ا لم ا ا سلكم زا.2006 ،
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 6ك مك ة ما ككق مهك أ ا لككنلنلت ا كاا ل ا ولنانقككا ا ككيت تو انككل تكاان االسككلننلا ا بقككا خيسككلننلاات اا ك قككا  ،اسككل ا
مل سلل ال مكجلااة  ،ن قا ا وات  ،لم ا ا كه زا .2001 ،
 1ك ماسككل أ ع ك ا ككقم ا نككل ا وككلنام ألت قككلت ة ا وككلناه ا ك يل وككات االنسككله ،اسككل ا مل سككلل مو مككا إا ن قككا
ا وات ،لم ا أبا بم ب ولز  -ت نسله.2006 ،
ثالثاً :ـ البحوث والدراسات

5ك  .أ

خ ا حس ا خق

 .ع ي اين ع لمل ا لكظقم ا ولنام

ا االن ي وجلع اخللص ة ا ك ات  ،حبكم

مو إا ا لسب ا ك يل ا لشك ا ك أ أتلملكم ن قكا ا وكلناه -لم كا ك ش ربك شك لا ا ك ا االن كي جلكنلت ا وجكلع
اخللص ة اسجك ام ن ة ما  21-26أزلا .2056
 2ك  .أ ك ا ك ا لزككل  .لسككم ن زككل ا ج ككله ك امل ع ك ا قك ا جلكنلت ا ل ك ة ا كسككقلت أمل نككل ع ككى ا ك م
ا كلمقا  ،حبم مكجلاا ة جم ا اإل ااة االتلمل  ،ع.2050 ،91
 9ك .حسك االسك ج ا سككل قا اال لنلعقككا جلكنلت  ،حبككم موك إا ا هك ا ك لخجككقط ة ا مازك  ،ع ، 10
ا ماز .2050 ،
6ك ااب ا سل ل كساا املك ت كين أسمكلط ا سكل قا اال لنلعقكا ة ربوقكق ا قكلة ا لكل سكقا ا ااسكا مق انقكا ة ا مكلاف ا ل لازكا
ا لما ة ااا هه  ،ن قا ااعنلم  ،لم ا ا جل ت اا سط ااسلت ا قل 2050. ،
ا ا لجل ز لت ا ل ز قا ة لزا ا ق ا بم ا خل ا ما ا ل كاث ا كلشكئ عكا ا كرت م
1ك .املله زق حمن حس
 ،حبم مو إا ا لسب ا ني ولنانق ا م ز ا ك و رتة ما  / 28-21ش لط .5112 /
8ك  .زا ا لب زا ب أ نل اابكو اتقك بسكقط ا اإلع كلءات ا لك ز قا ة ممل كا ت كاث ا ق كا  ،حبكم مكجلكاا ة
جم ا ا ا ا ق قا  ،م ه ا ااسلت ا اث ا ق قا  ،لم ا ع مش  ،اا  ، 5ج  ، 2نلناه اا م .2000
1ك ك ك ك ك ك ككلحل س ك ك ك قم ا نك ك ككااأ ا سك ك ككل قا اال لنلعقك ك ككا االن قك ك ككا ب ك ك ك ا كظ زك ك ككا ا لج قك ك ككق  ،حبك ك ككم مكجلك ك ككاا ع ك ك ككى ا اتك ك ككع
اال مرت م .www.halasrag.com
6ك تل اأ حمن ا سل قا اال لنلعقا جلنلت ا ل ة ا كسقلت ة ا اه ا كلمقا ب ا ااتع ا ل زلت  ،حبكم ملكلح
ع ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككى ا ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ابط اآل:ي
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiefpedi
.a.com%2Farab%2Fwp- bs.1,d.bGQ

ا ا اا ل ا ل ز قا ة ب االسلننلا اا ككيب ا لشك مكع إشكلاة
1ك .ننلم ع حلم ام زلاة هلم ا لج زلس
لج قوككلت ا لجل ك ز قا ة ا ك ات  ،حبككم مكجلككاا ة جم ككا اسككل ا ا وككات ا مككل اة عككا ن قككا ا وككلناه  ،لم ككا ن ك بخيء ،
.2050
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املسؤولية اجملتمعية للشركات متعددة اجلنسيات عن محماية األقليات  /ص ص119-49

 50ك موك نق كا ازك أ ب ولسكم ا سككل قا اال لنلعقككا جلكنلت أ اة ل وقككق ا لملمك بك ا لكنقكا االتلمككل زا ا لكنقككا
اال لنلعقككا ة ا ك م ا بقككا  ،موككلم مكجلككاا ة جم ككا ككلت اتلمككل زا ا مككل اة عككا تسككم ا ككا االتلمككل زا ا لسككقل
ا ا ا ل لازا  ،لم ا ا ا  ،ع  1س لنا .2059
 55ك االسككللك ع ابككم اابككو االسككللكة بككا ا زككا نق ككم ا سككل قا اال لنلعقككا جلكنلت انككل ة ا لكنقككا ك ك عك ض ذبككلاب
ب ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا ا جل ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كنلت ا ل ق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا ،م اخ ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا مللح ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا ع ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككى ا ات ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككع ا ل ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككليل
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.d
awahmemo.com%2Fdownload.php%3Fid%3D2825&ei=hXTXVOmaNaa8ygPcgIGIAQ&usg=AFQjCNHo0bBKQ5d9b

 / XcuU4vrQD4b20Vmvwآخ زلاة . 2051/2/2

52ك عسم ا لاملي ا ا غ ف ة ت لزل أ اء ا وجلع اخللص نسل قا اال لنلعقا  ،اتا عن مو مكا إا ا كلسب ا نكلم
ااطكا ا جلنلت ا سل قا اال لنلعقا  ،ك لء. 2001 ،
 59ك حمن ك ملككايل ن ك اأ ا سككل قا اال لنلعقككا جل كنلت ة ضككاء ا ككل اات ا قككا ا ل بككا ا م ك زا مككع ا رتنقككل ع ككى
ت ق ا ا جلنلت مل ة ا كسقلت  ،ااة ا ل قا ا م زا ،اا ا نلم.2006 ،
ا سل قا ا نقا ا كل قا عا ا لبلت ا ن  .اسرت ع ة تلازخ  1از ام  2056 ،ما
http;www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=8063

56ك ا اساعا ا بقا ا جلنلت ا ل ة ا كسقلت ،حبم مكجلاا ع ى ا اتع اال مرت م ا لليل
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12289&m=1

 51ك نككلم ا ككااام حلننقككا ا جل كنلت مسككل قلهل اال لنلعقككا ة ضككاء مسككل ات اا مككا االتلمككل زا ا ل قككا ا انكككا ،
ا لسب ا نلم حام امااطكا ا جلنلت ا لسسلت ا سل قا اال لنلعقاه  ،ك لء .2001 ،
58ك ك ك نقك ككل حلزك ككأ ا سك ككل قا اال لنلعقك ككا جل ك كنلت ا لمكا ا قك ككل ة نجك ككلت ا ا ك ككا ،موك ككلم ملك ككلح ع ك ككى ا اتك ككع ا ل ك ككليل
 / http://blog.naseej.com/2013/12/03/corporate-social-responsibilityآخر زيارة . 2102/2/8
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الذاكرة اجلمعيّة وأثرها يف أصالة اللغة العربية
Collective Memory And Its Effect on Arabic Language

أ.د .إياد عبد الودود عثمان الحمداني

أ.م.د .محمد بشير حسن

قسم اللغة العربية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة ديالى
المقدمة:
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آلو وصحبو ،وبعد:
ُ
تسإإة  ،و إإور
فإإَّ ان البحإإا ل اللذإإر و اجلمعإإة ايمعنّإإر ٌنإإدا ٌن وعإٌإم ت إإب فنإإو التالفإإةو بسإإبع صإإول الت إ ّإور وا ّ
ا شت ةق وغري لك؛ إ تت ّور اللذر ب مي ر ٌع ّدة يصعع رصدىة ،بند أ ان اخلصوصنر اليت تتمتب هبإة اللذإر العمبنإر ّتإ و
لتأٌل األصةلر اليت تتمتب هبة ىذه اللذر بسبع عممىة ادل إمو ،،وتإأ ري البن إر والإديال وا يإديولوونةو وغإري لإك شلّإة
البة ثني ّ
ّأدى إىل إ ةر نو ٌال (التضمني اللذوي) ي طةبب جلنةئي يمتبط بةخل يال الالوعي للتمد النةطق بةللذر العمبنر.

شإإم البح إإا بتم نإإد وه إإ( فنإإو ٌت إإوم (ال إإذاجلمة ايمعنّإإر) ،وبع إإُث ٌ إإو و علم إإة ،اللذإإر ل ل إإكُ ،ا اجلتت إإى
بعإإمٍٍ بسإإبُوُ وافنًإإة لعننإإةو جلعإإا فن إإة عإإال ادلعإإةظ ايمعنّإإر الإإيت تُت مىإإة بعإإُث األلتإإة ويعت إإد أ ّ إإة تع إإي تصإ ّإوًرا عإإال
ادلوهو ٌ ،ال ىذه األلتة ( :النسنةن ،والنور والتالم ،والند ،وادلة.)،

وأ ةل البحا ل ننّةو ت بن و على عدد ٌال األٌثلر الإيت تُت إم (األصإةلر) ٌإال لإالل عإمٍ وةنإع ٌإال ادلنيبإ األسإلو
للذر العمبنر و اجلمعة ايمعنّر.
إ ان ىإإذا البحإإا نإواة لتأصإإنل ٌعإ (الإإذاجلمة ايمعنّإإر) علإإى أسإإةس أ ان اجلتسإإةط اللذإإر وتعلم إإة يإمتبط هبإذه الإإذاجلمة ،فضإإال
عال عالقت ة ادلبةشمة بعوامل التصويم واللذر الععمير.
قدرا ٌال التةئدة ،ووهعت نوا ًة لدراسةو ألمى تُ َِّوُر التكمة اليت قةم علن ة.
وىو زلةولر يُتم أن تكون قد اإ ْ
ت ً
واهلل ادلوفق

مدخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
في مفهوم الذاكرة الجمعيّة
يبدو أ ان النتم ل ا ننننر الالشعور العخصي  Personal Unconsciousوالالشعور ايمعي

Collective Unconscious

تووو فلسإتي فنإو طإةبب إشإكةب بسإبع تداللإو ٌإب ٌتإةىنر ورؤى تإمتبط بإةفتمب والإنّتو وتأٌإل الكإون؛ وإ ان ا رتبإة
و ّ
بإإةفتمب ُككإإال أن يإإا م ل السإإلو ايمإإةعي والت ةلنإإد وٌإإة إىل لإإك ،وُثُنإإة إ إ ىنإإة إ إ إ ُبإإةول تأ ذٌإإل ٌت إإوم (الإإذاجلمة ايمعنّإإر)
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اليت تمتبط إ إ همنإًة إ إ إ بةلالشإعور ايمإةعي الإذي اقإطن اص ال إإًة بنتميإر جلإةرل يإون (ٔ)( ،)Carl Gustav Jungالإذي يإمى أ ان
اخلرباو ُختْتَ ن ب مي ر تماجلمنر عرب األونةل ،وىذه اخلرباو تُا م ل الالشعور العخصي أيضإًة(ٕ).
ولسإإنة بصإإدد التتصإإنل ل نتميإإر يإإون ؛ ولكإإال يبإإدو أ ان ىإإذا ادلت إإوم و بإُ ْعإ ٍإد أوسإإب ٌإإال لإإك ُككإإال ٌإإال لاللإإو
ال ول إ ان ىنة ل ينإًة واعنإًة يتسلل إىل ٌنةديال أُلمى ٌن ة اللذر ،ويا م ل طمي ر اجلتسةهبة.

بكما إ إ ٌتةىم ٌال ا رتبة ايمعيُ ،ككال تلخنص ة ل اآليت:
وقد رصد ال ّدرس اللذوي إ إ ٌُ ً
ٔ .يُعإ ذد التنلسإوه ىإإوب ّأول ٌإال ف ّكإإم ل ايمةعإر بوصإإت ة شخصإنر ٌسإت لر عإإال األفإماد و لإإك ل ال إمنني السإإةدس
ععم والسةبب ععم ،وتةبعو ل لك لو وروسو ل ال من الثةٌال ععم فةنتععت فكمة اإلرادة ايمعنّر(ٖ).

َٕ .وإإن( فميإإق ٌإإال علمإإة ،اللذإإر إىل ا ىتمإإةم بإإةلتموه النإإّتسنّر لليبمةعإإر وقإإد شإإة لإإدي ر ٌنإإذ ع إإد وإإم ىإإذا
ا جتةه؛ بل إ ان وم نتسو وود أ ان التذرياو الصوتنر ل اللذر األدلةننر إاَّنة ىي انعكةس للن عر الت دذٌنإر الإيت دتنإ و
هبة العخصنر األدلةننر ،ف ر كنلون إىل احلمير و كنلون إىل ا ست مار على وهب ةبت دل ّدة طويلر(ٗ).
ُ
ٖ .أشةر الدجلتور عبد الممحال أيإوط إىل أ ان األسإتة أوتويسربسإال قإد جلإم ٌإة يُعإمه بةللذإر ادلعإطجلر ،وعامف إة بأ ا إة ((
ُ
اخلةصر بأي إقلنر بعننو ))(٘).
اللذر اليت ختلصت ٌال الصتةو اللذوير ّ
وككإإال ال إإول إ ان ٌإإة ت إ ّدم ٌإإال ن إإة يضإإب أسةسإإًة لتكإإمة (الإإذاجلمة ايمعنّإإر) ،ويبإإدو أ ان ا ىتمإإةم هبإإة مل يكإإال بةدلسإإتوى
ادل لإإوط علإإى الإإمغر ٌإإال ارتبةط إإة بإإةلت مة وتإإدلل ة ل أصإإةلر اللذإإر ،وقإإد جلإإم ال إدجلتور عبإإد الإإممحال أيإإوط أ ان ا ىتمإإةم

اىتمةٌة ٌال اللذويني(.)ٙ
تنل
ً
بدراسر الع ل ايمعي واإلرادة ايمعنّر مل ْ
ويبإإدو أ ان انعإإذةل ال إدارس اللذإإوي ادلعةصإإم بأفكإإةر سوسإإري الإإيت تإإدرس اللذإإر بإإذاعة ول إ ّد اعإإة إإني تنتإإم إىل اللذإإر
إت علإإى أ نإإر ىإإذه
بوصإإت ة أنسةق إإًة عالقإإر ذلإإة بةلعإإةمل الإإذي تُعإإرب عنإإو ،واعتبةطنإإر العالقإإر بإإني ال إ ّدال وادلإإدلول قإإد غ ّإ ْ
األفكةر.
لةصإإة بتلإإك اللذإإر ا
إورا ّ
يسإإتدعنو الالشإإعور ب مي إإر ف ميإإر عنإإا تصإ ً
إريا ن إإول :إ ان اجلإإمة اللذإإر ل إ يال إإةل ْ
ألإ ً
ودا كت ذد عُ ْم ُمىإة إىل أجلثإم ٌإال ٓٓٔٙعإةم ،وقإد أشإةر
ٌستويةو ٌتبةينر ،فةللذر العمبنر على سبنل ادلثةل دتتلك اجلمة قويّر ً
اية ظ (وٕ٘٘ىإ)إىل أ ان عمم الععم إ ل ٌنتوره وقتذا إ يتيبةوز عممه ادل موٌ ،إةئيت عإةم قبإل اإلسإالم ،إني قإةل :
(ٔ) يونغ ،جلةرل غوستةه(٘ٔٛٚإ إ إٜٔٔٙم)  Carl Gustav Jungعةمل سويسمي يُع ذد أ د أجلرب علمة ،النإّتو ل العصم احلدياُ ،عإ ِمه
ببحو و العمن ر ل ل الالوعي وادلنثولوونة جلةن ّأول ٌال طلب على النّةس مبت وم العخصنّر ادلإإُنبس ر والعخصنإّر ادلإإُن وير وط ّإوره،
ٌوسوعر ادلورد العمبنر.ٖٖٔٙ/ٕ:
(ٕ) ينتم :علر النإّتو التحلنلي(يونغ).ٕٖٛ :
(ٖ ) ينتم :اللذر والت ور (د.عبد الممحال أيوط).٘ٛ :
(ٗ) ينتم :ادلصدر نتسو.ٕٛ :
(٘) زلةهماو ل اللذر.ٖٛ:
( )ٙينتم :اللذر والت ور.٘ٛ:
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(( ّأٌإإة العإإعم فحإإديا ادلإإنالد صإإذري السإإال  ...ر فإإَّ ا اسإإتت منة العإإعم ووإإدنة لإإو إ إ إىل أن وإإة ،اهلل بةإلسإإالم إ إ سإإني
وٌةئر عإةم ،وإ ا اسإتت منة بذةيإر ا سإتت ةر فمإةئيت عإةم))(ٔ) ،أٌإة األدلةننإر والتمنسإنر وا نكلن يإر وا ي ةلنإر فإذاجلمعة قصإرية
يتيبةوز عممىة ادل مو ،وادلت وم ٓٓٙعةم ،بسبع البن ر الث ةفنر والتكمير اليت تنعأ فن ة اللذر وتت ور.
المعاني الجمعيّة:
إحة أ ان ادلعإإةظ ىإإي عنصإإم ا سإإت ةط األىإإر لتل إإي اللذإر ،وٌإإة ادلتإإمداو إ وعإإة ،بإإةول أن بتإإوي ىإإذه ادلعإإةظ،
يبإدو واهإ ً
وبسبع لك جلةنت الت مة اإلنسةننر تبحا فنمة حتملو ادلعةظ قبل ادلتمداو نتس ة؛ بإل إ ا إة تسإتعني لتوصإنل تلإك ادلعإةظ
بوسةئل أُلمى ٌثل العالٌر واإلشةرة والمسر واحلمجلر وغري لك.
جلل تلك الوسةئل بةخل يال ايمعي لألفماد النةط ني بةللذر اليت يستعننون هبة لتوصنل ادلعةظ.
وقد تأ مو ّ
ويبإدو أ ان أَّنإة اجلتسإةط اللذإر ف ميإر تنعإأ ٌإب اإلنسإةن ،بعضإ ة يعإط فنإو انإب األفإماد النإةط ني بةللذإر ،وبعضإ ة يإمتبط
خبصوصنر اللذر نتس ة وعم ة احلضةري وا بستمولووي.
وجلةنت اللذر العمبنر تستم ّد ٌعةنن ة األصنلر ٌال العمق ادلعةر إلنو الذي شإ ّكل ٌإة عمفنإةه بإإ( اجلمة اللذإر) ،ب مي إر جتعإل ٌإال
عملنر اجلتسةط ىذه اللذر وتعلّم ة ختتلا عال اللذةو األلمى ل دروإر تأ مىإة ،ومبعإ آلإم ككإال ا سإتد ل علإى أصإةلر
ىذه اللذر بوهب الند على عدد ٌال العننةو ،وىي مبن لر اَّنو ج إليضةح ٌة نمووه:
النسيان:
يمتبط ف ر ادلعةظ اليت تن ل إة اللذإر بوسإ ة الإذي نعإأو فنإو وانتععإت عنإده ادلعإةظ؛ إ تتإأ م عملنإر ا جلتسإةط
والإتعلّر والتإأ ري بعنةصإم البن إر البدويإر ل اللذإر العمبنإر الإيت وعلإت ٌإال لتتإر النسإنةن علإى سإبنل ادلثإةل او بعإد آلإم عإإال
البعد الذي حتملو ىذه اللتتر ل اللذةو األلمى.
إ ان النسإإنةن ل اللذإإر العمبنإإر يإمتبط بإإط العإإي ،علإإى ىإإول وغتلإإر و لإإك لإإاله الإذجلم(ٕ) ،قإإةل الماغإإع األصإإت ةظ(تو
ُدودٕ٘ٗىإ) ((النسنةن تم اإلنسةن هبط ٌة استود أٌة لضعا قلبو وأٌة عال غتلر ،وإٌة عال قصد إ ينحإذه عإال
ال لع جلمه ))(ٖ).
وجلل ىذه ادلعةظ تمتبط خب يال الصحما ،اللذوي؛ إ إ ان النسنةن الذي تُت مه اللذر ا نكلن ير ()Forgetting

(ٔ) احلنوان.ٚٗ /ٔ:
(ٕ) ينتم :جلتةط ادلصبةح ادلنري( :نسو)ٖٛٓ :
(ٖ) ٌتمداو ألتة ال مآن.ٖٛٓ:
( ) 118
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إ إ علإإى سإإبنل ادلثإإةل إ إ ب إإق التإإأ ري والد لإإر ادل صإإودة ل اللذإإر العمبنإإر ،فلتإإظ النسإإنةن ٌإمتبط بإإةلط ل الصإإحما ،،مبعنإإةه
ادلمعإإع ،وبسإإبع لإإك وإإة ،التعبإإري ال إإمآظ ل سإإنةق إ إإةل اهلل للكإإةفميال ب مي إإر أجلثإإم رعبإإة؛ قإإةل تعإإةىلِ :
ـل الْيَ ـ ْـو َم
َ
ًُ
(وقيـ َ
ِ
نَنسا ُكم َكما نَ ِسيتم لَِق ِ
ِ
ين) (اية نرٖٗ)
اء يَـ ْوم ُك ْم َى َذا َوَمأ َْوا ُك ْم الن ُ
َّار َوَما لَ ُك ْم م ْن نَاص ِر َ
َ ْ َ ُْ َ
نسى) (طو)ٕٔٙ :
وقةل أيضة ( :قَ َ
ك آيَاتُـنَا فَـنَ ِسيتَـ َها َوَك َذلِ َ
ك أَتَـ ْت َ
ال َك َذلِ َ
ك الْيَـ ْو َم تُ َ
إ ان ىذا النسنةن صحماوي؛ إ إ ان الذي يُنسإى ل الصإحما ،لإنو جلةلإذي يُنسإى ل بن إر ألإمى ،فإةلع واخلإوه
ٌال الو وش قميال هبذه اللتتر اليت اجلتسبت المعع ٌال اجلمة اللذر.

وٌإإة زالإإت ىإإذه اللتتإإر خب ين إإة الصإإحماوي فةعلإإر ،وتو ّإإا ب مائإإق سلتلتإإر للتعبإإري عإإال الإإط ادل إإطن بةلمعإإع ،ول اآليتإإني
السإإةب تني تكإمار للتتإإر النسإإنةن علإإى طميإإق ادلعإإةجللر ،ول السإإنةقني ورد لتإإظ النسإإنةن علإإى ىإإذا السإإبنل ،ف إإد أُسإإند فعإإل
النسإإنةن إىل اهلل تعإإةىل أي إنإّإو جلإإم العإإي ،بلتإإظ غإإريه لوقوعإإو ل صإإحبتو(ٔ) ،ول لإإك إشإإةرة إىل أ ان الع وبإإر ٌإإال وإإنو
العمل ،ولتح نق عدالر اهلل وة ،اللتظ بصورة وا دة فةلنسنةن (الع وبر) وة ،بسبع النسنةن (الذنع).
ولسنة بصدد التتصنل ل تأويل سنةق ادلعإةجللر ىإذا ،لكننإة ن إول إ ان التنإةر لتتإر النسإنةن ل سإنةق ادلعإةجللر ل
ُ
ال مآن و بعد أسلو يمتبط بةلذاجلمة ايمعنّر اليت أشمنة إلن ة.
ولإإنو ٌإإال ادلتإإةوا أن يت إإم ل ادلنيب إ اإلبإإداعي ادلعةصإإم رلموعإإةو دلمويإإةو شإإعمير عنوا إإة(ٕ)(نسإإنةن) ،ف إإد جلإإةن ٌع إ
ُ
النسإنةن ل العمبنإإر زلإور ىإإذه ادلمويإإةو الإيت جلتبت إإة الموائنإإر والعإةعمة اي ائميإإر أ إالم ٌسإإتذةَّني ،و تإإت فن إة لتتإإر النسإإنةن
أ ان ٌعتر قصةئد افموعر غُننت بأحلةن وةىدة وىيب ،وٌن ة(ٖ):
تو ن ًتة أسلوبنًة أصنال
أبدا لال تنسى
ًٔ .
ٕ .أجلرب اخلنةنةو النسنةن

ٖ .أيّ ة النسنةن ىبين قبلتك
ويبدو أ ان اخل يال الالوعي ،وٌة حتملو ٌتمدة النسنةن ٌال ٌع نةو جلةنت سببًة ل فةعلنر ىإذه افموعإر الإيت أفإةدو ٌإال
الوعي ايمعي للمتل ي العم .

(ٔ) ينتم تعميا ادلعةجللر ل ٌعيبر ادلص لحةو البالغنر وت ورىةٕ٘ٚ /ٖ:إ .ٕ٘ٛ
(ٕ) عال دار اآلداط لل بةعر والنعم ،افموعر الععمير :نسنةن ٕٜٓٓ ، ٔ ،comم.
(ٖ) ينتم :ادلصدر نتسو.ٖٖٙ:
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النور والظالم:
ت إمتبط ىةتإإةن اللتتتإإةن ب نمإإيت اخلإإري وٌتعل ةتإإو ٌإإال و إإر والعإإم وٌتعل ةتإإو ٌإإال و إإر ألإإمى؛ ف إإد ورد ل التعبإإري
(ٔ)
ٌصدرا للنور ،ارتبط نور اهلل بعالقر ٌعةهبر ٌعلنر ٌب ادلعكةة! ))
ال مآظ تعبنو نور اهلل بةدلعكةة (( فبعد أن أصب( ( اهلل)
ً
ض مثَل نُوِرهِ َك ِم ْش َكاةٍ فِيها ِمصباح ال ِْمصب ِ
ي ول تعإةىل (اللَّوُ نُور َّ ِ
اجـةُ َكأَنَّـ َهـا
اج ٍة ُّ
الز َج َ
اح في ُز َج َ
َ َْ ٌ َْ ُ
ُ
الس َم َوات َواأل َْر ِ َ ُ
ِ
ِ
ـور َعلَـى نُـوٍر
ب ُد ِّر ٌّ
ي يُوقَ ُد م ْن َش َج َرةٍ ُمبَ َارَك ٍة َزيْـتُونٍِة ال َش ْرقِيَّ ٍة َوال غَ ْربِيَّ ٍـة يَ َك ُ
ـار نُ ٌ
س ْسـوُ نَ ٌ
َك ْوَك ٌ
ـاد َزيْـتُـ َهـا يُءـيءُ َولَـ ْو لَ ْـم تَ ْم َ
ٍ ِ
ِ
ال لِلن ِ
يم) (النور)ٖ٘:
ب اللَّوُ األ َْمثَ َ
شاءُ َويَ ْ
يَـ ْه ِدي اللَّوُ لِنُوِرهِ َم ْن يَ َ
ء ِر ُ
َّاس َواللَّوُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
ويُت إإر ٌإإال تعلنإإق ال إمازي(ٕ)(وٙٓٙى إإ) علإإى ىإإذا ادلع إ د أ ان الذةلإإع ل و ئنةتإإو ي إإوم علإإى ن لإإر ٌإإال ادلسإإتوى
حلسإإي الإإذي ُبنإإل علنإإو النإإور إىل ادلسإإتوى الإإد ب ادلإمتبط هبدايإإر اهلل الإإيت اتضإإحت وصإإةرو مبن لإإر ادلعإإكةة ،وىإإذا يإمتبط
ا ّ
اخلةصإر ،واقطا إة
بةلد لر ايمعنر اليت تع ّكلت ل أ ىةن ادلتل إني ،فةدلعإكةة تإمتبط ىننًإة بإةدلتل ي دلالزٌت إة ذلإر ل نإةعر ّ
بةلضو ،الذي يمتبط ب نر اخلري وٌتعل ةتو اليت أشمنة إلن ة.
العم وٌتعل ةتو ،ي ول تعإةىل ( :اللَّـوُ ولِ ُّـي الَّ ِـذين آمنُـوا ي ْجـ ِرجهم ِمـن الظُّلُم ِ
ـات إِلَـى
ويُ ةبل لك التالم مبة ي ن و ٌال قنر ِّ
َ َ ُ ُُ ْ ْ
َ
َ
ِ
َّ ِ
وت ي ْج ِرجونَـهم ِمن النُّـوِر إِلَـى الظُّلُم ِ
اب النَّـا ِر ُى ْـم فِ َيهـا َخالِـ ُدو َن)
ـات أ ُْولَكِ َ
ـك أ ْ
ـح ُ
َص َ
ين َك َف ُروا أ َْوليَا ُؤ ُى ْم الطَّاغُ ُ ُ ُ ُ ْ ْ
َ
النُّوِر َوالذ َ
(الب مة.)ٕ٘ٚ:
ـل
ق إإةل الواق إإدي (( :جل إإل ش إإي ،ل ال ُ إإمآن ٌ إإال التلم إإةو والن إإور فَّن إإو أراد ب إإو الكت إإم واإلك إإةن غ إإري ال إإيت ل اإلنع إإةمَ ،
(و َج َع ـ َ
ِ
ُّور) فَّناو أراد بو اللنل والن ةر))(ٖ) ،قةل بعُث ادلتسميال(( :خيمو ر ٌال لمةو نتوسإ ر إىل آداهبإة :جلةلمهإة
الظُّلُ َمات َوالن َ
والصدق والتوجلل وادلعمفر واحملبر))(ٗ) وقةل آلم (( :خيمو ر ٌال لمةو الو عر والتمقر إىل نور الوصلر واإللتر))(٘).
جلثريا ٌة يتالزٌةن ل التصويم ال مآظ ،وقد شكال ل ينإًة ٌال ادلعإةظ الدالإر علإى
ولالصر ال ول :إ ان النور والتالم ً
َّ ِ
آمنُــوا تُوبـُـوا إِلَــى اللَّـ ِـو تَـ ْوبَــة
ين َ
قنمتإإني ٌتضإإةدتني ،ووصإإل األٌإإم إىل انب إإةر ادلإإاٌنني ل اينإإر إإني ي ولإإون( :يَــا أَيـُّ َهــا الــذ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ـار يَـ ْـو َم ال يُ ْجـ ِزي اللَّــوُ النَّبِـ َّـي
نَ ُ
ســى َربُّ ُكـ ْـم أَ ْن يُ َك ِّفـ َـر َعـ ْن ُك ْم َكـيِّكَات ُك ْم َويُـ ْدخلَ ُك ْم َجنَّــات تَ ْجـ ِري مـ ْـن تَ ْحت َهـا األَنْـ َهـ ُ
صـوحا َع َ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ك َعلَى ُك ِّل َش ْـي ٍء قَ ِـد ٌير)
ورنَا َوا ْغ ِف ْر لَنَا إِنَّ َ
ين َ
ورُى ْم يَ ْس َعى بَـ ْي َن أَيْدي ِه ْم َوبأَيْ َمان ِه ْم يَـ ُقولُو َن َربـَّنَا أَتْم ْم لَنَا نُ َ
آمنُوا َم َعوُ نُ ُ
َوالذ َ
( التحم .)ٛ:

(ٔ) التصويم افةزي.ٖٓ:
(ٕ) ينتمٌ :تةتن( الذنع.ٕٖٓ/ٕٖ:
(ٖ) البحم احملنط.ٕٓٚ/ٕ :
(ٗ) ادلصدر نتسو.ٕٓٚ/ٕ:
(٘) ادلصدر نتسو.ٕٓٚ/ٕ:
( ) 121
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ض مثَـل نُـوِرهِ َك ِم ْشـ َكاةٍ فِيهـا ِمصـباح ال ِْمصـب ِ
وي ول تعةىل (( :اللَّوُ نُور َّ ِ
اج ٍـة ُّ
اجـةُ
الز َج َ
اح فـي ُز َج َ
َ َْ ٌ َْ ُ
ُ
الس َـم َوات َواأل َْر ِ َ ُ
ِ
ِ
ـور َعلَـى
ب ُد ِّر ٌّ
ي يُوقَ ُد م ْن َش َج َرةٍ ُمبَ َارَك ٍة َزيْـتُونٍِة ال َش ْرقِيَّ ٍة َوال غَ ْربِيَّ ٍة يَ َك ُ
ـار نُ ٌ
س ْسوُ نَ ٌ
َكأَنـَّ َها َك ْوَك ٌ
اد َزيْـتُـ َها يُءيءُ َولَ ْو لَ ْم تَ ْم َ
ٍ ِ
ِ
ال لِلن ِ
يم)) (النور)ٖ٘ :
ب اللَّوُ األ َْمثَ َ
شاءُ َويَ ْ
نُوٍر يَـ ْه ِدي اللَّوُ لِنُوِرهِ َم ْن يَ َ
ء ِر ُ
َّاس َواللَّوُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
لةصإر ارتب إت
وبسبع ىذه العنةير األسلوبنر ال مآننإر اسإت ع الالوعإي ايمعإي للذإر العمبنإر ٌعإ النإور ب مي إر ّ
بةيةنع الع دي وتأ م هبة الوسط النةطق بةللذر بعكل عةم؛ إ إ ان الم الصحما ،سلنا ،ونورىة ٌُب .
ويإذجلم ال إإمآن الكإإم لتتإإر النإإور وٌتعل ةعإإة ل (ٗ )ٜٔآيإإر(ٔ) ،ل إإني تُإذجلم ٌإإةدة ( َلَإ َإر) وٌتعل ةعإإة ل (ٖٗٔ) آيإإر(ٕ)،
ويبإدو ٌإإال اإل إة و ادلعنويإإر الإإيت يإدلنة علن إإة التإإالم إ ان ٌتإمدة (التلإإر) مبعنةىإإة ادلإمتبط بةلع نإإدة ،ىإإي الإيت جلةنإإت السإإبع
ورا ،ورودىة بعدد أجلرب ،وأصل ة ٌعتق ٌال التالم ،وقد ن لتو إلننة اجلمة اللذر.
وجلإإةن التلإإر ٌتضإإمنًة دلعإ ٍ
إةن جلثإإرية ت إمتبط بإإةلتالم وٌإإة بنإل علنإإو ٌإإال قإإنر التُ نإإت ل اجلإإمة اللذإإر ،ول قإإول النإإيب
إةو يإوم ال نةٌإر))(ٖ) ،ختننإل بسإبع ونإةس ا شإت ةق احلةصإل بإني التلإر والتلمإةو،
(صلّى اهلل علنو وسلّر)
((التلر لم ٌ
ُ
فإإةلتلر ٌعإإتق ٌإإال التإإالم ،وقإإد أورد ال إدجلتور أمحإإد ٌ لإإوط قإإول المسإإول (ص إلّى اهلل علنإإو وس إلّر) ىإإذا ل أ ن إة ،تعميإإا
اينةس ادلعتق(ٗ).
ول قول زىري بال أ ُسلمى جلم للتلر مبع ال لع ل غري ٌوهعو ،إ قةل(٘):
ىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يعطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك نا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

عف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ويُظلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم أحيان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيظّلِ ُم
(بحر البسيط)

ويبدو أ ان المابط واه( بإني التإالم وال لإع ل غإري ٌوهإعو وٌإة ي ةبلإو ٌإال إةل الكإةفميال الإيت عإرب عن إة ال إمآن،
وقد وة ،ىذا الت ور اللذوي بتضل الذاجلمة ايمعنّر للذر.
اليد:

ارتإإبط جلإإم النإإد مبعإإةن جلثإإرية شإ ّكلت وةنبًإإة ٌ ًمإإة ٌإإال الإإذاجلمة ايمعنإإر للذإإر ،ويبإإدو أ ان السإإبع الإمئنو لإإذلك ٌإإة
إإم ل ا سإإتعمةل ال إإمآظ والتو نإإا التصإإويمي ادل إإطن بإإذلك ا سإإتعمةل ،زيإإةدة علإإى الإإد و ادلكتسإإبر ٌإإال ادلنيب إ

(ٔ) ينتم :ادلعيبر ادلت مس أللتة ال مآن الكم (نور) ٕٖٚ :إ .ٕٚٙ
(ٕ) ينتم :ادلصدر نتسو ٖٗٗ :إ .ٖٜٗ
(ٖ) فت( البةري.ٕٔٗ/ٔٚ :
(ٗ) ينتمٌ :عيبر ادلص لحةو البالغنر وت ورىة ٗٔٛ/ٕ :إ .ٜٗٔ
(٘) ديوانو.ٔٔ٘ :
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اإلبإإداعي وشإإنو ا سإإتعمةل ل البن إإر الإإيت تمعمعإإت فن إإة ىإإذه ادلتإإمدة وككإإال الكعإإا عإإال أصإإةلر ٌتإإمدة النإإد وفةعلنت إإة
األسلوبنر ٌال التتةتر ابال وين (ٕٖٜىإ) ني قةل (( :أجلثم ٌة تستعمل األيةدي ل النعر ل األعضة.)ٔ( )) ،
وىذه ا لتتةتر تاجلد أ ّ ة تستعمل لةرج دودىة اللذوير ،فلتتر النإد تإأيت ل سإنةق اإل ةلإر علإى الكإمم ،واذلنمنإر
(ٕ)
ضإإوُ ،ويإإد الم إإى
والسإإل ةن ،والبنعإإر ،وتسإإتعمل اسإإتعمة و أُلإإمى ل سإإنةق افإإةز ،فن إإةل :يإ ُإد السإإنا وي صإإدون ٌَ ْ بَ َ

بُث علنو ال ة ُال ،ويذجلمون الند وي صدون هبة النعمر واإل سةن(ٖ).
وي صدون العود الذي يَ ُ
قةل النةبذر الذبنةظ(ٗ):

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ــن ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي يُديّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وأنعُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فلـ ــن أذكر النعم ـ ــا َن إال بصال ـ ــح

(بحر الطويل)

إإمو ل سإإنةقةو أ إإةرو فضإإول الت إإة ،و ائ إإر

أٌإإة ا سإإتعمةل ال إإمآظ للتتإإر النإإد وقمينةعإإة ٌثإإل الكإإا ،ف إإد
البالغنني والنذ ةد ،ي ول تعةىل:
ِِ
ِ َّ ِ
اىـ َد
ث فَِـنَّ َما يَـ ْن ُك ُ
ك إِنَّ َما يـُبَايِعُو َن اللَّوَ يَ ُد اللَّ ِو فَـ ْو َق أَيْ ِدي ِه ْم فَ َم ْن نَ َك َ
ين يـُبَايِعُونَ َ
ث َعلَى نَـ ْفسو َوَم ْـن أ َْوفَـى بِ َمـا َع َ
(إ َّن الذ َ
ِ
َّ
َجرا َع ِظيما) (التت()ٔٓ :
سيُـ ْؤتِيو أ ْ
َعلَْيوُ اللوَ فَ َ
وقد علّق ال سلعإمي(وٖ٘ٛىإإ) علإى ىإذه اآليإر قإةئال (( :دلإة قإةل دلإة يبإةيعون اهلل أجلإده تأجلنإدا علإى طميإق التخننإل ف إةل:
ّ
(يَـ ُد اللَّـ ِـو فَـ ْـو َق أَيْـ ِـدي ِه ْم) يميإإد أ ان يإ َإد رس إول اهلل الإإيت تعلإإو أيإإدي ادلبإإةيعني ىإإي يإإد اهلل ،واهلل تعإإةىل ٌن إّه عإإال اي إوارح وعإإال
صتةو األوسةم )) (٘).

وي إإول ال إإمطيب (ؤٙٚى إإ)(( :قنإإل يإإده ل الث إواط فإإوق أيإإدي ر ل الوفإإة ،،ويإإده ل ادلنّإإر علإإن ر بةذلدايإإر فإإوق
أيدي ر ل ال ةعر))(.)ٙ
()ٚ
إُث النإإديال واألنةٌإإل
ويإذجلم أبإإو نإةن األندلسإإي (و٘ٗٚىإإ) أَ ان النإإد تإمتبط بةلنعمإإر  ،وووإد ال سلعإإمي أ ان ((ع ّ
وت لنع الكتني ،والس و ل النإد ،وأجلإل البنإةن ،و إمق األسإنةن وقمع إة جلنةيإةو عإال الذإنظ واحلسإمة؛ أل ا إة ٌإال روافإدىة،
فنذجلم المادفر ويدل هبة عال ادلمدوفر فريتتب الكالم بو ل طب ر التصة ر))(ٔ).
(ٔ) لسةن العمط(يدي).ٜٗٔ/ٔ٘:
(ٕ) لالست ادة ينتم :ايةٌب أل كةم ال مآن.ٕٖٛ/ٙ:
(ٖ) ينتم :لسةن العمط(يدي).ٜٗٔ/ٔ٘:
(ٗ) ديوانو.ٕٔٙ:
(٘) الكعةه.ٖٖٚ/ٗ:
( )ٙايةٌب أل كةم ال مآن.ٕٙٚ/ٔٙ:
( )ٚينتم :البحم احملنط.ٚٛ/ٛ:
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يصور ةل التةمل ادلتتيبب وىو بعُث على يديو ب ميق الكنةير:
ي ول تعةىل ل ٌع د ّ
الر ُك ِ
ول َكبِيال) (التمقةن)ٕٚ :
ض الظَّالِ ُم َعلَى يَ َديْ ِو يَـ ُق ُ
(ويَـ ْو َم يَـ َع ُّ
ت َم َع َّ
ول يَا لَْيتَنِي اتَّ َج ْذ ُ
َ

وي ول تعةىل:
ِ
ط بِثَم ِرهِ فَأَصبح يـ َقلِّب َك َّفي ِو َعلَى ما أَن َف َق فِيها و ِىي َخا ِويةٌ َعلَى عُر ِ
ِ
َحـدا)
وش َها َويَـ ُق ُ
َْ َ ُ ُ ْ
ول يَا لَْيتَني لَ ْم أُ ْشـ ِر ْْ بَِربِّـي أ َ
َ َ َ َ
َ
(وأُحي َ َ
َ
ُ

(الك ا)ٕٗ :
وادلع دان ل سوريت التمقةن والك ا ُجل ّين فن مة بةلند للتعبري عال الندم واحلسإمة ب مي إر أفإةدو ٌإال عنصإم احلمجلإر
وال إإةبب التيبسإإندي ل التصإويم ،ويعإإد الإدجلتور إيإإةد احلمإإداظ(ٕ) أ ان ٌعإ د تصإإويم نإإدم التإإةدلني ل سإإورة التمقإإةن أفإإةد ٌإإال

الكنةير احلمجلنر اذلةئلإر ادلمتب إر بتصإمي( لتتإي وإة ،علإى لسإةن التإةمل النإةدم علإى ٌإة فإةو ،وىإو ٌضإ مط الإنّتو(( ويبإدو
أ ان ىنة عالقر بني الند والذنع على سبنل افةز ادلمسل؛ أل ان الند ىي اليت تتعل الذنع ،فةلد و ىنة ٌتعةبكر)) (ٖ).
ـل
ي تصم األٌم عند ىذه احلدود ،ف د ُو َِّت ْ
ت الند ل ٌع د آلم يك فنو عال البخإل ،ي إول تعإةىلَ :
(وال تَ ْج َع ْ
ِ
سورا) (اإلسما)ٕٜ :،
يَ َد َْ َمغْلُولَة إِلَى عُنُ ِق َ
سط َْها ُك َّل الْبَ ْسط فَـتَـ ْقعُ َد َملُوما َم ْح ُ
ك َوال تَـ ْب ُ
ُ
وبكإإى أ ان العإإمط اسإإتعملت النإإد علإإى سإإبنل الكنةيإإر ل ٌواهإإب ألإإمى ،ف نإإل (( :وعإإد النةٌإإل ،وٌ بإإوٍ الكإإا ،وجل إّ
(٘)
(ٗ)
األصةبب ،وٌذلول الند))  ،ي ول أبو دتةم :
ثناىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـبض لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تُ ِج ْبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوُ أناملُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْو
(بحر الطويل)

ِّ
الكف حتـ ـ ــى لـ ـ ــو ان ـ ــو
تعود بسـ ـ ــط
ّ

وي إول البُحإإطي ٌةد ً إإة ل أ نإإة ،وصإإتو لربجلإر ادلتوّجلإإل ٌُتنإ ًإدا شلإّإة تتضإإمنو لتتإر النإإد ٌإإال ٌإإدلو و سلت نإإر ل الإإذاجلمة
ايمعنّر ٌستعمال إيةىة ل سنةق ال نةس الععمي اخلةد وأسلوط ادلماوغر ي ال ةبب التخننلي ني قةل(:)ٙ
ِ
لمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال واديهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـت فـ ـ ـ ــي تدفقه ـ ـ ــا
لجـ ـ ـ ْ
كأنّهـ ــا حين ّ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد الجليفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ّ
(بحر البسيط)

(ٔ) الكعةه.ٕٛٓ/ٖ:
(ٕ) ينتم :التصويم افةزي.ٕٔ٘:
(ٖ) ادلصدر نتسو.ٕٔ٘:
(ٗ) ايةٌب أل كةم ال ُمآن.ٕٖٛ/ٙ:
(٘) شمح ديوان أ دتةم.ٔ٘/ٕ:
( )ٙديوانو.ٕٕٗٓ:
( ) 123
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إتندا إىل الإذاجلمة ايمعنّإر إني ربإط بإني الكإا والعإتتني
إا تو نتإًة شعميإًة ٌُس ً
وي ول العميا المهإي ٌو تإًة الك ّ
(ٔ)
على سبنل ادلماوغر والتل ّا
ـفتي بالتقبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل
أوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

ت بأنّــو
ود ْد ُ
وم ّقبِّ ٍـل ك ّفي َ
ُ

(بحر الكامل)

الماء:
شإ ّكل ادلإإةٌ ،سإإة ر واسإإعر ل التضإإمني اللذإإوي؛ بسإإبع ارتبةطإإو بأبعإإةد بن نإإر وديننإإر وإيديولوونإإر ،أسإ مت فن إإة
ىذه ادلتمدة وٌمادفةعة ل ادلنيب األسلو للذر اإلبداعنر.
ُ
اهحة وٌتمنًا ٌال الذاجلمة ايمعنّر للذو العمبنر ،ككال تلخنصوُ ل اآليت:
و
،
ل د ٌثّل ادلة ،وٌتعل ةتو و ً ً
ٔ .ي طن ادلة ،بةحلمٌةن ل البن ر الصحماوير ويمتبط بةحلنةة البدوير .

َّ ِ
ين َك َف ـ ُـروا أ َّ
َن
ٕ .اق إإطن جل إإم ادل إإة ،ل ال ُ إإمآن الك إإم بةنبع إإة احلن إإةة وجت إإددىة ،ف إإد ق إإةل تع إإةىل( :أ ََولَ ـ ْـم يَـ ـ َـرن ال ــذ َ
َّ ِ
اى َما َو َج َعلْنَا ِم ْن ال َْم ِاء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍّي أَفَال يـُ ْؤِمنُو َن) (األنبنة)ٖٓ :،
ض َكانَـتَا َرتْقا فَـ َفتَـ ْقنَ ُ
الس َم َوات َواأل َْر َ
ٖ .ارتإإبط جلإإم ادلإإة ،بسإإلو العبإإةدة عنإإد ادلسإإلمنيٌ ،ثإإل الوهإإو ،،وصإإالة ا ستس إ ة ،،ولصوصإإنر ٌإإة ،زٌ إ م ،وغإإري
لك.
جلل ىذه وعلت ٌال ٌتمدة ادلة ،او أصةلر عمبنر ككال حت ّ ة ل اللذةو األلمى؛ إ يإذجلم ابإال ٌنتإور لتإظ ادلإة،
وبنل على السةئل ادلنوي(ٕ) رتبةطو بةحلنةة ،وىذا ككال إوره ل اللذإةو األلإمى أيضإًة ،ويبإدو أنإو ي ذ
إدل علإى العمإق
ُ
ا بستمولووي للذر العمبنر.

ـث ِم ْـن بَـ ْع ِـد
(و ُى َو الَّ ِـذي يـُنَـ ِّـز ُل الْغَْي َ
و مو ل اللذر العمبنر لتتر (الذنا) دل م اخلري بسبع ىذه اخلصوصنر ،قةل تعإةىلَ :
ِ
ْح ِمي ُد) (العورى)ٕٛ :
َما قَـنَطُوا َويَن ُ
ش ُر َر ْح َمتَوُ َو ُى َو ال َْول ُّي ال َ
ول ادلعيبمن إإر العمبن إإر تع إإكنلر ٌع إإت ر ٌ إإال الذن إإا ،ف إإي مبعإ إ اإلعةن إإر(ٖ) ،وي إإطن جلمى إإة بةلذن إإة  ،والذ إإو ،
واإلغة ر(ٗ) ،زيةدة على ارتبةط ة بذجلم النبةو على سبنل افةز ادلمسل بوصتو نتنيبر.
وٌإإال ا سإإتعمة و األسإإلوبنر التةعلإإر بتو نإإا لتتإإر الذنإإا ون ل إإة ٌإإال ادلع إ اللذإإوي ادليبإإمد إىل ادلع إ السإإنةقي ادل إمتبط
ُ
بذاجلمة اللذر ،قول أ دتةم(ٔ):
(ٔ) ديوانو.ٜٖٔ/ٕ:
(ٕ) ينتم :لسةن العمط(ٌوه).ٖ٘ٗ/ٖٔ:
(ٖ) ينتم :ادلصدر نتسو(غنا).ٔٚ٘/ٕ:
(ٗ) ينتم:ادلصدر نتسو( :غو  ،غنا) ٔٚٗ/ٕ:إ ٘.ٔٚ
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ءمر
لك وجهوُ والصحو ٌ
غيث ُم ُ

غيثان فاألن ــواء غيث ظاى ـ ـ ـ ٌـر

(بحر الكامل)

ف إإد عإ ّإرب عإإال هبيبتإإو بةلذنإإا بعإ م ٌعإ ادلتإإمد إىل ٌسإإتويني األول يإمتبط بإإةدلع اللذإإوي التإإةىم ،واآللإإم يإمتبط
ايو.
بةدلع الذىين ادلستند إىل عوامل الب يبر ادلتح ر بسبع ى ول ادل مُ ،
وحت ق الن ة ،وصتةّ ،
السنةط ( أنعودة ادل م )اليت أ م فن إة هبيبإر األطتإةل وىإر يكمجلإمون ل إدائق
وتذجلمنة ىذه الب يبر ب صندة بدر شةجلم ّ
الكموم ،فضال عال تصويمه لل بنعر الثةبتر وادلتحمجلر ني قةل(ٕ)( :و دعة اإلي ةعنر ٌُ ْستَإ ْتعِلُال):
وكركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األكفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ق الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروم
ـمت العص ـ ـ ـ ـ ــافير عل ـ ـ ـ ـ ــى الش ـ ـ ـ ـ ــجر
ودغ ـ ـ ـ ـ ــدغت ص ـ ـ ـ ـ ـ َ
أنشودة المطر

وىذه اخلصوصنر للمة ،وٌتعل ةتو وعلإت ٌإال ٌتإمداو ( ادلإ ْن ،والسإحع ،والذإنر ،والدكإر) وغريىإة ،او ضإور

أسلو (  ) stylisticsوشعمي .
عةٌإر ،أو السإحةط ي ادلإة،،
ويمتبط ٌع (ادلَْن ) بةإلسما ل طلع احلةور ( ،وادلُْ ُن) بةلضر يمتبط بةلسإحةط ّ
أو السحةبر البنضة ،)ٖ(،قةل أوس بال يبم(ٗ):
ألم َتر َّ
أن اهلل أنزل ُمزن ـ ـ ــة

وعُفـ ـ ـُْر الظباء في الكناس تُـ َق ّمـ ُـع
(بحر الطويل)

(ٔ) شمح ديوان أ دتةم.ٖٖٕ/ٔ:
(ٕ) ديوانو.ٗٚ٘/ٔ:
(ٖ) ينتم :لسةن العمط(سحع).ٗٓٙ/ٖٔ :
(ٗ) ديوانو.٘ٚ:
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أٌإإة ٌإإةدة (سإإحع) ف إإد ارتب إإت وإ ِّإم العإإي ،وحتميكإإو؛ ف إإي سإإحةبر أل إإة تسإإحع ل اذل إوا ،،والسإإحةط ق إميال
إريا عإال محلإو للمإة،؛ قإةل تعإةىل ُ ( :ى َـو الَّ ِـذي يـُ ِري ُك ْم الْبَـ ْـر َق
الذنر ،وقد جلم ا سإتعمةل ال ُإمآظ السإحةط ٌ طنإًة بةلث إل تعب ً
ِ
َّ ِ
ـاح بُ ْشـرا بَـ ْـي َن يَـ َد ْي َر ْح َمتِـ ِـو
اب الثِّـ َقـ َ
َخ ْوفــا َوكَ َمعــا َويـُْن ِشـ ُ ال َّ
ـل ِّ
ـال) (المعإإد )ٕٔ :وقإإةل ً
ـح َ
سـ َ
الريَـ َ
أيضإإةَ :
(و ُىـ َـو الــذي يـُ ْركـ ُ
ِِ ِ
ـت فَأ ِ ِ
ـل الثَّمــر ِ
ـت كــحابا ثَِقــاال كـ ْقنَاهُ لِبـلَـ ٍـد ميِّـ ٍ
ك نُ ْجـ ِر ُ ال َْمـ ْـوتَى
ات َكـ َذلِ َ
َ
َحتَّــى إِذَا أَقَـلَّـ ْ َ َ
َ َ
ُ
َنزلْنَــا بــو ال َْمـ َ
ـاء فَأَ ْخ َر ْجنَــا بــو مـ ْـن ُكـ ِّ َ َ
لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن) (األعماه)٘ٚ :
وقةل اٌمؤ ال نو(ٔ):
رون بها من ُم ُحول األرض أيباكا
ّ

حاب إذا الرحمن أركلها
الس ُ
تلك ّ

(بحر الطويل)

وقةل األععى ٌُعب ً ة ٌعنر ادلمأة(ٕ):
َّ
كأن مشيتها من بيت جارتهـ ــا

ـل
ُم ُّر السحابة ال ر ٌ
يث وال عجـ ـ ُ
(بحر البسيط)

ويبإإدو أ ان ع إإد ادلعإإةهبر إ إ ىنإإة إ إ قإإد وإإة ،بسإإبع ٌإإة تتضإإمنو السإإحةبر ٌإإال لإ يال ىإإين ،فةلتعإإبنو قإإةئر علإإى ع إإد
احلسإإي وادلعنإإوي ،وإ ا ٌإإة تإُإمور إىل لذإإةو ألإإمى سإإتتحول الذمابإإر التصإإويمير وا بتكإإةر ادلإإا م إىل عإوامل ٌُب مإإر
الصإإلر بإإني ّ
بسبع لصوصنر اللذر اإلبداعنر وأصةلت ة العمبنر.
إمق ،وألإذو الد لإر اللذويإر تتسإب بسإبع البن إر ،فةلإديةٌر
أٌة الدكر فتحنل على ادل إم الإذي لإنو فنإو رعإ ٌد و ب ٌ
ىي ادلتةوز ،ويُ ةلٌ :تةزة دكوٌر ،أي دائمر البُعإد(ٖ) ،و خيتإي أ ان ىإذا ادلعإ يإمتبط بإةخل يال الالوعإي للذإر؛ إ إ ان ان إة
ادل م ىو ٌة يُ لق الذي يسري ل الصحما ،وٌتةزاعة.
قةل أبو دتةم(ٗ):

المكروب
مستغيث بها الثرن
ٌ
ُ
ـب
لسعى نحوىا المكا ُن الجدي ُ

ـوب
ديمة كمحــة القياد ككـ ُ
كعت بُـ ْقعةٌ إلعظام نـُ ْع َمى
لو ْ
لَ ٌذ ُش ْؤبُوبُها وكاب فلو تس ـْـ
فهي ماءٌ يجري ومــاءٌ يليــو

ـوب
ـطيع ْ
قامت فعانقتها القل ـ ُ
ـذوب
َ
وعز ٍال تهمي وأخرن ت ـ ُ
(بحر الجفيف)

(ٔ) ديوانو.ٖٛ:
(ٕ) ديوانو.٘٘:
(ٖ) ينتم :لسةن العمط (د ).ٕٜٔ/ٕٔ:
(ٗ) شمح ديوان أ دتةم.ٔ٘ٚ/ٔ:
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وأخيرا نقول:

وود البحا أ ان اخل يال الالوعإي الإذي تتمتإب بإو اللذإر العمبنإر و لصوصإنر ودتنّإ علإى ب نإر لذإةو العإةمل؛ بسإبع
العمق احلضةري وا بستمولووي ،وعمم اللذر ادل مو ،الذي أشمنة إىل أناو كتد ضلوٓٓٔٙعةم.
ويبإدو واهحإًة تإأ ّم الإذاجلمة ايمعنّإر للذإإر العمبنإر بلذإر ال ُإمآن الكإم وٌعةنن إإة ،والبن إر الصإحماوير الإيت نعإأو فن إإة

وٌنيب ىة األسلو .
تلك اللذر ،فأ ّم ال ُمآن ل آلنر عمل اللذر ُ
ووود البحا أ ان ادلتعلّر بتةج إىل ف ر اللذر وٌة ورائ ة ،و إالل ٌعةنن إة الإيت تت إم إ ٌإال لإالل ادلإمان وف إر
ادلعةظ ل بن ت ة؛ والعننإةو الإيت رصإدىة البحإا ٌإة ىإي إ نإواة حل ن إر علمنإر أراد البحإا الكعإا عن إة وتمسإنخ ة وىإي
أ ان لذاجلمة اللذر تأ ًريا ل اجلتسةهبة وتعلّم ة ،وىو بذلك ُك ّ د ال ميق لدراسةو ألمى أجلثم مشولنر وو ّدة.
واهلل نسأل التوفنق والسداد.
المصادر والمراجع
القرآن الكريم
ٔ .البحم احملنط  ،أبو نةن (و٘ٗٚىإ) ،حت نإق :العإنع عإةدل أمحإد عبإد ادلووإود  -العإنع علإي زلمإد ٌعإوٍ،ٔ ،
دار الكتع العلمنّر ،بريوو إ إ لبنةنٕٕٗٔه إ إ ٕٔٓٓم.
ٕ .التص إإويم اف إإةزي أَّنةط إإو ود ت إإو ل ٌع إإةىد ال نةٌ إإر ل ال إإمآن ،د .إي إإةد عب إإد ال إإودود عثم إإةن احلم إإداظ ،ٔ ،دار
العاون الث ةفنر ،بذداد إ العماقٕٓٓٗ،م.
ٖ .ايإإةٌب أل كإإةم ال ُإإمآن ،أبإإو عبإإداهلل زلمإإد بإإال أمحإإد بإإال أ بكإإم بإإال فإإمج األنصإإةري ال إإمطيب (ؤٙٚه) ،حت نإإق:

ُىعةم مسري البُخةري ،عةمل الكتع ،الميةٍ إ السعوديرٕٖٔٗ ،ىإ إ إ ٖٕٓٓم.
ٗ .احلن إوان ،أبإإو عثمإإةن عمإإمو بإإال ُإإم ايإإة ظ (وٕ٘٘ى إإ)،حت نق :عبإإد السإإالم زلمإإد ىإإةرون ،ٖ ،ش إمجلر ٌص إ تى
البة احلليب وأو ده ،ال ةىمة إ ٌصم د.و ر
٘ .ديوان األععى الكبريٌ ،نمون بال قنو ،شمح وتعلنق :زلمد سني ،ادل بعر النمو ونر ،ال ةىمة إ ٌصم.
 .ٙديإوان اٌإإمؤ ال إإنو ،هإإبط وتصإإحن(:أٌ .صإ تى عبإإد العإإةل ،٘ ،دار الكتإإع العلمنإإر ،بإإريوو إ إ لبنإإةنٕٔٗ٘،ى إ
إٕٗٓٓم.
 .ٚديوان أوس بال يبم ،حت نق :د .زلمد يوسا صلر ،دار بريوو ،بريوو إ لبنةنٓٓٗٔىإ إ ٜٓٔٛم.
 .ٛديوان البحطي ،تعلنق :سال جلةٌل الصريل ،ٖ ،دار ادلعةره ،ال ةىمة إ ٌصم.
السنةط ،ٔ ٌ ،دار العودة ،بريوو لبنةنٜٔٚٔ ،م.
 .ٜديوان بدر شةجلم ّ
ٓٔ .دي إوان زىإإري بإإال أ سإإلمى ،شإإمح :أ .علإإي سإإال فإإةعوري ،ٔ ،دار الكتإإع العلمنإإر ،بإإريوو إ إ لبنإإةنٔٗٓٛ ،ى إ إ إ
ٜٔٛٛم.
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ٔٔ .دي إوان الع إميا المهإإي ،حت نإإق :د .زلمإإود ٌص إ تى إإالوي ،ٔ ،دار األرقإإر بإإال أ األرقإإر ،بإإريوو إت لبنإإةن،
ٜٔٗٔىإ إ ٜٜٜٔم.
ٕٔ .ديوان النةبذر الذبنةظ ،شمح عبةس عبد الستةر ،ٖ ،دار الكتع العلمنر ،بريوو إ لبنةنٔٗٔٙىإ إ ٜٜٔٙم.
ٖٔ .شإإمح دي إوان أ دتإإةم  ،اخل نإإع التربي إ ي (وٕٓ٘ى إإ) ،ت إإد  :راوإإي األمسإإم ،ٕ ،دار الكتإإةط العإإم  ،بإإريوو إ
لبنةنٔٗٔٗ،ىإ إ ٜٜٗٔم.
ٗٔ .علر النتو التحلنلي( إ غ يونك) ،تمار :ةد لنةطر ،ٕ ،دار احلوار  ،الال قنر إ سوريةٜٜٔٚم.
٘ٔ .فت( البةري شمح صحن( البخةري ،ابال يبم العسإ الظ (وٕ٘ٛىإإ) ،ٕ ،دار ادلعمفإر لل بةعإر والنعإم ،بإريوو إ إ
لبنةن.
 .ٔٙجلتإإةط ادلصإإبةح ادلنإإري ل غميإإع العإإمح الكبإإري للمافعإإي ،أمحإإد بإإال زلمإإد بإإال علإإي ادل إإمي التنإإوٌي(وٚٓٚى إإ) ،دار
ال لر ،بريوو إ لبنةن د.و ر
 .ٔٚالكعةه عال ةئق التن يل وعنون األقةويل ل ووإوه التأويإل ،أبإو ال ةسإر زلمإود بإال عمإم ال سلعإمي (وٖ٘ٛىإإ)،
حت نق:عبد المزاق ادل دي ،دار إ نة ،الطا العم  ،بريوو إ إ لبنةن.
 .ٔٛلسةن العمط ،ابال ٌنتور(ؤٔٚىإ) ،ٔ ،دار صةدر ،بريوو إ إ لبنةن .د.و ر.
 .ٜٔاللذر والت ور ،د .عبد الإممحال أيإوط ٌ ،بعإر الكنالظ(ٌنعإوراو ٌع إد البحإو والدراسإةو العمبنإر ل وةٌعإر الإدول
العمبنر)ٜٜٔٙ ،م.
ٕٓ .زلةهماو ل اللذر ،د.عبد الممحال أيوط ٌ ،بعر ادلعةره ،بذداد إ العماقٜٔٙٙ ،م.
ٌٕٔ .عيب إإر ادلصإ إ لحةو البالغن إإر وت ورى إإة ،د .أمح إإد ٌ ل إإوط ٌ ،بع إإر افم إإب العلم إإي العماق إإي ،بذ إإداد ،ايإ إ  ،الث إإةظ:
ٔٗٓٙىإ إ ٜٔٛٙم ،اي  ،الثةلأٗٓٚ :ىإ إ ٜٔٛٚم.
ٕٕ .ادلعيبر ادلت مس أللتة ال مآن الكم  ،زلمد فااد عبد البةقي ،دار الكتع ادلصمير ،ال ةىمة إ ٌصمٖٔٙٗ،ىإ .
ٌٖٕ .تةتن( الذنع ،فخم الديال المازي(وٙٓٙىإ) ،ٔ ،دار الكتع العلمنر ،بريوو إ لبنةن ٕٔٗٔىإ إ ٕٓٓٓم.
ٌٕٗ .تمداو ألتة ال مآن الكم  ،الماغع األصإت ةظ(و ُإدود ٕ٘ٗىإإ) ،حت نإق :صإتوان عإدنةن داوودي ،ٕ ،طلنعإر
النور لل بةعر ،إيمانٖٖٔٚ ،ىإ .
ٌٕ٘ .وسإإوعر ادلإإورد العمبنإإر إ دائإإمة ٌعإإةره ٌنسإإمة ٌ تبسإإر ٌإإال ٌوسإإوعر ادلإإورد إ د .رٌ إ ي البعلبكإإي ،ٔ ،دار العلإإر
للماليني ،بريوو إ لبنةنٜٜٔٓ ،م.
 .ٕٙنسنةن  ،comأ الم ٌستذةَّني ،ٔ ،دار اآلداط للنعم والتوزيب ،بريوو إ لبنةنٕٜٓٓ ،م.
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األدب اإلسالمي ...املصـطلح واهلوية دراسة نقدية تنظريية /ص ص148-129

األدب اإلسالمي ...املصـطلح واهلوية دراسة نقدية تنظريية
م.د .ديوالي حاجي جاسم  /قسم اللغة العربية  /كلية اآلداب  /جامعة سؤران
ُب فضاء من التفريغ ادلعرُب ،وُب حلظة من غياب الوعي عنا ،استفقنا فإذا بنا أماـ موجة جرارة قد استحكمت ُب
مقدراتنا احلركية ادلادي ة وادلعنوية ،ومل نشعر إال وضلن ُب حالة فقداف للذاكرة احلضارية ،كالفاقد للمناعة اجلسدية ادلعرضة
لكرات اخلارج.
للسقوط أماـ أدىن درجات ادلرض ،اذ اخللل من الداخل يغٍت عن التسويغ ّ
وىكذا أفقنا وضلن ُب عامل جديد ،تغَت فينا كل شيء ،حبيث ال منلك أصالة ورصانة ادلاضي وال إمكانية رلاراة
ادلستقبل ،وساحتنا امتألت عن أخرىا بادلصطلحات الغازية دبفاىيمها ومالبستها وظروفها التارخيية .وادلصطلح ىو:
(كلمة  ..تطلق اليوـ لَتاد هبا ادلعٌت الذي تعارؼ عليو الناس ،واتفقوا عليو ُب استعماذلم اللغوي اخلاص ،أو ُب أعرافهم
االجتماعية ،وعادا هتم السائرة ،وتساعد الظروؼ االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية على أف ربمل كلمة ما معٌت
غَت الذي وضعت لو ُب أصل اللغة اليت تنتمي إليها ،ويسَت ىذا ادلعٌت اجلديد بُت الناس حىت يصبح ُب استعماذلم اليوـ
شيئاً مألوفاً ينس معو ذلك ادلعٌت اللغوي األساس أو يكاد)(ٔ).
والكم اذلائل من ادلصطلحات ُب صبيع رلاالت احلياة جيعل ادلرء ُب حَتة ،أما مالبساهتا الفكرية والظرفية فهي تزيد
من شائكة الفهم والتعامل فمثالً( :ادلصطلحات الكثَتة اليت يكتظ هبا النقد األديب وتاريخ اآلداب العادلية وادلدارس الفنية
ادلختلفة ،مصطلحات اضطرب ت واختلطت ،وفقد اغلبها معناه ،وىذه ادلصطلحات ولدت ُب ظروؼ خاصة ،أو ارتبطت
دبناسبات وإيديولوجيات ولغات معينة ،بدأ ذلك منذ اإلغريق بتصوراهتم الدينية واألسطورية والفسلفية وظل توليد
ادلصطلحات سارياً عرب العصور ادلختلفة)(ٕ).
مرت علينا مدة من التاريخ كنا ُب درجات الضع وتوالت علينا غزوات وأصابتنا عاىات ولكن (على كثرة
ولقد ّ
العاىات الفكرية والنفسية والًتبوية اليت تعاين منها األمم ادلغلوبة ،فإف شبة مشكلة ما انفكت تفتك بنخبها وعامتها على
حد سواء ،وذلك فيما يتصل بغزو ادلصطلحات األجنبية الوافدة لتلك اجملتمعات)(ٖ).
وضل ن لفقداننا الذاكرة ادلعرفية احلضارية األصيلة تعرضنا للموجة اذلادرة الداخلة إىل ذواتنا ،ألننا (عندما نعرؼ –

ضلن ادلسلمُت – بدقة من ضلن وإىل أي دين ننتمي وأية حضارة منتلك؟ حينئذ سبتلك مصطلحاتنا ُب أذىاننا منطها
(ٔ) عبد السالـ بسيوين ،مصطلحات ومفاىيم الغزو ادلصطلحي ،البياف ،العدد .ٖٔٗ .ٜٜٜٔ ،ٖٔٚ
(ٕ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٕٔٗ ،
(ٖ) د .اضبد زلمد الدغشي ،أشكاؿ ادلصطلحات من ادلنظور احلضاري ،البياف /ع .ٕٔٙ ،ٕٓٓٔ /ٔٙٙ
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اخلاص ..وعلماؤنا ُب ادلاضي كانوا حيددوف مصطلحاهت م بدقة واىتماـ كبَتين ..ولعدـ اىتمامنا هبذه القضية اخلطَتة ُب
العصر احلديث ،فقدنا منط ادلصطلح ،فتشوىت حياتنا الدينية وادلعرفية وغدت رؤانا عن احلياة غَت واضحة)(ٔ).
ومن ىذا ادلنطلق صلد اخلطاب القرآين حساساً ذباه ادلصطلحات احلاملة للمدلوالت ادلنافية للقيم وادلبادئ
اإلسالمية حىت واف كانت عربية من حيث األصل ضلو (راعنا)؛ (لكن دلا غدا استخدامها داالً على معٌت سليب غَت حسن
َّ ِ
ين
استحاؿ استخدامها ُب النهيٍ ،ب جاء األمر باستخداـ مفردة عربية أخرى ىي (انظرنا) ،كما قاؿ تعاىل( :يَاأَيػُّ َها الذ َ
اْسعوا ولِْل َكافِ ِرين ع َذ ِ
ِ
يم)(ٕ) ،وتفسَت ذلك أف اليهود ع ّدوا اللفظ (راعنا) داالً على
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
َآمنُوا َال تَػ ُقولُوا َراعنَا َوقُولُوا انظُْرنَا َو َْ ُ َ
الرعونة وىي احلمق ،رغم انو موضوع ُب األصل للداللة على األنظار واإلمهاؿ ،فقاـ التوجيو باستعماؿ مفردة جديدة

صرحية ُب داللتها وىي األنظار واإلمهاؿ وىي قولو( :انظرنا))(ٖ).
وإذا أردنا أف تتكوف لنا ىويتنا ادلصطلحية ،فهذا شأف األمم األخرى ايضاً ،وخَت مثاؿ على ذلك ُب العصر
احلديث ،الياباف وفرنسا ،فالياباف بعد اذلزدية ُب احلرب العادلية الثانية أفاقت لتندفع ضلو بناء هنضة ذاتية قائمة على
خصوصيا هتا فيما يتعلق بالتعليم ،فلم يستعر اليابانيوف لغة الغرب ،بل اعتمدوا على لغتهم رغم صعوبتها ويبلغ عدد
حروفها عشرة آالؼ حرؼ ،ولقراءة صحيفة يومية حيتاج اإلنساف ُب لغتهم إىل أكثر من (ٖٓٓ٘) حرؼ ،فشهدت
ذبربتهم تفوقاً وتنمية شاملة ،مع عدـ نسياف اإلفادة من التقنية الغربية ،وفرنسا أصدرت ُب مايو ٗ ٜٜٔقراراً يقضي
بالعقوبة سجناً أو تغردياً مادياً يصل إىل ما يعادؿ ألفي دوالر حبق كل من يستخدـ غَت الفرنسية ُب الوثائق وادلستندات

واإلعالنات ادلسموعة وادلرئية ،وكافة مكاتبات الشركات العاملة على األرض الفرنسية ،وكافة احملاؿ التجارية ،واألفالـ
الدعائية اليت تبث عرب اإلذاعة والتلفاز ،وىذا كلو دلواجهة ىجمة اللغة اإلنكليزية ،اليت أوصلتها األقمار الصناعية إىل
البيوتات الفرنسية) (ٗ).
وضلن بصدد مصطلح األدب اإلسالمي الذي أثَت حولو الكثَت من الشبهات واجملادالت ،لكنو على الرغم من كل

ذلك ع ودة إىل األصل وتثبيت للهوية ،وزلاولة للذاتية ادلصطلحاتية ُب األدب والنقد ،وفيما يأٌب سنكوف مع عرض ذلذا
ادلصطلح عند صليب الكيالين خصوصاً ومقوالت األخرين عنو عموماً.
ُب البداية كانت (اإلسالمية) وليس األدب اإلسالمي ُب تناوالت الكيالين وكانت تعٍت عنده (وجهة النظر الدينية
لإلنساف والطبيعة فيما يتعلق بادلفاىيم األدبية ،وضلن ال نعد اإلسالمية مذىبا كالواقعية والرومانسية والوجودية ،فاألدب
أوسع من أف حييط بو مذىب زلدود ..واإلسالـ دين إنساين شامل ال يعرؼ حدود الزماف وادلكاف ..وتبعاً لذلك تكوف
اإلسالمية من الوجهة األدبية والفنية أرحب من ادلذاىب وأْسى من القيود…)(٘).
(ٔ) د .زلسن عبد اجمليد ،مقابلة ،العُت ،ع  ،ٖٚموسم ربيع ٕ٘ٓٓ.ٙٓ ،
(ٕ) البقرة.ٔٓٗ ،
(ٖ) زلمد علي الصابوين ،صفوة التفاسَت ،دار القرآف الكرًن ،بَتوت ،ط ٔ ٔٗٓٔ ،ىػ ٜٔٛٔ ،ـ ،جٔ.ٚٔ ،
(ٗ) ينظر ،د .زلمد اضبد الدغشي ،أشكاؿ ادلصطلحات من ادلنظور احلضاري ،البياف ع .ٚٔ ،ٕٓٓٔ ،ٔٙٙ
(٘) صليب الكيالين ،اإلسالمية وادلذاىب األدبية.ٗٚ ،
( ) 130

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

األدب اإلسالمي ...املصـطلح واهلوية دراسة نقدية تنظريية /ص ص148-129

وبعد عقدين من الزمن ربوؿ صليب الكيالين ليجد ادلنطقية ُب مصطلح األدب اإلسالمي( :إف القيم اإلسالمية
الكربى تفرض سلطاهنا على كل العصور ،تستوي ُب ذلك عصور االزدىار والتسامي ،وعصور التخل والتدىور ..الف
ىذه القيم مرتبطة ..بالعقيدة اإلسالمية ،والعجيب  ..أهنا تبسط ىيمنتها على كل الذين يعيشوف على أرض اإلسالـ..
ألهنا ُب حقيقة األمر قيم حضارية عامة ..وتتميز بأهنا تضم تصوراً كامالً شامالً منوذجياً لكل نواحي احلياة ..من ىنا

استطاعت ىذه القيم أف تصنع حضارة فذة ،وتقدـ ذبربة حية رائدة ..وكاف طبيعياً أف تفرز ىذه القيم أدباً ..وكاف
منطقياً أف نطلق على ىذا األدب مصطلح (األدب اإلسالمي))(ٔ).
وىو قياس مع الفارؽ مع مصطلحات أخرى ارتبطت ُب نشأهتا وانتشارىا باإلسالـ ودارت ُب فلكها ضلو العادلية
وجاء مصطلح األدب اإلسالمي ليكمل الفريق ويواصل معهم الطريق يقوؿ صليب الكيالين ..عن إطالؽ مصطلح األدب
اإلسالمي( :سباماً كما وضع ادلسلموف مصطلحات أخرى وثيقة الصلة بتلك القيم ،كمصطلحات :الفقو اإلسالمي،
واالقتصاد اإلسالمي ،واحلكم اإلسالمي ،والتاريخ اإلسالمي ،فاإلسالـ ىو األب الشرعي ،دفع ُب ىذه (الكائنات) من
روحو ودمو)(ٕ).
ويبدو أف صليب الكيالين انشغل دبسألة األدب اإلسالمي ُب مقتبل عمره ،وكتب مقاالت حولو ُب عدد من
الصح العربية ،لكن قراءاتو لنتاج زلمد اقباؿ كاف الدافع األوؿ وبداية االىتماـ األساس ذلذا ادلوضوع وُب ذلك وضع
مؤلفو (إقباؿ الشاعر الثائر) ُب  ٜٔ٘ٙوطبع عاـ  ٜٜٔ٘ويقوؿ بعد ذلكٍ( :ب أصدر كتاب (اإلسالمية وادلذاىب
األدبية) منذ أكثر من ربع قرف ،ولقد كانت ىذه الدراسة ادلبدئية تعبَتاً عن ما يلم ُب خاطري خبصوص قضية األدب
اإلسالمي)(ٖ).
معظم اآلداب العادلية ذلا منطلقات فلسفية ،فاألدب لساف حاؿ الفلسفات والعقائد اليت تعتنقها ومن البديهي إف
يكوف لإلسالـ وادلسلمُت أدب خاص هبم ،فادلاركسي لو تصور خاص للوجود يعرب عنو من خالؿ الواقعية االشًتاكية،
والوجودي لو تصور خاص كذلك يعرب عنو من خالؿ األدب الوجودي ،وىكذا األدب النصراين واليهودي ،ودبا أف
لإلسالـ تصوراً متفرداً لألشياء فالبد من أدب يعرب عنو ويقدمو لإلنسانية صبعاء وليس للمسلمُت وحدىم.
األمر الذي الشك فيو حقاً أف الفلسفات ادلؤثرة اليوـ مل تستطع حشد اجلماىَت حوذلا والتعري بنفسها إال من

خالؿ القنوات األدبية أساساً(ٗ).
وكبار األدباء ضبلوا عقائد وفلسفات ُب إبداعاهتم ،إذ صلد (كي إف (الفردوس ادلفقود) دليلتوف ،و (كوميديا)
دانيت ومسرحيات شكسبَت ،والشعر الرومانسي ..وغَت ذلك ..ضبلت ىذه األعماؿ األدبية الكبَتة ..روحاً نصرانية،
(ٔ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٖٜ – ٖٛ ،
(ٕ)صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي .ٖٜ ،
(ٖ) ادلصدر نفسو.ٕٖ-ٕٕ ،
(ٗ) ينظر ،صليب الكيالين ،آفاؽ األدب اإلسالمي.ٕٗ ،
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وازبذت من الكتاب ادلقدس ،وكذلك التاريخ األورويب ..إطاراً مرجعياً انطلقت منو ال ُب موضوعات ىذه األعماؿ
فحسب ،بل كذلك ُب بنائها الداخلي وصورىا التعبَتية شلا ديكن تسميتو :ادلرجعية التعبَتية ،والتصويرية ،واإلحيائية) (ٔ).
مصطلح األدب اإلسالمي عند النقاد
لألدب اإلسالمي تعاري كثَتة ،تناولو العشرات من النقاد ،وبينهم اختالفات ولكنها طفيفة نوعا ما وفيما يلي
بعض ىذه التعريفات(ٕ):
ٔ -فاألدب اإلسالمي حسب تصور األستاذ زلمد قطب( :ىو اإلنتاج األديب الذي يتسق مع مفاىيم اإلسالـ ،مع
الرؤية اإلسالمية للكوف واحلياة واإلنساف).
ٕ -ويقوؿ الدكتور سعد أبو الرضا( :أف األدب اإلسالمي صياغة التجربة احلياتية صياغة صبيلة معربة موحية من خالؿ
التصور اإلسالمي).
ٖ -ويرى الدكتور عبد الرضبن رأفت باشا أف األدب اإلسالمي ىو( :التعبَت الفٍت اذلادؼ عن وقع احلياة والكوف
واإلنساف على وجداف األديب تعبَتاً ينبع من التصور اإلسالمي للخالق عز وجل وسللوقاتو).
ٗ -وإذا اقًتبنا من شاعر صلد الشاعر زلمد اجملذوب يقوؿ إف األدب اإلسالمي ىو (الفن ادلصور للشخصية اإلنسانية
من خالؿ الكلمة ادلؤثرة).
٘ -وصلد تعريفاً صياغياً عند األستاذ زلمد اقباؿ عروي عن األدب اإلسالمي فيقوؿ :األدب اإلسالمي تعبَت فٍت وصبايل
يعتمد على سلتل األشكاؿ ادلتاحة وادلمكنة ُب معاجلة قضايا احلياة وفق تصور األديب ورؤيتو اإلسالمية).
 -ٙأما زلمد حسن بريغش فيذىب إىل أف األدب اإلسالمي( :ىو األدب الذي يعرب عن التصور اإلسالمي ُب احلياة،

بكل إبعادىا وألواهنا(ٖ).
اجلامع بُت ىذه التعاري ىو التعبَت الفٍت والتصور اإلسالمي ،وبعضها يغلب طابع الشكل كما ُب التعريفات
(ٕ ،)٘ ،والتعريفات األخرى (ٔ )ٙ ،ٗ ،ٖ ،تغلب ادلضموف.
وال يتصور الدكتور عماد الدين خليل ادباً إسالميا خالياً من الركنُت الذين احملنا إليها فيعرؼ األدب اإلسالمي بأنو

(تعبَت صبايل مؤثر بالكلمة عن التصور اإلسالمي للوجود) ٍب يؤكد على الركنُت ومها :أوالً :التعبَت اجلمايل ادلؤثر بالكلمة،
وإغفالو يعٍت التحوؿ إىل شيء آخر غَت األدب.

(ٔ) طاىر العتايب ،معامل على طريق األدب اإلسالمي .ادلرجعية التعبَتية والتصويرية والداللية (ٕ ،)ٖ-البياف ،ع .ٜٜٔٙ ،ٔٓٚ
(ٕ) د .صاّب زلمد العبيدي ،اخلطاب النظري لألدب اإلسالمي (قراءة نقدية) ،ملتقى الربدة لألدب اإلسالمي ،ادللتقي األوؿ ٕٔٓٓ،
جٔ.ٔٚ٘-ٔٚٔ ،
(ٖ) زلمد حسن بريغشُ ،ب األدب اإلسالمي ادلعاصر (دراسة وتطبيق).ٙ٘ ،
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ثانياً :التصور اإلسالمي للوجود ،وإغفالو يعٍت التحوؿ إىل أدب آخر غَت األدب اإلسالمي إذا البد من ربقق
القدرة اإلبداعية ،لدى األديب ادلسلم من جهة ..ونقاء التصور اإلسالمي وىيمنتو على ما يصدر عنو فكراً وعمالً ..من
جهة أخرى(ٔ).
بعد ىذا العرض نأٌب لنجد كي يفهم الكيالين األدب اإلسالمي فهو عنده (تعبَت فٍت صبيل مؤثر ،نابع من ذات
مؤمنة ،مًتجم عن احلياة واإلنساف والكوف ،وفق األسس العقائدية للمسلم ،وباعث للمتعة وادلنفعة وزلرؾ للوجداف
والفكر ،وزلفز الزباذ موق والقياـ بنشاط ما)(ٕ)  .سناتى إىل مقوالت الكيالين ُب ادلفهوـ بالتفصيل ،ولكنو ىنا يشمل
اإلشارة إىل الشكل وادلضموف معاً مع عدـ إمهاؿ األديب والوظائ ايضاً.
العمـق التاريخي للمصطلح:
خيتل

أراء النقاد حوؿ بداية األدب اإلسالـ وفًتة انطالقو ،وكثَتوف اعًتضوا على نوعية تقسيم األدب ،يقوؿ

صليب الكيالين( :إف تقسيم تاريخ األدب إىل عصر أموي ،وعصر عباسي أوؿ وثاف وثالث ..وغَته تقسيم تعسفي يؤكد
ما حدث ُب انفصالية بُت الدين واألدب ،ويؤكد ارتباط األدب بالسياسية وادلذىبية والعنصرية ،وبالقوى ادلتحكمة ُب
مصائر اخللق قددياً وحديثاً وىي نكبة بلي هبا األدب ُب امتنا ،والذي نطلبو اليوـ ،إعادة كتابة تاريخ األدب ..األدب
اإلسالمي منذ فجر الدعوة حىت يومنا ىذا ،وتقسيمو إىل عصور ترتبط اساساً بوظيفة الكلمة ُب اإلسالـ)(ٖ).

ويذىب زلمد حسن بريغش إىل أف ىذا التقسيم غَت مسلم بو ،وىو إبعاد للهوية اإلسالمية عن مرافق احلياة اذ
يقوؿ( :أف صبغ فًتة زمنية معينة لألدب بصبغة معينة تتناسب مع احلاكم فقط ،ومع السلطة اليت تدير شؤوف ادلسلمُت
غَت مسلم بو ،ألنو يتجاىل ..كل الناس ..ويبعد اذلوية اإلسالمية عن الدولة واألدب واحلياة ،ويضع زللها ىوية العشَتة

والقبيلة وغَتىا ،أي يبعد ىوية ادلنهج الرباين ليضع ىوية مناىج أخرى ُب سبيز الناس وتقسيمهم)(ٗ) باإلدراؾ الواعي
نلمس حقيقة وىي أف األدب اإلسالمي بصورتو الراىنة مل يكن لو وجود بعد ُب االنتاج البشري ،مع عدـ ابعاد وجود
بواكَت لو ،تنبئ بانو قد ولد بالفعل ،وانو ُب طريقو إىل التكامل والنضوج ،وىذا وحده شيء ليس بالقليل(٘).
قبل ستُت عاماً مل يكن مصطلح األدب اإلسالمي يثَت من التساؤالت ما يثَته اليوـ ،وذلك بسبب ادلعيار الزمٍت

الذي صرؼ الدارسُت عن ربديد طبيعة األدب اإلسالمي ،ومل يكن يفهم منو سوى األدب الذي تال العصر اجلاىلي،
واعادة النظر ُب ادلصطلح ًب من الدارسُت الذين مزجوا بُت الدعوة والتذوؽ األديب ضلو الندوي وسيد قطب وصليب
الكيالين وعماد الدين خليل ،فلقد قدـ ىؤالء مفهوماً جديداً لألدب اإلسالمي ،يكسر عنو طوؽ الزمن ،وجيعلو أدب
(ٔ) ينظر ،د .عماد الدين خليل ،مدخل إىل نظرية األدب اإلسالمي.ٚٓ – ٜٙ ،
(ٕ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٖٙ ،
(ٖ) صليب الكيالين ،آفاؽ األدب اإلسالمي.ٜٔ ،
(ٗ) زلمد حسن بريغشُ ،ب األدب اإلسالمي ادلعاصر (دراسة وتطبيق).ٜٙ ،
(٘) ينظر ،زلمد قطب ،منهج الفن اإلسالمي.ٕٖٙ ،
( ) 133

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

األدب اإلسالمي ...املصـطلح واهلوية دراسة نقدية تنظريية /ص ص148-129

فكرة ال أدب فًتة ،أدباً لو مقوماتو األ صيلة ُب إطار التطور ،وخصائصو الثابتة ُب إطار التغيَت ،ومل تكن الدراسات
األكادديية قد تنبهت إىل ىذا ادلفهوـ ،بقي من أجل ذلك ،ادلعيار الزمٍت سيفاً مصلتا دييز األدب اإلسالمي عن غَته
وكأف اإلسالـ حلظة من عمر الزمن عربت وانتهى وميضها ومل يعد لو وجود(ٔ).
ومن ندوة اإلسالـ واألدب يرفض خالد عثماف بأسم رابطة األدب اإلسالمي التعامل مع األدب اإلسالمي تارخياً،
ويؤكد الدكتور علي كماؿ الدين الفهادي أنو حيثما وجدنا ترابطا بُت اإلسالـ والفن فهو أدب إسالمي ،لكن الدكتور
عما الدين خليل يفصل ُب ذلك ،فالشعر اإلسالمي لو امتداد إىل بدء عصر الرسالة بينما األجناس احلديثة مثل الرواية ذلا
تاريخ قريب وىو مستعار من األداب األوروبية ،وكذلك احلاؿ بالنسبة إىل اجلهد النقدي والتنظَتي ،فاألوؿ لو عمق تراثي

بينما الثاين معاصر ،حيث أف ما قدمو اإلسالميوف ُب دائرة التنظَت ،يكاد يكوف كشفاً جديداً ،جاءت اضاءات (اآلخر)
ادلتدفقة كالسيل فزادتو غٌت وإتساعاً(ٕ).
وىناؾ من ينظر إىل وجود ادلصطلح (األدب اإلسالمي) مادة ومصطلحاً( ،فوجوده مادة أدبية ،يغطي مساحة غَت
صغَتة من خريطة األدب العريب ...اما وجوده مصطلحاً يسعى إىل التنظَت واألبداع فهو وليد تطور ادلفاىيم النقدية ُب

العصر احلديث وربيب ادلغالبة احلضارية ادلعيشة ..وحيتاج إىل وقت ليبلور مصطلحاتو ويعيق مفاىيمة وجيدد أشكالو)(ٖ).
ادلسألة إذا بعيدة ربتاج إىل أدراؾ عميق من اجلذور ألف اجلدؿ حوؿ مصطلح األدب اإلسالمي ليس مسألة أدبية
بقدر كوهنا مسألة دينية إسالمية ،ولقد كاف زلمد قطب جريئاً عندما انطلق ليقرر شيئاً خطَتاً ملفتاً للنظر ،فبدأ يقرر أف

اجلدؿ حوؿ ادلصطلح قائم بسبب غربة اإلسالـ وأف الكثَتين أستنكروا إخراج الدين من نطاؽ األعتقاد والتعبد إىل نطاؽ
األدب أو العلم أو االقتصاد فعندىم ىذا خلط كبَت (علمياً) ىذا من جهة ،وىو حشو للدين وحشر لو ُب غَت رلالو إىل أف
يقوؿ( :واجلدؿ ُب حقيقتو ليس حوؿ مفهوـ (األدب اإلسالمي) كما يبدو ُب ظاىر األمر ،امنا ىو ُب احلقيقة جدؿ حوؿ
مفهوـ الدين ،ما ىو؟ وما حدوده ،وما مهمتو ُب حياة اإلنساف؟)(ٗ).
وإلػى أبعد من ذلك ديضي زلمد قطب ليقسم األدب إىل قمسُت ال أكثر ومها:
أوالً :األدب اإلسالمي.
ثانياً :األدب اجلاىلي.

مع مالحظة مهمة وىي ذبريد وربرير مصطلح (اجلاىلية) من مفهومو التارخيي الذي ديثل فًتة ما قبل رسالة اإلسالـ
إىل حالة حاضرة دوما وتعٍت رفض األذعاف دلنهج اهلل.

(ٔ) ينظر ،عبدة زايد ،مفهوـ األدب اإلسالمي عند ادلستشرؽ األمريكي جرونباوـ ،ادلشكاة ،ع .ٚٙ ،ٜٜٔٛ ،ٕٛ-ٕٚ
(ٕ) ينظر ،ومضات جامعة ،مل اإلسالـ واألدب ،احملور األخَت ،العدد (ٔٔ).٘-ٗ ،
(ٖ) د .عبد اهلل ضبدي ،ادلفهوـ النقدي للشعر اإلسالمي ادلعاصر ،من االنًتنيت.
(ٗ) زلمد قطب ،من قاضايا الفكر اإلسالمي ادلعاصر.ٔٗٙ ،
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فاألدب اإلسالمي عنده ىو (األنتاج الذي يصدر عن مسلم ملتزـ دبا جاء عند اهلل ،فالبد – بداىة أف يكوف مستوفياً
للشروط الفنية اليت ذبعلو يدخل ُب باب األدب)(ٔ).
واألدب اجلاىلي ىو( :األدب الذي تتعارض مفامهيو وتصوراتو أو خياالتو أو تعبَتاتو مع مقررات الدين ومفامهيو ،وإف
احتوى على كل الشروط الفنية)(ٕ).
ويبدو انو يسَت على منوالو الفكري عندما صدر كتابو (جاىلية القرف العشرين).
ونتوصل ىنا بعد ىذا العرض إىل أف (األدب اإلسالمي بداىة ال يرتبط بعصر دوف عصر ،إمنا ىو أدب كل العصور ،لكن
مفهومو الواضح ادلتصل بالعقيدة ،يتشكل تبعاً الحداث العصر ،وترادؼ اإلبداعات ادلتجددة)(ٖ).

بل ربوؿ األدب اإلسالمي من مفهوـ األصلماد العصري إىل مشروع مفتوح عرب الزماف وادلكاف ألنو مرتبط أصالً
باإلسالـ واإلسالـ صاّب لكل زماف ومكاف فبالتايل ىو عادلي زماناً ومكاناً يقوؿ د .زلمد سامل سعد اهلل( :إف التحوؿ من
مصطلح األدب اإلسالمي بوصفة تسمية لعصر سياسي إىل مصطلح األدب اإلسالمي بوصفو مسَتة إبداع ومشروع عمل.
ىو ربوؿ ُب استدعاء الصيغ اإلنسانية اليت تقرر فرادة متوالية ذات صبغة معرفية ال تعًتؼ إال بالنتاج وال تؤمن إال باألبداع
وال تصن عملها إال باألرتكاز على سلطة النص ال السلطة احلاكمة ،وإذا استطاع األدب اإلسالمي أف حيقق ذلك
فسيقدـ للعامل ميزة ىذا اللوف من األدب وحاجة اإلنسانية صبعاء اىل التمتع بو وزلاكاتو ُب خضم رلموعة طيفية من اآلداب
اليت وضعت حواجز عدة بينها وبُت النص ..وبينها وبُت ادلتلقي ووضعت أخَتاً حاجباً بينها وبُت مقاصدىا من خالؿ

غموض توجهها اوالً وعبثية طرحها ثانياً)(ٗ).
إذا مصطلح األدب اإلسالمي ُب الدراسات والبحوث األكادديية ليس مصطلحاً أدبياً وال فنياً وأمنا ربديد لعصر
زمٍت ،وديكن أف يكفل ذلك أي مصطلح آخر ،وربوؿ إىل مشروع ُب العصر احلديث خارج الزماف وادلكاف.
إحدى أىم أعًتاضات الرافضُت لألدب اإلسالمي ،تتمثل ُب الغاء األدب العريب ،من قبل ادلصطلح اجلديد الذي بدأ
حيتل مساحة شاسعة من األىتماـ والدراسات ،وسوؽ صليب الكيالين ىذا األعًتاض باعتباره وسيلة للتعري أكثر باألدب
اإلسالمي وإدراؾ أبعاده ومفاىيمو (وقد يقوؿ قائل( :إنو من اخلطر أف هنمل مصطلح األدب العريب الذي توارثناه جيالً بعد
جيل ،وأصبح يشكل تراثاً ضخماً عامراً بالكنوز والعطاءات العلمية والفنية ،وضلن ال هندؼ إىل ذلك مطلقاً ..إف الذي نريده

ُب الواقع ىو أف يكوف األدب العريب أدباً إسالمياً ،او بتعبَت آخر أف يكوف مصطلح (األدب اإلسالمي) ضمنياً أدباً عربياً
بالدرجة األوىل)(٘).

(ٔ) ادلصدر نفسو.ٕٔ٘ ،
(ٕ) نفسو.ٖٔ٘ ،
(ٖ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٗٙ ،
(ٗ) د .زلمد سامل ،مل األدب اإلسالمي ،احملور الثالث ،ومضات جامعة ،ع ٔٔ.٘ ،ٕٓٓٗ/٘/ٕٖ ،
(٘) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٗٗ ،
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وادلصطلحاف (األدب العريب واألدب اإلسالمي) كثَتا الورود ُب دراسات ادلستشرقُت ولكن ال يعٍت إال األدب العريب
أحياناً أو أدب الشعوب اإلسالمية حيناً آخر ،أو نستطيع القوؿ ىو األدب الذي افرزتو احلضارة اإلسالمية سواء جسد
خصوصية اإلسالـ أـ مل جيسده ،وصدر عن إنساف مسلم أو غَت مسلم(ٔ).
لقد كاف مصطلح األدب اإلسالمي زلصوراً ُب زاوية ضيقة واكتسح األدب العريب الساحة فجاءت التسميات ىكذا
على عكس اجلوانب األخرى وىذا ما حدا بنجيب الكيالين إىل األستغراب والتعجب حيث يقوؿ( :لقد ظل مصطلح
(األدب اإلسالمي) عرب التاريخ زلصرواً ُب امناط معينة من السلوؾ واخللق اإلسالمي ،وتكفل مصطلح (( األدب العريب)
بالشعر والرسائل ُب البدايةٍ ،ب بالشعر والقصة وادلقالة والرواية وادلسرحية ُب العصور احلديثة ،ومل ننتبو إىل أف مصطلح
(األدب اإلسالمي) أوسع وأكرب ،وأف األدب العريب بعد مشرؽ الدعوة اإلسالمية ،قد انفرد باجملاؿ األديب ،فاألدب العريب
جزء من األدب اإلسالمي ..والواقع إنٍت ُب عجب ..كي أطلعتنا على حضارتنا (احلضارة اإلسالمية) ومل نطلق على آدابنا
(اآلداب اإلسالمية))(ٕ).
واألدب اإلسالمي ال يسعى إىل الغاء األدب العريب ،وأف ظن أحد ذلك فهو ناتج من فهم رلانب للصواب دلصطلح
األدب اإلسالمي ،وادلراجعة السريعة دلا كتبو نقاد األدب اإلسالمي تثبت بطالف دعوى اإللغاء ىذه ،فبُت ادلصطلحُت
عموـ وخصوص ،فاألدب اإلسالمي اعم ألنو يشمل آداب صبيع الشعوب اإلسالمية واخص ألنو يطلق على األدب ادلنبثق
من التصور اإلسالمي ،واألدب العريب أعم النو يشمل كل ما كتب باللغة العربية من األدب األشًتاكي والوجودي،
واليساري والقومي واإلسالمي واخص النو ال يشمل األدب ادلكتوب باللغات األخرى ،فهناؾ اذاَ فرؽ كبَت بُت رفض ما
يتعارض معو ،والغائو صبلة ،فهو مثالُ يرفض شعر زلمود درويش النو ينبثق من التصور اليساري ،ولكنو ال يلغي شعره ،ألف
مدلوؿ األلغاء ىو الشطب الكامل وادلصادرة ،وىذا ال يتأتى ألنساف ،ففكرة األلغاء غَت واردة اصالً ُب رلاؿ األدب
والثقافة(ٖ).
والغريب ُب األمر أف أصحاب ىذه الشبهة يسلكوف سلتل السبل ألحداث انقطاع معرُب وتراثي بُت ادلاضي
واحلاضر ُب الفكر واألدب ،وينفتحوف صبلةً وتفصيالً على تراث اآلخرين قددياً وحديثاً بوصفو تراثاً أنسانياً ،فالتجاوز
واإلمهاؿ يتم لكل ما ىو إسالمي قددياً وحديثاً ،واألنفتاح واألنغماس ُب كل ما عداه .فال رلاؿ إال بعرض مصطلح األدب
اإلسالمي وليس لكونو بديالً (دلصطلح األدب العريب الذي ينتمي إىل حضارة ىذه األمة ،وإمنا طرح ليق ُب وجو ىذا
اللوف من األدب الذي ال صلة بينو وبُت مواريثنا احلضارية)(ٗ) وتصوراتنا اإلسالمية وادلقحم ُب كل شؤوف حياتنا وادلتفرد
بساحة األدب ُب العامل العريب.

(ٔ) ينظر ،عبدة زايد ،مفهوـ األدب اإلسالمي عند ادلستشرؽ األمريكي-جرونباوـ ،ادلشكاة ،ع (.ٕٗ ،ٜٜٔٛ ،)ٕٛ-ٕٚ
(ٕ) صليب الكيالين ،آفاؽ األدب اإلسالمي.ٖ٘-ٖٗ ،
(ٖ) ينظر د .عبد الرضبن العشماوي ،إسالمية األدب ..دلاذا وكي ؟ .البياف ،ع ،ٜ٘رجب ٖٔٗٔىػ-يناير ٖٜٜٔـ.
(ٗ) د .عبده زايد ،من األدب العريب إىل األدب اإلسالمي ،رللة األدب اإلسالمي ،عٔ.ٖٛ ،
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فاألدب العريب ينقسم إىل أدب يوافق تراث اإلسالـ وتصوره لألشياء وىذا أدب إسالمي بالضرورة ،وأدب آخر
مكتوب باللغة العربية لكنو ديثل تصورات وفلسفات وثقافات غريبة عن اجملتمع العريب والدين اإلسالمي ،ومن ادلؤس أف
أغلبو من ىذه الشاكلة وىم ادلتسيدوف لقمة اذلرـ األديب ُب العامل العريب ،لذا (طرح مصطلح األدب اإلسالمي ديثل دعوة
لتصحيح مسار األدب العريب ،وربطو جبذوره ،وتوثيق صلتو بآداب الشعوب اإلسالمية اليت تتفق معو ُب التصور والغاية،
وإف اختلفت اللغة لتتقوى بو ويتقوى هبا ،ولتحقق لو عادلية التصور ،وعادلية األبداع واألنتشار ،ودعوة كذلك الف يقوـ
األدب برسالتو اليت ضبل امانتها على مدى التاريخ اإلسالمي كلو ...إف قضية اذلوية اليت جيسدىا (األدب اإلسالمي)
أصبحت قضية وجود ومصَت)(ٔ).
فادلنهج اإلسالمي مل يغب عن األدب العريب ُب سلتل العصور ،وكاف ىذا األدب العريب – بشكل عاـ – ترصباناً
للثقافة اإلسالمية وحضارهتا ،فادلسلموف وغَتىم ُب البلداف اإلسالمية كانوا متأثرين بالطابع اإلسالمي الشامل ،فإحياء
مصطلح األدب اإلسالمي – حسب رؤية صليب الكيالين – امنا ىو ُب الواقع إحياء وإيضاح أليديولوجية ما نسميو باألدب
العريب أو الفارسي أو غَتىا ،وىو الشك دبثابة أعادة األمور اىل وضعها الصحيح(ٕ).
ىناؾ سر دفع النقاد إىل القبوؿ دبصطلح األدب العريب وىو غَت ٍ
خاؼ ويتمثل ُب (أف النظرة العامة للشعر العريب
ّ
القدًن باعتبار (أعذبو أكذبو) ،وعلى أساس أف الشعراء يهيموف ُب كل واد ،وأهنم يقولوف ما ال يفعلوف ،قد جعل ادلؤرخُت
والكتاب يتقبلوف مصلح (األدب العريب) باقتناع ورضى ،ولو أهنم أستمسكوا باآلداب والقواعد اليت رْسها الرسوؿ صلى اهلل
عليو وسلم لشعراء الدعوة اإلسالمية ..دلا حدث األنفصاؿ بُت الشعر والدين بعد العصر األوؿ ،ودلا أنعزؿ ىؤالء
اإلسالميوف من الشعراء ُب مواقعهم اخلاصة ،بعيداً عن أهنيار الشعر وجنوحو إىل األضلراؼ والنفاؽ والتكسب ،وبيع الكلمة
ُب سوؽ الرقيق)(ٖ).
ونتوصل شلا سبق ُب ىذه القضية إىل أف األدب اإلسالمي:
ٔ -بياف للتصور اإلسالمي ُب األدب العريب.
ٕ -ذبسيد للهوية اإلسالمية خارج اللغة العربية أيضاًُ ،ب اآلداب.
ٖ -غَت ملغ لألدب العريب ،وإمنا رافض دلا حيملو من قيم وتصورات منافية للدين واجملتمع.
ٗ -ويسبغ العادلية على األدب العريب.

(ٔ) د .عبده زايد ،بُت األدب العريب واألدب اإلسالمي (تاريخ ادلصطلح والداللة) ،رللة األدب اإلسالمي ،عٔٗٔ٘ ،ٙىػ.ٗ ،
(ٕ) ينظر صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٗ٘-ٗٗ ،
(ٖ) ادلصدر نفسو.ٗٙ-ٗ٘ ،
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األدب الموافق لألدب اإلسالمي:
ما جعل مصطلح األدب اإلسالمي حيتل منزلة عالية ُب الدراسات ومكاناً مرموقاً ُب الوضوح والتبياف ىو صبلة
االعًتاضات والنقود واألسئلة اليت واجهتو بالتصدي ذلا أصبح شليزاً ومفهوماً أكثر من اجلميع وبدأ يكتسب مقبولية تليق بو
ُب األوساط األدبية.
وتأٌب قضية األدب الصادر من غَت ادلسلمُت وادلوافق ُب توجهاتو وتصوراتو لألدب اإلسالمي كي
طريقة نتعامل معو؟.
وأنقسم أصحاب الشأف ُب ىذه القضية إىل صفُت(ٔ):

نصفو .وبأي

ٔ -ص حيدد األدب اإلسالمي بأنو نابع وصادر من أديب مسلم ويدور ُب فلك تصور اإلسالـ لألشياء وذىب إىل ىذا
الرأي( :صليب الكيالين ُب كتابو ،مدخل اىل األدب اإلسالمي ،زلمد حسن بريغش ُب كتابوُ :ب األدب اإلسالمي
ادلعاصر ،عبد الباسط بدر ُب كتابو مقدمة لنظرية األدب اإلسالمي ،عماد الدين خليل ُب كتابو :نظرية األدب
اإلسالمي ..وغَتىم.
ٕ -جيعلوف األدب ادلواق لألدب اإلسالمي أدباً إسالمياً ،وأيد ىذا الرأي كل من :ابراىيم عوضُت ُب كتابو :مدخل
إسالمي لدراسة األدب العريب ادلعاصر ،وسعد أبو الرضا ُب كتابو :األدب اإلسالمي قضية وبناء ،وزلمد قطب ُب
كتابو :منهج الفن اإلسالمي.
بالنسبة حملمد قطب فاجد أنو مع فرز ادللفات وعدـ األختالط بينها ،ويذىب إىل أف األدب ادلوافق للتصور
اإلسالمي أدب يلتقي مع األدب اإلسالمي دبقدار معُت ،اذاً يلتقي وليس أدباً إسالمياً ،وضلن نلمس ىذه التوجو ُب كتابيو
(منهج الفن اإلسالمي ،ومن قضايا الفكر اإلسالمي ادلعاصر) إذ يقوؿ:
(أف التصور الفٍت اإلسالمي ...تصور كوين إنساين ..مفتوح للبشرية كلها ...ومن ٍب يستطيع أي (إنساف) أف
يتجاوب مع ىذا التصور ،ويتلقى احلياة من خاللو -دبقدار ما تطيق نفسو ىذا التلقي وذلك التجاوب -فيلتقي مع الفن
اإلسالمي بذلك ادلقدار) ووضع زلمد قطب خطاً أسوداً ربت عبارة بذلك ادلقدار .وىذا الكتاب صادر ُب أواسط
الستينات من القرف ادلاضي.
وبعد أربعُت سنة يأٌب زلمد قطب ليؤكد رأيو األوؿ فيقوؿ ُب كتابو (من قضايا الفكر اإلسالمي ادلعاصر( :سنجد
نوعاً من األدب ال تستطيع أف نسميو أدباً إسالمياً الف أصحابو ليسوا مسلمُت ،ولكنو يلتقي مع األدب اإلسالمي ُب بعض
مفاىيمو ،او بعض تصوراتو او بعض أخالقياتو ،او بعض توجهاتو ،فأين نضع مثل ىذا األدب ُب التنسيق الذي افًتضناه –
أدب إسالمي وأدب جاىلي؟ حُت ْسع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم شعر أمية بن أيب الصلت قاؿ :كاد قلبو أف يسلم.
نعم كاد يسلم ولكنو مل يسلم أو بقي ُب جاىليتو.
(ٔ) ينظر ،زلمد سامل سعد اهلل ،األشكالية ادلنهجية ُب دراسة األدب اإلسالمي مقدمات ومقًتحات ،ملتقى الربدة األوؿ،ٕٓٓٔ ،
.ٜٔٓ
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وقاؿ عليو الصالة والسالـ :أصدؽ بيت قيل ُب اجلاذللية
وكل نعيم ال زلالػة زائػل
أال كل شيء ما خال اهلل باطل
فأين تضع مثل ىذا األدب ..وىو ليس بالقليل؟
إذا اقتدينا برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فسنقوؿ عنو :إنو أدب يلتقي ُب بعض جوانبو باألدب اإلسالمي ..ونق

بو ىناؾ!)(ٔ).
فال أظن – كما ذىب د .زلمد سامل – زلمد قطب من ذلك التوجو القائل بإسالمية األدب ادلوافق للتصور
اإلسالمي ،وىذه النصوص تؤيد ما ذىبنا اليو.

وصليب الكيالين ايضاً أخذ على زلمد قطب أستشهاده بأبداعات غَت ادلسلمُت ُب كتابو منهج الفن اإلسالمي(ٕ)،
وبعد ربع قرف يقرر مذىبو ُب ىذه القضية بأف األدب اإلسالمي جيب اف يكوف نابعاً من ذات مؤمنة وفق ادلعتقدات
اإلسالمية فيقوؿ( :األدب اإلسالمي ال ديكن أف يصدر إال من ذات نعمت باليقُت ،وسعدت باألقناع ،وتشبعت دبنهج
اهلل)(ٖ).

والذي نؤيده اف األدب اإلسالمي نابع من ذات مؤمنة باهلل وفق التصورات اإلسالمية ،وما يوافقو ليس أدباً إسالمياً
وإمنا أدب أنساين يلتقي مع األدب اإلسالمي وقد يلتقي مع األدب النصراين واليهودي والوجودي.
بدائـل المصطلح:
ذىب فريق من ادلعًتضُت على مصطلح األدب اإلسالمي إىل ذكر بدائل ربل زللو وفيما يلي عرض موجز ذلا مع
الدكتور عبد القدوس أبو صاّب رئيس رابطة األدب اإلسالمي(ٗ):
ٔ -أدب الدعوة :وىو جزء من األدب اإلسالمي ،ألف األدب اإلسالمي يعرب عن التجارب احلياتية الدعوية وغَت الدعوية.
ٕ -االذباه اإلسالمي :وىذا ادلصطلح يهوف من شأف األدب اإلسالمي وجيعلو رلرد أذباه يظهر حيناً وخيتفي حيناً ،وىو ليس
مرفوضاً لكنو شلكن األستعماؿ ذباه أديب معُت ،ديثل أدبو اذباىات متعددة ،ليكوف األذباه اإلسالمي واحداً من تلك
االذباىات.
ٖ -األدب ادلسلم :إذا اريد بو األدب اإلسالمي ،فإف لفظة اإلسالمي أفضل حيث يقاؿ :احلضارة اإلسالمية واألمة
اإلسالمية والعامل اإلسالمي ،وال يقاؿ :احلضارة ادلسلمة واألمة ادلسلمة والعامل ادلسلم.

(ٔ) زلمد قطب ،من قضايا الفكر اإلسالمي ادلعاصر ،دار الشروؽ ،القاىرة ،طٕٖٔٔٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ.ٔ٘ٚ-ٔ٘ٙ ،
(ٕ) ينظر صليب الكيالين ،اإلسالمية وادلذاىب األدبية.ٚ- ٙ ،
(ٖ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٖٙ ،
(ٗ) د .عبد القدوس ابو صاّب ،شبهة ادلصطلح ،رللة األدب اإلسالمي ،السنة الثانية ،اجمللد ٕ ،ع.ٚ-ٖ ،ٔٗٔٙ ،ٛ
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أما إذا أراد بو األدب الصادر من ادلسلم (أي مسلم) ،فأنو ليس مانعاً ألنو يدخل ُب ذلك األدب كل ما صدر من
األديب ادلسلم سواءً وافق ُب مضمونو التصور اإلسالمي أـ مل يوافق.
وليس جامعاً فال ديكن التفريق بُت نصُت متفقُت ُب ادلضموف وادلواق للتصور اإلسالمي جملرد أف القائل األوؿ مسلم والثاين
غَت مسلم.
ٗ -آداب الشعوب اإلسالمية :ألف آداب الشعوب اإلسالمية كلها ال تدخل ضمن مفهوـ األدب اإلسالمي فال ديكن
األخذ بو أيضاً.
٘ -األدب الديٍت :ال ضَت ُب ىذا ادلصطلح فاألدب اإلسالمي أدب ديٍت ،لكن الذين يؤيدوف ىذا الرأي يفهموف الدين ُب
احلدود الضيقة ،دوف التجاوب مع آفاؽ احلياة.
 -ٙأدب العقيد اإلسالمية :وىو ال خيتل عن األدب اإلسالمي إال دبا ُب األخَت من مشوؿ.
 -ٚأدب األخالؽ :وىذا ايضاً ينقصو الشموؿ ،وبعضهم حيسبو على ادلباشرة والوعظية عند التحدث عن األخالؽ ،واأل
فاف األدب اإلسالمي يشرفو اف يكوف أدب أخالؽ إسالمية سامية.
من ىذا العرض يتبُت لنا ادلميزات اليت تعطي التفوؽ دلصطلح األدب اإلسالمي على ادلصطلحات البديلة ،فمصطلح األدب
اإلسالمي ضرورة ُب طريق النهوض احلضاري وذبسيد ىوية أمة اإلسالـ من ىذا اجلانب ونؤيد صليب الكيالين ُب دعوتو إىل
البحث عن مصطلحات جديدة وثيقة الصلة بإسالمنا ،وبالتجارب األدبية والتارخيية اليت مرت بنا ،وبالعقيدة اليت نؤمن هبا،
بدؿ العيش أسرى ُب ظل سطوة ادلصطلحات ادلستوردة اليت كاف ذلا أعمق وأخطر األثر ُب اضلراؼ مسَتتنا األدبية
اإلسالمية ادلعاصرة(ٔ).
المفه ــوم والمضـاميـن
أدراؾ تعاليم اإلسالـ بوصفو دينا يشمل حياة اإلنساف دبختل جوانبها ،ىي اخلطوة األوىل ُب الطريق الصحيح لفهم
األدب اإلسالمي واآلفاؽ ادلفتوحة أمامو الرتيادىا ،بالكلمة ادلؤثرة ،حىت يصبح كائناً حياً يتحرؾ ضلو غاية وحيرؾ معو بعد
ترؾ أنطباع معُت لدى القارئ.
ما ال جداؿ فيو أف األدب اإلسالمي ىو لساف حاؿ اإلسالـ وادلسلمُت ،ونظرتو إىل ادلخلوقات من أحداث وأشياء
نابعة من التصور السليم الصحيح لإلسالـ (ففي ظل التصور اإلسالمي ديكن فهم النفس اإلنسانية وحركتها الداخلية،
وانعكاساهتا السلوكية والعاطفية ،كما ديكن فهم طبيعة اجلسد ومتطلباتو ،والطرائق السليمة الشباع رغباتو .وُب كل ىذا
التصور اإلسالمي ،تتضح العالقة بُت احلاكم واحملكوـ وادلالك واألجَت ،والغٍت والفقَت ،والفرد واجملتمع ،وادلرأة والرجل،
والصاّب والطاّب ...وللمرأة ..رسالة مفهومة ،تنطلق أساساً من طبيعة تكوينها ،وشرؼ مسؤوليتها ..وللخطيئة واألضلراؼ
والشطط ..أيضاً موازين وأحكاـ ،وباب التوبة مفتوح على مصراعيو دوف وسطاء ..وليس ُب تاريخ األدياف والفلسفات
(ٔ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٔٗٚ،
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تعميقاً وتقديساً لصلة الرحم كما ُب التصور اإلسالمي ..وعالج ادلشكالت الفردية أو اجلماعية أيا كاف شكلها او مداىا،
ينبع أساساً ،من قلب ادلؤمن وضمَته ،قبل أف يصدر ُب بنود وأوامر وقوانُت ملزمة)(ٔ).
فالفهم الصحيح ذلذه األشياء والتناوؿ الفٍت ادلمتع ،يساعداف ُب اخراج األعماؿ اخلالدة ،اليت يقبل الناس عليها ُب
كل العصور ،وجيدوف فيها ادلتعة مع الفائدة ،حيت سبتع ىذه األعماؿ ،القراء وتغذي عقوذلم وسبأل نفوسهم وتسمو
بعواطفهم وخياالهتم ،فتنصب ىذه األعماؿ على طباع النفس األنسانية ،فاخلَت فيها جيب أف يكوف مثار إعجاب وأف تكثر
نسبتو ،والشر جيب أف يعاِب ،وتقل نسبتو ،ومن ادلستحيل أف تصدر مثل ىذه األعماؿ من اجلهالء ،أو أف تأٌب صدفة ..إمنا
ىي شبرة موىبة يدعمها الفكر والعلم والدراسة وفهم الطباع البشرية مع الدخوؿ ادلباشر اىل معًتؾ احلياة(ٕ).
وال ديكن أف نتصور أدباً إسالمياً ال يؤدي رسالة وال حيمل تعاليم وقيم اإلسالـ :فاألدب  ..تعبَت موح عن قيم حية
ينفعل هبا ضمَت الفناف ...ومن العبث اف ضلاوؿ ذبريد األدب أو الفنوف من القيم اليت حياوؿ التعبَت عنها مباشرة ،أو التعبَت
عن وقعها ُب احلس األنساين .فاننا لو افلحنا – وىذا متعذر – ُب ذبريدىا من ىذه القيم لن صلد بُت أيدينا سوى عبارات
خاوية ،أو خطوط جوفاء ،أو أصوات غفل ،أو كتل صماء)(ٖ).
ىنا جيدر بنما الوقوؼ أماـ ما جيب أف تسود ُب رلتمعاتنا اإلسالمية ،وكي نسلك الطريق إىل ذلك حبيث ضلقق
عامل ادلثاؿ ُب واقع احلياة ألف حقائق الغد مستلهمة من استشراقات اليوـ ،فاألديب ادلسلم يهمو أشياء وأشياء ولكن الذي
حيتل درجة متقدمة ُب االىتماـ ىو (أف تسود العامل ايديولوجيات صحيحة غَت منحرفة ،ألف اضلراؼ ادلفاىيم يتبعو أضلراؼ
ُب السلوؾ والسياسة احمللية والدولية ،وينعكس أثره على الفرد وعلى اجملتمع ،واألديب ادلسلم يعيش ُب رلتمع ...واألديب
ازاء ىذا جيب أف يعيش مشاكل رلتمعو ويستغرؽ فيها ،ويساىم مسامهة فعالة ُب إبرازىا والتحريض على معاجلتها بقلم
الفناف الصادؽ ..واألديب ادلسلم ..صلة معقودة بُت األرض والسماء ،بُت عامل الواقع بآالمو ونقائصو ومشاكلو ،وعامل
ادلثاؿ بشفافيتو وفضائلو وإبداعو.)ٗ()..
فجميع مرافق احلياة مفتوحة لألديب ادلسلم من الزمن العابر ادلمتد إىل عمق التاريخ إىل الواقع ادلعيش وال يقتصر ُب
ابداعو على النماذج اخلَتة وادلالئكية ُب احلياة بل بكل ما فيها من عصاة وتقاة ،كما أنو ال يغلق نفسو ُب قمقم من الًتاث
والتاريخ القدًن ..وإذا كاف البعض يتصور أف األديب ادلسلم يرفض احلياة ويلجأ اىل االبراج العاجية ،فإف لذلك موازين،
فالرفض والقبوؿ إمنا ينبعاف من عملية تغذيها التجارب وادلعرفة ،والًتاث األخالُب ،فليس كل ما ُب العامل فساد ُب فساد.
والبناء النفسي والفكري لألديب ادلسلم ذبعالنو متميزاً ومتفرداً سيد أرضو ،وسيد موقفو ُب إطار القيم اليت ترىب عليها ،فال
أنعزاؿ ُب قاموسو ،وال أبراج عاجية ُب إنتاجو ،بل معايشة للحياة ُب ادليداف واحلقل وادلصنع واألسواؽ ودور العلم ..وىذا
(ٔ) ينظر صليب الكيالين ،رحليت مع األدب اإلسالمي.ٗ٘ - ٖٗ ،
(ٕ) ينظر ،زلمود اجلومرد ،األديب وااللتزاـ ،مطبعة ادلعارؼ – بغداد.ٙ ،ٜٔٛٓ ،
(ٖ) سيد قطبُ ،ب التاريخ فكرة ومنهاج.ٔٔ ،
(ٗ) صليب الكيالين ،اإلسالمية وادلذاىب األدبية.ٙٚ-ٙٗ ،
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النوع من األدب ال يتأتى إال من نفس شبعت باإلسالـ إدياناً وعلماً وفكراً وشلارسة ،وقدرة على األبداع الفٍت وتوظي
الكلمة ،وأىم ما ميز رواية (األـ) دلكسيم جوركي على الرغم من أختالفنا مع عقيدتو وفلسفتو كما يقوؿ الكيالين – ىو اف
الكاتب أحسن توظي الكلمة ُب خدمة فلسفتو حبيث استطاع أف يضع بذور الرفض والغضب خالؿ احلدث ،وأف حيرؾ
ادلتلقي لفعل شيء ما(ٔ).
واألدب اإلسالمي كما أشرنا سابقاً ىو أدب رسايل ،وادب فكرة ،ال أدب فًتة أو صباعة وينبغي أف يكوف قائماً
على التصورات اإلسالمية ،وأف يتحرؾ ُب إطارىا ،ومىت أضلرؼ األدب ُب وجهتو عن ىذه التصورات وعن فكرتو اليت تبناىا،
وعن الصيغة اجلمالية اليت تقرر قواعدىا ىذه الفكرة ..مل يكن أدباً إسالمياً وإف عاش ُب رلتمع مسلم وقاـ بأنتاجو أديب
ينتمي إىل ادلسلمُت ،فليس العربة ُب ادلكاف الذي أنتج فيو والشخص الذي أبدعو وإمنا العربة ُب مدى سبثلو لفكرتو ورسالتو
اإلسالمية وربملو للقيم الفنية اجلمالية(ٕ).
من ىنا نود التأكيد على أف األدب اإلسالمي حيرص بشدة على مضمونو الفكري الناتج من قيم اإلسالـ وهبا
يعرؼ بأنو أدب إسالمي ،ويستوعب كل احلياة ،ال أجزاء مبتورة من ىنا وىناؾ ،ويعرب بصدؽ وامانة عن آماؿ األنساف

اخلَتة ،مع عدـ إمهاؿ نواحي الضع ُب األنساف ،ورلاالت اضلرافو ،وحلظات ىبوطو ،ولكن اإلشارة إىل ىذه اآلفات ال
تكوف لغرض األنبهار هبا او تربيرىا والدعاية ذلا ،بل لتشخيصها مرضاً ينبغي اإلبراء منو ،ولعل اشارة اخرى ىهنا ضرورية
لفهم األدب اإلسالمي فهو ليس أدباً (عبثيا) وال ديكن أف يقًتب منو فال شيء ُب خلق اهلل وُب دينو عبث (أَفَ َح ِسْبتُ ْم
أََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيػنَا َال تػُ ْر َجعُو َف)( )3واحلياة ذلو ولعب وتكاثر ،لكنها دار لألمتحاف والتجربة والعمل (الَّ ِذي
()4
خلَق الْموت و ْ ِ
الدنْػيا لَعِ
ِ
َّ
ُّ
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ُ
َ َ َْ َ َ
()6
ِ ()5
ْاأل َْم َو ِاؿ َو ْاأل َْوَالد)  .فاألدب اإلسالمي ديضى على هنج اإلسالـ ُب الفكر والتصورات والعقائد ،وديثلو ويؤدي رسالتو .
رسالتو(.)6
فاألدب اإلسالمي خيتل عن اآلداب األخرى بكونو نظيفاً سامي ادلقاصد والغايات مًتفعاً عن اإلسفاؼ يسَت على
ما جيعلو أدباً إسالمياً شكالً ومضمونا ،فمع الغاية النبيلة البد من وجود الوسيلة الشرعية النظيفة ،وال ديكن أف يتبٌت مبدأ
(الغاية تربر الوسيلة) ،يقدـ للبشرية ما ال يقدمو ادلرضى عقلياً ونفسياً واجتماعياً ،ألف وظيفتو سامية ،عقائدياً وصبالياً
واجتماعياً وأخالقياً ،فيتمثل فيو عنصر األتباع دلعطيات العقيدة اإلسالمية ،وىو قراءة صبالية للكوف حسب منطلقات

(ٔ) ينظر صليب الكيالين ،آفاؽ األدب اإلسالمي.ٕٖ-ٕٔ ،
(ٕ) ينظر ،قيس اْساعيل األوسي ،رأي ُب األدب اإلسالمي ،األقالـ ،مج ٖ ،جٔٔ ،سٖ ،سبوز .ٖٕٔ ،ٜٔٙٚ
(ٖ) ادلؤمنوف.ٔٔ٘ ،
(ٗ) ادللك.ٕ ،
(٘) احلديدٕٓ،
( )ٙينظر صليب الكيالين ،مدخل األدب اإلسالمي.ٖ٘-ٖٗ ،
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العقيدة نفسها ،ليأٌب إىل احًتاـ األنساف ومقدراتو ُب صبيع دوائر معاشو ُب الدنيا ،وأخالقياً ىو أدب ملتزـ بالعدؿ وادلساواة
واحملبة(ٔ).
شبة تصورات ُب اآلداب العادلية ال تتفق مع ادلفهاىيم اإلسالمية وطبيعتها ،يوجزىا صليب الكيالين من العقلية النقدية
اإلسالمية الغيورة على اإلسالـ واألدب معاً وفيما يأٌب رلملها(ٕ):
ٔ -مكشلة اجلنس وتصويرىا ُب األعماؿ األدبية ذات الطابع اإلسالمي.
ٕ -ترديد بعض الشعارات كالعروبة والقومية والوطنية ..غَتىا.
ٖ -إبراز (مناذج روائية ،وبطوالت فردية) تتسم بادلالمح الغربية ُب تصوراهتا وسلوكها ،واعطائها دوراً فعاالً ُب ادلسَتة النضالية

(اجلهادية).
ٗ -فصل الوسيلة عن الغاية أو عدـ التأكيد على نظافة الوسيلة ادلستخدمة لبلوغ اذلدؼ.
٘ -الدفاع عن بعض القيم اليت تثار حوذلا الشهبات فيما يتعلق بنظرة اإلسالـ إليها.
 -ٙوضعية ادلرأة ادلسلمة ُب العمل األديب الدرامي ،وحركتها االجتماعية ،ومواقفها ُب احلياة.

 -ٚالتجاوزات التعبَتية ُب االلفاظ والعبارات اليت ربفل بالسباب ،أو تتناَب مع األدب اإلسالمي.
 -ٛادلواق السلبية اليت تتسم هبا بعض الشخصيات اليت ربسب على اإلسالـ ،لصلتها الوثيقة بو ،وتعبَتىا عن األفكار
اليت تنبع عنو.
الغمــوض فـي األدب
يرى صليب الكيالين أف الغموض آفة ابتلت هبا اآلداب العادلية ،وىي ُب احلقيقة أنعكاس سيء لواقع احلياة وجنوح إىل
ادلبهم وادلغلق ،وانعزاؿ عن التواصل ،فيذىب إىل أف حقائق الدين تلتزـ الوضوح والتحديد ،والقصة القرآنية سلسلة واضحة

ال غموض فيها ،وال تزيد أو مبالغة ،وتأٌب خالذلا أو بعدىا النتائج أو اذلدؼ من إيرادىا أو ردبا تسبقها الغاية(ٖ).
وأبعد من ذلك يقرر صليب الكيالين أف (األدب اإلسالمي أدب الوضوح ،ال جينح إىل أهباـ مضلل  ،أو سوداوية زلَتة
قاتلة ،أو يأس مدمر ،فالوضوح ىو شاطئ األماف الذي يأوي إليو احلائروف والتائهوف ُب بيداء احلياة احملرقة ادلخيفة)(ٗ).

ويبدو أف اللجوء إىل الغموض من عدد من األدباء كاف وسيلة لإلفالت من حجيم احلصار والقهر فاحتموا بغابات
اإلهباـ والغموض السوداء ،بسبب الظروؼ نفسها من السلطة القاىرة اجلائرة جلأ عدد من أدبائنا إىل الغموض .بل تعدى
األمر ذلك ،فقد أصبح الغموض واإلهباـ -الذي ساد اآلداب العادلية ادلعاصرة – أمراً سليفاً بالنسبة للحاضر وادلستقبل،
(ٔ) ينظر ،د .جاسم الفارس ،مفهوـ األدب اإلسالمي ادلعٌت والوظيفة ،الربدة.ٖٔٚ-ٖٔٙ ،
(ٕ) صليب الكيالين ،رحليت مع األدب اإلسالمي.٘ٓ،
(ٖ) ينظر صليب الكيالين ،أدب األطفاؿ ُب ضوء اإلسالـ.ٖ٘-ٕ٘ ،
(ٗ) صليب الكيالين ،رحليت مع األدب اإلسالمي.ٖٙ ،
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األضلاء ويعتربوهنا معيار

وبعبارة الكيالين (انو قرب من الشذوذ وقد أصبح قاعدة ،بل فلسفة يروج ذلا النقاد ُب سلتل
احلداثة واألبداع)(ٔ).
وحيدد الكيالين أف البناء النفسي وطبيعة التكوين العقائدي واالجتماعي للشعوب اإلسالمية ديكن أف جينبها شر
فساد الغموض والصور الفنية ادلبهمة اليت تتدفق من تيار الوعي والالوعي ،الف األدب اإلسالمي مسؤوؿ عن الكلمة اليت
يلفظها ،ويقتضي ذلك الوضوح دوف إىدار للقيم الفنية اجلمالية .ويشفع الكيالين ادلسألة بالتمثل بالقرآف فهو قمة البياف
(ٕ)
ولكنو واضح ميسر (ولََق ْد يَ َّس ْرنَا الْ ُق ْرآ َف لِ ِّ
لذ ْك ِر فَػ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر)  ،ولردبا يكوف الغموض ضرورة عصرية ،وتقدـ أعراضاً
َ
دلرض عاش منو اجملتمعات الغربية ،لكن األديب جيب أف يكوف ذا موق يسعى إىل ربقيق آمالو وطموحاتو ال
االضمحالؿ ُب ادلوجود والغرؽ ُب البحَتة اآلسنة .وال ديكن بأي حاؿ أف نسعى وراء موجة الغرب الغامضة لنملء
ساحاتنا دبا ال يفهم وال حيرؾ وال يقدـ رسالة أو فكرة.
ىنا البد من قراءة أكثر تفصيالً ومن ادلنظور القرآين نفسو استشهاداً بو ،لعل ادلوضوع يكوف أكثر مقبولية من الرفض
ادلطلق.
ندرؾ أف الكلمة مسؤولية ُب اإلسالـ ،وينبغي أف تؤدي رسالة ،ولكن الكلمة ُب الفن واألدب زبتل عن الكلمة ُب
اخلطب وادلواعظ ،ففي الفن واألدب تكوف الكلمة مشحونة بادلعاين واألحياءات والصور بينما ُب ادلواعظ تكوف حاملة
للمعٌت ادلباشر ادلوصل إىل قلب وعقل ادلتلقي.
فاألدب اإلسالمي أدب أوالً ٍب إسالمي ُب التصور وادلعاين ادلشحونة فيو ،ولعل التهاوف ُب ىذه النقطة أدى بالكثَت
من النماذج احملتسبة على األبداعات اإلسالمية إىل ادلباشرة والوضوح وانعداـ أدىن اخلصائص الفنية ،فرفضنا ادلطلق للغموض
ال ينبغي أف يوجهنا إىل ادلباشرة حبجة أداء الفناف واألديب لرسالة واقعة على عاتقو ىذه واحدة.
والثانية ىي :أف األلسن تق أماـ البياف القرآين وقمتو الفنية ،وعلى الرغم من أف القرآف كتاب شريعة للحياة ويتسم
باليسر لغرض التذكَت واألعتبار األ أنو ليس بالوضوح ادلباشر ادلمل ،فهو سهل وميسر ولكنو شلتع وشلتنع ،وخذ أية آية تتسم
بالعسر فتجدىا تعطي ادلعاين الكثار وتفتح كنوزاً من اإلحياءات وادلعاين ،فال ينضب على كثرة اخللق .وُب القرآف من
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات
اآليات ما ال يصل عقل اإلنساف إىل ادراكو .بل يق خاشعاً أماـ العظمة األذلية ( ُى َو الَّذي أَنْػَزَؿ َعلَْي َ
اب مْنوُ آيَ ٌ
َ
َّ ِ
ِ
ات ُى َّن أ ُُّـ الْ ِكتَ ِ
ين ُِب قُػلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَػيَتَّبِعُو َف َما تَ َشابََو ِمْنوُ ابْتِغَاءَ الْ ِفْتػنَ ِة َوابْتِغَاءَ تَأْ ِويلِ ِو َوَما
ُْزل َك َم ٌ
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
اب َوأ َ
ات فَأ ََّما الذ َ
الر ِاس ُخو َف ُِب الْعِْل ِم يػ ُقولُو َف آمنَّا بِِو ُك ٌّل ِمن ِعْن ِد ربػِّنَا وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُوا ْاألَلْب ِ
اب)(ٖ).
يػَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّوُ َو َّ
َ ََ َ ُ ْ
َ
ْ
َ
َ

(ٔ)صليب الكيالين ،رحليت مع األدب اإلسالمي.ٕٜ-ٕٛ ،
(ٕ) القمر.ٔٚ ،
(ٖ) آؿ عمراف.ٚ ،
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إذا ىناؾ آيات تعلو طاقة األنساف العقلية ،وىذا ال ينقص من أداء القرآف لرسالتو ألف ما ال يفهم من القرآف
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِّيب َوَما أُوتِيتُ ْم ِم ْن الْعِْل ِم إَِّال قَلِ ًيال)(ٔ).
الر ِ
وح قُ ْل ُّ
ك َع ْن ُّ
(ويَ ْسأَلُونَ َ
الر ُ
مفهوـ ُب األطار العاـ َ
فإذا كاف الغموض واألهباـ غاية والجل الغموض فقط ،عندئذ خيضع خلانة السلبية ،أما إذا كاف وسيلة تعطي قوة
لألديب وأدبو أيضاً الداء مهمة ووظيفة ذباه الكلمة واجملتمع ،فيشار اليها باالجيابية ،فستجد ُب ىذه احلاؿ األدب الغامض
ادلمتع ادلؤدي لواجب أديب أو أجتماعي ،واألدب الواضح -لكنو أدب -ادلؤثر احلامل لرسالة وادلؤدي ألمانة اىل أكرب قد
شلكن من شرائح اجملتمع.
فما يرفض من الغموض ،ىو الغموض بوصفو مرضاً ،نشأ ُب رلتمع كمظهر ذلذا اجملتمع ،ورلتمعنا يتقبل األثنُت ُب
اإلطار الصحيح ،ادللزـ بتعاليم اإلسالـ ،وىنا نشَت إىل (أف األصالة الذاتية وامتالؾ ادلعيار اإلسالمي ،مها األساس الذي
تقوـ عليو عملية االسًتفاد من اخلربات العادلية ُب الفن ،أو ادلعرفة ،مع ضرورة اف تكوف ادلادة ادلسًتفدة غَت متصادمة مع
ادلعايَت اإلسالمية وغَت ذات صلة جبذور عقدية أو فلسفية مناقضة لألسالـ(ٕ).
فاألدب اإلسالمي ُب مفهومنا الشامل ىو:

 تعبَت فٍت صبيل حيمل صفات األعماؿ الفنية واألدبية اليت ذبعلها فناً وأدباً شليزاً ومتفرداً. نابع من ذات مؤمنة ،نعمت باليقُت ،والتزمت دبنهج اهلل ،وال ديكن أف يصدر من ذات ملحدة تنكر وجود اهلل. مًتجم عن احلياة والكوف واألنساف وما ُب ىذه الثالثة من أحداث وتقلبات وعالقة ،بل قد تتخطاه إىل عامل سعدنابالسماع عنو فقط ُب إطار الوحي ،ويشمل صبيع الغيبيات.
 وفق األسس العقائدية للمسلم ،ألف ما خيال ىذه األسس العقائدية بالضرورة ال يكوف أدباً أسالمياً وليكن عليو ما شاءبعد ذلك من مسميات.
 باعث للمتعة وادلنفعة ،دوف أف خيل بأحدمها ،ألنو اذا اخل بادلتعة فال يكوف أدباً ،وإذا أخل بادلنفعة ال يكوف أدباً إسالمياًبادلعٌت الصحيح.
 وزلرؾ للوجداف والفكر ،فليس العربة بالتأثَت فقط ُب ادلتلقي وإمنا ربرؾ ضمَته وفكره إىل ادلسار اإلسالمي ُب احلياة. -وزلفز الزباذ موق والقياـ بنشاط ما ،الف الفن ادلعاصر ال يكتفي بًتؾ االنطباع لدى ادلتلقي سواء السليب أـ اإلجيايب،

وأمنا حيرؾ معو ادلتلقي لتحقيق ىدؼ واحد ،واألدب اإلسالمي ايضاً يغرس ُب عقل وعاطفة ادلتلقي ما يؤىلو للقياـ بأداء
دوره ُب احلياة وعلى تعبَت الدكتور عماد الدين خليل فكل مسلم بالضرورة فناف بدرجة ما.
فاآلفاؽ مفتوحة لألدب اإلسالمي الرتيادىا ونقلها فنياً إىل ادلتلقي وفق التصور اإلسالمي للخالق واخللق معاً وما بينهما من
ارتباطات ٍ
وتالؽ.

(ٔ) اإلسراء.ٛ٘ ،
(ٕ) د .سيد سيد عبد الرزاؽ ،ادلنهح اإلسالمي ُب النقد األديب ،دار الفكر-بَتوت ،دمشق ،طٕٕٔٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ.ٔٙ٘ ،
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نتائج البحث
ٔ .العامل اإلسالمي تعرض دلوجة مصطلحات ىادرة غزت صبيع مرافق حياتنا ،وفقدنا مناعة التحصن ضد ىذه ادلوجة
وأصبحنا فريسة ذلا ،بسبب بعدنا عن حقيقة ديننا احلني .
ٕ .إف األدب اإلسالمي دبفهومو العاـ رأى احلياة ُب صدر اإلسالـ ومن خالؿ توجيهات الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلمٍ ،ب
ما لبث أف بات ُب سبات عميق بالرغم من بعض احلركات احليية بُت فينة وأخرى ،واكتسب ىذا األدب مفهومو
احلديث ُب صراع احلفاظ على اذلوية مع بدايات القرف ادلنصرـ.
ٖ .تدوؿ أىل االختصاص من النقاد والباحثُت ،مصطلح األدب اإلسالمي وعربوا عن رؤاىم ضلوه وكل قدـ مفهومو
حسب رؤيتو ،وبذلك اكتسب ىذا ادلصطلح(األدب اإلسالمي) أمهية كبَتة ُب األدب.
ٗ .األدب اإلسالمي مثايل وواقعي ُب اآلف نفسو ،منفتح على التجارب وادلذاىب األدبية العادلية ورلسد ذلوية األمة
اإلسالمية ،وأصبح مصطلحاً متداوالً لدى النقاد واكتسب مفهومو اخلاص الذي دييزه عن غَته ،ويعطيو مكانة الفرادة
ُب حفظ إنسانية اإلنساف وإسعاده وانتشالو من حلظات ضعفو ليبصره بالطريق السوي.
٘ .دلصطلح األدب اإلسالمي بدائل عدة ذكرىا أىل الشأف ُب ىذا األمر ،وقاـ بدراسة تلك البدائل النقاد والدارسوف،
ولكن النتيجة كانت أف تلك البدائل ال تضاىي مصطلح األدب اإلسالمي.
 .ٙيتميز األدب اإلسالمي دبفاىيم ومضامُت ناطقة وموحية تعرب عن حقيقة اإلسالـ ،فهو وسيلة شرعية نظيفة لغاية نبيلة،
ُب شكل فٍت مؤثر.
المصــادر والمراجع
القـرآن الكريػم
الكـتب:
ٔ -سػػيد سػػيد عبػػد الػػرزاؽ ،ادلػػنهج اإلسػػالمي ُب النقػػد األديب ،دار الفكػػر ادلعاصػػر ،بػػَتوت-لبنػػاف ،دار الفكػػر ،دمشػػق-
سورية ،الطبعة األوىلٕٕٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ.
ٕ -سيد قطبُ ،ب التاريخ فكرة ومنهاج ،دار الشروؽ-بَتوت ،القاىرة ،الطبعة الثالثةٜٜٔٗ ،ىػٜٜٔٚ-ـ.
ٖ -عماد الدين خليل ،مدخل إىل نظريػة األدب اإلسػالمي ،مؤسسػة الرسػالة ،بػَتوت-لبنػاف ،الطبعػة الثانيػة ٔٗٓٛ ،ى ػ-
ٜٔٛٛـ.
ٗ -زلمػػد حسػػن ب ػريغشُ ،ب األدب اإلسػػالمي ادلعاص ػػر-دراسػػة وتطبيػػق ،مكتبػػة ادلن ػػار ،االردف-الزرقػػاء ،الطبعػػة الثانيػػة،
٘ٓٗٔىػٜٔٛ٘-ـ.
٘ -زلمد علي الصابوين ،صفوة التفاسَت ،دار القرآف الكرًن ،بَتوت ،الطبعة األوؿٔٗٓٔ ،ىػٜٔٛٔ-ـ.
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 -ٙزلمد قطب ،من قضايا الفكر اإلسالمي ادلعاصر ،دار الشروؽ ،القاىرة ،الطبعة األوىلٕٖٔٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ.
 -ٚزلمد قطب ،منهج الفن اإلسالمي ،دار الشروؽ ،بَتوت ،القاىرة ٖٖٜٔىػٜٖٔٚ-ـ.
 -ٛزلمود اجلومرد ،األديب واإللتزاـ ،مطبعة ادلعارؼ ،بغداد ،الطبعة األوىلٜٔٛٓ ،ـ.
 -ٜصليػ ػػب الكػ ػػيالين ،أدب األطفػ ػػاؿ ُب ضػ ػػوء اإلسػ ػػالـ ،مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ،بػ ػػَتوت-لبنػ ػػاف ،الطبعػ ػػة األوىلٔٗٓٙ ،ىػ ػ ػ-
ٜٔٛٙـ.
ٓٔ -صليب الكيالين ،آفاؽ األدب اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت-لبناف ،الطبعة األوىلٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛ٘-ـ.
ٔٔ -صليب الكيالين ،اإلسالمية وادلذاىب األدبية ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت-لبنافٔٗٓٚ ،ىػٜٔٛٚ-ـ.
ٕٔ -صليب الكيالين ،رحليت مع األدب اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت-لبناف ،الطبعة األوىلٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛ٘-ـ.
ٖٔ -صليػػب الكػػيالين ،مػػدخل إىل األدب اإلسػػالمي ،سلسػػلة كتػػاب األمػػة (ٗٔ) ،مطػػابع الدوحػػة احلديثػػة ،طبػػع رئاسػػة
احملاكم الشرعية والشؤوف الدينية-دولة قطر ،الطبعة األوىلٔٗٓٚ ،ىػ.
الدوريـ ــات:
ٗٔ -جاسػػم الفػػارس ،مفه ػػوـ األدب اإلسػػالمي (ادلعػػٌت والوظيفػػة) ،ملتقػػى الػػربدة ل ػػألدب اإلسػػالمي ،الكتػػاب النقػػدي،
الطبعة األوىلٕٖٔٗ ،ىػ.
٘ٔ -صػاّب زلمػد العبيػدي ،اخلطػاب النظػري لػألدب اإلسػالمي (قػراءة نقديػة) ،ملتقػى الػربدة لػألدب اإلسػالمي ،الكتػػاب
النقدي ،الطبعة األوىلٕٖٔٗ ،ىػ.
 -ٔٙطػػاىر العتػػايب ،معػػامل علػػى طريػػق األدب اإلسػػالمي ،ادلرجعيػػة التعبَتيػػة والتصػػويرية والدالليػػة ،البيػػاف ،العػػدد ،ٔٓٚ
ديسمرب ٜٜٔٙ.
 -ٔٚعبد الرضبن العشماوي ،إسالمية األدب .دلاذا وكي  .البياف ،العدد ( ،)ٜ٘رجب ٖٔٗٔىػ-يناير ٖٜٜٔـ.
 -ٔٛعبد السالـ بسيوين ،مصطلحات ومفاىيم :الغزو ادلصطلحي ،البياف ،العدد ٜٜٜٔ. ،ٖٔٚ
 -ٜٔعبدة زايد ،مفهوـ األدب عند ادلستشرؽ األمريكي جرونباوـ ،ادلشكاة ،العدد (ٜٜٔٛ. ،)ٕٛ–ٕٚ
ٕٓ -عبدة زايد ،من األدب العريب إىل األدب اإلسالمي ،رللة األدب اإلسالمي ،العدد (ٔ).
ٕٔ -عبػػدة زايػػد ،بػػُت األدب العػػريب واألدب اإلسػػالمي (تػػاريخ ادلصػػطلح والداللػػة) ،رللػػة األدب اإلسػػالمي ،العػػدد (،)ٙ
٘ٔٗٔىػ.
ٕٕ -عبػ ػػد القػ ػػدوس ابػ ػػو صػ ػػاّب ،شػ ػػبهة ادلصػ ػػطلح ،رللػ ػػة األدب اإلسػ ػػالمي ،السػ ػػنة الثانيػ ػػة ،اجمللػ ػػد الثػ ػػاين ،العػ ػػدد (،)ٛ
ٔٗٔٙىػ.
ٖٕ -قيس اْساعيل االوسي ،رأي ُب األدب اإلسالمي ،األقالـ – العراقية ،اجمللد الثالث اجلػزء (ٔٔ) ،السػنة الثالثػة ،سبػوز
ٜٔٙٚ.
ٕٗ -زلسن عبد احلميد ،حوار فكري وسياسي ،رللة العُت ،العدد  ،ٖٚربع ٕ٘ٓٓـ.
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ٕ٘ -زلمد اضبد الدغشي ،اشكاؿ ادلصطلحات من ادلنظور احلضاري ،البياف ،العدد (ٕٓٓٔ. ،)ٔٙٙ
 -ٕٙزلمد سامل ،اإلشكالية ادلنهجية ُب دراسة األدب اإلسػالمي ،مقػدمات ومقًتحػات ملتقػى الػربدة لػألدب اإلسػالمي،
الكتاب النقدي ،الطبعة األوىلٕٖٔٗ ،ىػ.
 -ٕٚزلم ػػد س ػػامل س ػػعد اهلل ،مل ػ ػ اإلس ػػالـ واألدب ،احمل ػػور األخ ػػَت ،ومض ػػات جامعي ػػة ،الع ػػدد (ٔٔ) /ٖٓ ،حزي ػ ػراف،
ٗٓٓـ.
 -ٕٜزلمد سامل سعد اهلل ،مل

اإلسالـ واألدب ،القسم الثاين ،ومضات جامعية ،العدد (ٓٔ)ٕٓٓٗ/ٙ/ٙ ،ـ.

اإلنـت ـرنـت
ٖٓ -عبد اهلل ضبودي ،ادلفهوـ النقدي للشعر اإلسالمي ادلعاصر،
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نظرية ضعف الشعر يف صدر اإلسالم
م.د.جاسم خلف صالح/كلية اللغات  /جامعة التنمية البشرية

المقدمة :

احلمػػهلل ر ب ااملػػُ ،ت ل الاا ػػلةُ الاالػػلـ اػػس نيػ ِ
ػمهلل ا ىنيػػاُت أمػػهلل ال اػػس اػػج الديػػ،،وج ا وػىا ا  ،ػػهلل ل ال ػ
ُ
ُ
اقتهللى وج ل الني َ ،اس نهِ ،جج إىل وـ ااهلل الوملهلل:
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػ،،وٍ اا ػىِاـ
ػابِ الاا
ااىنيػوؿ ُأَ امهلل يػاس ار امػج الني َ
القفن ،يف د اني،ت نيػ،وةٍ اػس وقػا ااةػى ف اا ػىو ال وقػا َ
ِ
ِ
ػ،ب ال د ػػٌت
ضػ َ ارُ ػػنهب ِ ػ اا اوػػمل ِى ال ُ
ااوػػملىان ل الأويػػان ،إىل د اف درنيػ َ
ػملى الااوػػملىانَ ال إ ػػ ،ػ َ الد ػ َ
ػلـ رْ ُوػػ ،ب ااوػ َ
ظٍ ل الدكىـ ااوملىان ااذ دافَملوا ااملةمهللةِ ِ
مٍ الا و ِ
الب و،حل ِ
ِ
ِ
وأالػنَتِ ِهبل كمػ ،دافملػوا َنهػ ،وأَنيػناتِ ِهب
ََ
َ
اس ااوملى ااذي ػَت ُ
ػلـ القم ِم ِػج  .ال ػ داػا ب ُػهلل ِ
نوع ااواملى ال ػْنل ِ ب ػ اػ،د ِئ ارني ِ
ػا انيتلفػ ً،وػُت اااػ،ت ُت قُػهللا س
ا ِض اهلل ٍ
ااا،ت ُ
 .الالقَ َ
َ
ََ
َ َ ُ ََ
فمػ ق،دػ ٍػَ إ اف اا اوػػملى قَػػهلل ضػػملا الديػػ،وج ا مػ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
َُ َ
ال أػػهلل َ
َُ
ُتل ف َةػ ْهلل َك ُػ َػى ااناةػ ُ
ػوؿل ال ػ ْ
ػ،ه ومػػنهب يف وقػػا ارنيػػلـ ػ ااوػػمل ِىل ْ
َ
ِ
ِ
ٍ
ػأاا
ق،دَ إِ اف
ػىـ ااوػملىانل الِ ػ ْ اج ِػَ ااوقػوؼ اػس ػذِ اانظى ِػٍل كػ،ف ػذا اااُ ،
ػال ااػذي ت ُ
ػملى الدك َ
َ
ارنيلـ قػهلل َ ػ ا َ ااو َ
ُت ل ال ٍ
اِ ،
ني،متٍ.
ِ
هللت نَظَى ٍَ َ ِ
يهلل ِ
ارنيلـ.
ا ا،ػػا ا الؿ َ :
أن،الؿ ا انَ اايت د ْ
ضملا ااومل ِى يف َ ْ ِى َ
ِ
ِ
دكهللت ُ او الازد  َ ،احلمػ،ةِ ا دوم ِػٍ يف ػذا
ت وُطل َف ذِ اانظى ٍ ال ْ
د  ،ا ا،ػػا اا ،ين  :فةهلل انيتملىض اآل انَ اايت د اَتَ ْ
توفمق الاا ال ِ
ِ
ااا،ا ل ال ار اا ِ
هللاد.
دج
دوىز نتِ ،
اامل ى .الأضمنت ا ،متٍُ َ
المبحــث األول :
عف الشع ِر في صد ِر اإلسالم
ض ُ
َ
ػوع ػ ديػ ِ
ػ،،ب ػػذا اا ػىدي قػػهلل أػػأ ىالا اػػَ ،الَ َد
ُت يف ػػذا ااَموضػ ِ
اػػهللال دَ اف اااػػ،ت َ
ِ
ِ ِ
ػت ػ
ا الااػىالـل الَعػَ ْ
ػلـ فتوػ ْ
ف ػػ،نَ ارنيػ ُ
ػ،نات نػػجُ ااملػ ُ
ػىب الأوػػ،ناوا و ،هػػ،د النػِال فػػَ ،
ِ
ب و ،ػػ ِ ،اجملػوا الا ػٍَ اا اوػػملىِِ ِٔ.الكػػذاا اتاملػوا
ػوح ل الاتمأنػ ْ
ػت َ
ااملػ َػى ُ
الجػػ،نت اا ُفتػ ُ
ِٔتاة،ت ف،وؿ ااوملىان جٔ صٕ٘:
( ) 941

اػػس الػ ِ
ػ،ف او ػ َني ػلّـ إد قػػ،ؿ :
ِ
ػلـ
ّ
فامػػَ ،ك ُػ َػى ارنيػ ُ
ااوػػمل ِى ال الا تػػج ّ
اػػس دي اوػ نياػػهللالف ل إد ةػػوؿ
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ااملىب داا دي ػ ااوػمل ِىِ دالؿ ارنيػلـ اػ َ ،ػَُاَ ُهب ػ د ػ ِى ااػهلل ِ الااناػوةِ الااػوت ل ال ػ ،دد َو ُػه ْب
 :مث ان َ
ىؼ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
النظمج فأ ْ ِ
ِ
ػا اادى ْ ُػهلل يف
دنياوب ااةى ِف
ُنيىنيوا داا الني َ توا ا َوض يف اانظب الاان ى ز ،ن ً،ل مث انيػت َةاى داػا َال ْدالنَ َ
ااوػػمل ِى التظْػ ِىِ ل َِ
ا اػ ِػٍ ل الر ػَْنػ ِِؿ ااػػوت يف لػ ِ
ػ،ب امػػج ل فَػَى َجملػوا تمن ػ ٍػذ إىل
الُّ َملػػجُ اانػ د يػاس ار امػػج النيػػاب ِ ل الد ػ َ
ػىو ّ َ
َ ُ
َد ْ َهللنػَ ُه ْب نج ِِ ِٔ .
انوُ،ؿ ِ
ااملىب ااوػمل ِى ا
ػِؿ اػس ااىنيػوؿ يػاس ار امػج
الاو نياهللالف وَ ِهلل ُد
دالؿ ارنيػلـ ل نػهلل  ،كػ،ف ااػوت ن ُ
َ
ِ
ػ،ب امػج ل ػ،دالا اىل َد ْ َػهلل ِو ِب ا ا
الؿ يف
النياب ِ ال َ ،رْ ُوَ ِىَ ػجُ ااةػى ُف اا ػىوُ ل القػهلل َُّ َملػجُ ااىنيوؿ يػاس ار امػج النيػاب ِ الد َ
ةوؿ  :إ اف كلـ ا نيػل مُت ػ اامل ِ
ػىب د اػس تاةػًٍ يف ااالن ِػٍ الددالقِهػ،
أملُ ،اِ ِهب َ ااومل ِى ل القهلل اوهلل وا فمج داَّيٍ ،
اوهللاع ل ُ
َ
ػلـ ا ػػ ،امُت ل يف ن ػػوِ ب ال نظػػو ِهب ل ف نّػػّ ،مػ ُػهلل ػملى تل ػػَ ،ف وػ ػ ِ ،و ػ ٍ
ػ كػ ِ
ػت ال ُمػ َػى و ػ َ دو َوْمػ َمل ػ ػٍَ الاحلُطػ ػػم ٍَ الج ػ ػػى َى
َ ّ
ػىزدؽ
الااف َ
ِ
ِ
ِ
ػوـ الز ػ ٍَت ال اةمػٍَ وػ ِ َاػ َػهللة التىفػٍَ وػ ِ
َ ......د فػ َ تاةػًٍ يف ااالنػػٍ و ػ ٍَت ػ ػػمل ِى اان،وُػػٍ ال نػػًتَة الاوػ ِ كا ػ َ
َالنُ اػم َ
ااملاهلل  .........الاالاَ يف داا د اف ِ
ِ
ؤالن ااذ
ََ ُ
ػلـ يف ااةػػى ف الاحلػػهلل ِ
ا اااّػػذ ِ ِ ػػِ اااوػػى ػ ارأمػ ِ
ْددك ػوا ارنيػػلـ َُِّمل ػوا ااطاة ػٍَ اامل،ام ػٍَ ػ اا ػ ِ
ػ،ف ا ام ِهمػػ ،ل
َ َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ػت َ ا ػػ،أػُ ُه ْب يف ااالنػػٍ ػ ْ َ اَ ػػ،ت َ ػ ْ قَػ ػْاػاَ ُه ْب ػ دَ ػ ِػَ
النوػ ْ
ػت تاػػُ ُ ،ه ْب الا أَػ َفملػ ْ
فنهضػ ْ
ػأت اػػس دنيػػ،اماِه ،نفوني ػ ُػه ْب ل َ
ِِ
ِِ
ِ
ِِ
َتلػ َ د ا،جػ ٍػٍ الديػػفس النةػ ً،ػ
ا  ،اماػٍ ِمَػ ْ رْ َ ْلػ َػم ْ ػػذِ ااطّاةػػٍ ل الال نوػأَ امهػػ ،ف ػػ،ف كل ُ ُهػ ْػب يف نظمهػػب النَ ػى ب د َ
ااملِ،ل ااطا ِ
هللؿ أ ةمفِ ً،ا ،انيتف،دالِ اا ِ
لـ ِ
اةٍِِ ِٕ.
اٌت الد َ
دالاِ َ
ا الد َ
يا ً
ا
ػتج ووػملى
اا قوا ِػج ا االِؿ ل ة ُ
ػوؿ ات ُػهلل اااػ،ت ُت فػأدا كػ،ف اوػ نياػهللالف َو ُ
الون،ناً اس ذا ااةوؿ ااذي اَز َاؿ اا َ
دني،اماج ال ِ
ِ
اال،وق ل ف نَػجُ ُفم ُػهلل
مل،نمج مجممل ً،اس مل ِى اامل ِى
ُك ٍَّ تلَ ،ف الاحلطم ٍَ اس ُق ا ااومل ِى ارنيل الأَػ َف ُوقِ ِج يف
ْ
ِ
ا دال
ضػػمن ً،ػ ن ػ َِت دد ػ ٍّ
ػا ل وػػأ اف ااوػػملىان يف االؿ ارنيػػلـ ِ ر توقف ػوا ػ ِ اا ػناظ ِب ل الا اف لػػتوى ػػمل ِى ْب ر َضػ َػمل ْ
ْا داا مت ً، ،ل النيلفِ ُ ، ً،
اامل ِ
أطوَ الا أةس ِِ ِٖ.
َهاِ ْط الإ  ،اس َ
ةوؿ وج نيىالف ل ّ
الِمػػ ،ػ َةػ ِوي دي اوػ نياػػهللالف ال لػػنِ ُهللِ ل ال ػػىد اػػس ػ ػػىى دف ػػملى تلػػَ ،ف يف ارنيػ ِ
ا ل أَػ َف ػ ُػوقُج
ػلـ قػػهلل ال َف َالضػػملُ َ
َْ
ُ
َ
َُ ُ ََ ُ
ِ
ع وػ
اػػس  ،ػ ِى الفهلل َمتػمب ل دال أػػىى د اف ا قى َ
َ نيطماِنَ ،الاَ َوُ ِ ،ىِ اَ ْ ػملُِى ِ ػ ْ ػِ ،ىن ،ل الديػوا ُُتب
ااىجَ اَ ُم ْوأَس اج ََ :طماَجُ د ْ
َنيطَ ُ
ت،وا ةوؿ  :الاَِو د اف ذا َ
ِٗ
ا
د اس ِ ْ دَيواأِنِِ ،
ػَ ام ِػج ل ف مػا
م
ال
ج
مل
ػم
ل
ػ،ف
ك
ِ
ػاب
ني
ال
ػج
م
ا
ار
ػاس
ي
ػ
ن
اا
ف
الإ
ل
ج
ى
و
ر
ااوت
ك،ف
.ف،دا
َ
ُ
ا
ا
د
َ
ُ
ْ
َُ ُ ُ
ااملىب نج ؟
ان َ
ىؼ ُ
ِٔ ةهلل ٍ او نياهللالف ص٘ٛٔ:
ِٕ ـ.ف لص ٕ٘ٛ:
ِٖا دب ااملىو ظهو ا نيلـ اىل و ٍ ،اامل ى ااىا هللي ل د تامَ ونيا ٜ٘:
ِٗأ ،خ ااطربي ل ج ٖ ص  ٜٔٔ:الانظى موف اال ى جٕ لصٕ٘ٓ
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ا ااوػمل ِى يف يػ ْهلل ِ ارني ِ
ض ْػمل ِ
ػلـ يػ،مًٍ،
الِم إقْػتَفس دَ َى او نيلٍّـ ااا،ت ُت احملهلل ُت ل اااهاميت ل إد اهلل نظى ػٍَ َ
َ
ػا وَِةواِػ ِػج :اامل ػػىب ق ػوـ دَالال اُل ػ ٍ ٍ
الدالؽ ق ػ ٍ
ػوِل ِمت ػػ،ز  .فا ػػب اا ػوا دف دني ػ َذ ُ ْب ااة ػػى ف ّتم،اِػػج كم ػػ ،دني ػ َذأْػ ُه ْب
ل ال اػػَ دا ػ َ
ُ
ُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػَ ااوػىاد َ ا نيػىى  .فَ ُوػُاوا وػ،اةى ف ل النيػ َ
ت ااوػملىانُ
و،اهلل وٍ أاا ااوى ملٍ اا  ،اٍ ا ربادة اانة،دص اايت ك،نػت أَػ َملم ُ
املتمملوا إىل ِ
كامٍ ار ِِ ِٔ.
ِ
ِ
ِ
ِ
ػامُت َرْ ػَْنػ َة ِطمل ػوا ػ نظ ػ ِب ااوػػمل ِى ل الر َل ػ تُوا ل وػػَ عػػب
ال ػ ػُ َػهللق ُق يف د انيػػٍ ػػذِ ا َىتاػػٍ اات ،دمػػٍ بػػهلل دَ َف ا لػ َ
دمٍ الا ِ
ا مل ،ك َتةٌ ل َّي ااىجوع إِامه ،يف ا ،د ِ ااتِ ،
ملى كمػَ ،نيػ َ اَجُ ااتػْ ،خ  .نملػب
دومٍ ل فل َِّم ُهلل تهلل  ً،إال َالي او ُِ ّ
ُ
ٌ
ااو ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
إ اف ااةى ف اا ىو َناََ ااملىب وِال َنتج الإِ ِ ،زِ ا نػج ر ػْنػج َػ قَ ِ
ػوؿ ااوػمل ِى َالنَظْ ِمػج ل وَ ْػَ دَػا َػى يف ااوػمل ِى أػأ َتاًكاػَتاً ػَتَ َ اػس
ُ ََْ ْ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػ،ا ااسافػػ،ظ الا ضػػُِ ،ت ا نيػػل مٍ ل الأوظمػ ِ
ػا ااة َ ػ ِ
ااوػ َػملىان ااتوػػامه،ت ااةى نمػػٍ ل الاقتاػ ِ
ػص ااةػػى ين يف
داػػا يف انيػػتِملَ ،ةِ ُ
ِ مل ِىِ ْب .
ػلـ ِ
نوػ ِ
ا ااوػػمل ِى ل يف َ ػ ِى يػػهلل ِ ا ِرنيػ ِ
ضػ ْػمل ِ
ػوؿ :إ اف
ػامُت وػػ،افتُ ِ
وح ل ةػ ُ
الدَ ػ اهلل جىج ػ ز ػػهللاف  .نظى ػٍَ َ
ػُ،ؿ ا لػ َ
ا ِ
تُ،ؿ ا لامُت نج و،افتوح ِِ ِٕ .ال ملاوـ ا اف اافتُوح ِ ووا ِ
ِ
ا
اث
ااوػملى ل إ ْد ػَتَ،ػهلل ُ
ااوملى يف ِى ااىا هلل َ أوقا َ
َ
ٌ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ااوملىان ي ِرب ب الفىالنيمت ِهب ل الأ و ِى ااااهللاف ا فتوتٍ ل فاب أ اافتوح نياا ً،يف أوقد ِ
ا ااومل ِى .
ُ
ُ
ِ
ا ااوػػمل ِى يف ػ ِى يػػهلل ِ ارنيػ ِ
ضػ ْػمل ِ
ػوؿ  :اَ َملاَػػجُ ػ
ػلـ ل ةػ ُ
الااػػهللكتو ػػطفس ااو ػ ملٍ ػ ااػػذ قػػ،اوا ونظى ػػٍ َ
ِ ِ
ِ ِ
ن،فاػ ِػٍ ااةػ ِ
ػملى
ػوؿ دَ ْف نملػ َ
جذالأػُػجُ الأ ػوا َ ْ
ػملى قَػ ْهلل َنياَػ ْ
ػت َ
ت وَل َنتُػػجُ يف إوػػ،ف ااامل ػػٍ ااناو ػػٍ ال نيل َعػػ ،ل اةػػهلل أَػوا ى ااوػ ُ
ػًتؼ وػأَ اف ااوػ َ
نو،دِ ااوملىانِِ ِٖل ال ذا ػَتَن،ىف َال َتةمةٍ داومل ِى يف ِى ااامل ٍِ  .الك،ف ااو ملٍُ قهلل أ،و َ تهلل َػجُ َػ ْ انػِال ِان ااوػمل ِى
َالَل ،س إِ ُ
ِ
ِِ ِ
َنيػاَب وِلػاَ ِ
ِ
َ اتتف،ا ِػج وػ،اةى ف اا ػىو
يف ذا َ
اامل ى و َةواج :تىت د اف  ،ىاً ف،لً اَ اامهلل اقا َ ػ ااوػملى مت ،ػ ً،وَمل َػهلل دف د ْ َ َ
ِِ ِٗ .الق ػ ْهلل أَ ػػو ب اا ُةػػهللا س الا ،ػػهلل ُوف ااػػذ َاد ػوا د اف اامػػهللاً اَقاَ ػ َ ػ قَػ ِ
ِ
ِ
ػ
ني
ر
ا
يف
ػَ
ػ
ة
ػ
ر
ػج
ػ
ن
د
ال
ى
ػمل
ػ
و
اا
ػوؿ
ػلـ إال ومت ػً،
ُ
ُ
َ
َ ْ
َ َُ
َ
َ ْ
ََ َ
ِ٘
ٍ
ٍ
ِ
ػا
ا يف ااامتِِ  .القَهلل فَػن َاهلل ااهللكتو وػِت ا اػو ي ػذِ ااػهلل وى ػ نيػلؿ د انيػٍ ملمةػٍ اوػمل ِى اامػهلل تم ُ
الاتهللاًل الانيتُػاَ َ
ِ
ِِ
ػتهللؿ امػػج وتِ ِ ،دػػج ال ِ ِ
ػملى ك مػ ٌػىل
ةػوؿ  :الكػػَ ػػذا ااوػػملى ااػػذي انيػػتطملن ،دف نلػ َ
َ
ن،نيػػاَتج ل ِمػػ ،ق،اَػػجُ يف هػػهلل إنيػػل ج ال ػػو ػ ٌ
اا ْملػ ِىِ مجمملػً،ل ال نى ِ
ػَ
ب َ
أملهللادُِ لمث،دٍ المخلػوف ومتػ ً،ال و ةُ ،
ا ػ ِ
ػ،دفٍ د اف اام ػػهللاً د ض ػػس ُا ػ ُم ػػىِ يف ا  ،ام ػ ِػٍ ال ا ػ ً،يف ا ِرني ػػلـ ل الان ػػجُ نَظَػ َػب ُا ػ ػ َػملىُِ يف ا  ،ام ػ ِػٍ الُا ػ ً،يف
الإنت،ج مل ِىِِِ .ِٙ
وُت ُم ِىِ ِ
ن،نيَ تَاممل ٌ َ
ا ِرنيلـ ل ال ذا أَ ٌ
ِٔأ ،خ ااوملى ااملىو تىت نيى ااةىف اا ،اا اع ىي ل اااهاميت ل صٖٔٔ :
ِٕأ ،خ داب اااٍُ ااملىومٍ ل جىج ز هللاف لجٔل صٕٕٕ:
ِٖا دب يف وكَ احلض ،ة ا نيل مٍ لد.ااو ملٍ ل ص٘ٚ:
ِٗـ ف ل ص٘ٛ :
ِ٘ااوملى الااوملىان ل صٔٙٚ :
ِٙاامهلل و ومملٍ اامل ،ىي لد وِت ا او يلصٖٜٖ :
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ػا اَامػ ٍػهلل َ ػ قَػ ِ
ونيٍُ
ػوؿ ااوػػمل ِى دال ااملِنَ ،ػ ِػٍ وػ ِػج كػػَ ،ف يف ني ػ ِى َتم،أِػ ِػج ل ال ػػو أَػ َوقدػ ٌ
ػا اقتَ َ
الوػػذاا ف ػ َف أَػ َوقدػ َ
ض ػْتجُ اا اوػػم َ
ْ
ِٔ
ِ
ػذاا ف ػ َف ػػ،
ُت قػُػهللا س ال ُأػ َػهلل ُت ل الاػ ْ
ػَ إىل داػػا َك ػػَتٌ ػ اااػػ،ت َ
َالجاَػػجُ اعػََػىُـ ِِ َ .الرْ َ ُ ػ وِ ْ
الد َ
فملػ ِػَ ا ِرنيػػلـ َكمػػ ،دَ َ ػ َ
ِٕ
ِ
دَ ػػَ إامػ ِػج وملضػػهب ػ دَ اف ِ
ِ
ػ،مول َالَ ملػػٌت ػػذا دَ اف
يػ ٍ
ػملىُِ ُكادػػجُ كػػَ ،ف يف ا  ،امػػٍ َالَرْ ػَ ُةػ ْػَ ػػملىاً يف ارنيػػلـ ِِ َ .نػػَتُ َ
َ ُُ
َ َ
ػَ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
د ِ
ِِ
ػُت
ػما انيػػل َ جُ ُ
ػملى ل الَرْ َوُػ ْػَ وػ َ
الز ػ َػهللُِ ل اف ارنيػ َ
اا الػػاَ َ
ػلـ َرْ ََّينَ ػ ِ ااوػ َ
َ يف أَوقفػػج َ ػ قػػوؿ ااوػػملى كاَ ػ ُػى ني ػناج َال َ ْ ػ الاَػ َ
ِ
وُت فَنِ ِه ْب .
ُ
ااوملىان َال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ااوػػملىانَ َػ اػربالا َ ػ ْ دَف ػػْ ِ ،ب يف ضػػون ا ملطمػػ،ت ا َهلل ػػهللة ااػػيت جػػ،نَ ػػ،
ػ،،ب اا ػىد ِي اا ػػ،ين  :فػػذ اوا إىل د اف ُ
دَ ػػ ،دَيػ ُ
ِ
ا يف وَ ِ
ُنيىى .
ارنيلـ الإِدا َت َهلل َ
ملض َجوانِاِ ِج فأ اف ازد  ،اً َت َهلل َ
ض ْمل ٌ
ث َ
ُ
ث يف جوان َ
َد َ
المبحث الثاني :
بطالن نظرية ضعف الشعر في صدر اإلسالم
ِ
ِ
ِ
ضػ ْػمل ِ
ا ِنػ َػهلل ِان وَملػ ِ
ااوػػمل ِى يف َ ػ ِى
ا ّ
ُت يف أػػِ ،خ ااوػػمل ِى ااملػػىو النَةػػهللِ ااػػذ ا ْػاَتػوا وُطػػل َف نظى ػػٍ َ
َنيػػنَة ُ
ػض اااػػ،ت َ
ِ
ِ
ِ
ػُت
ػنهب تػػج اهػػهلل اوػىا مب ااػػذي قػػ،ؿ :كػػ،ف ػ ُػى اااِمل ػػٍ تػ،فلً و،اوػػمل ِى ل فمّ،ضػ ً،وػػج  ....فُ ُ ،ػػوَ ٍُ وػ َ
يػهلل ِ ارنيػػلـ ل َال ػ ُ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ش الااملى ِ
ػت َنِم َفػًٍ تػ،دةً رْ أَػ ْةتَ ِ ْػى اػس
ب ن،تمٍ دُنيػىى ك،نَ ْ
اانَ ا ياس ار امج النياب ِ الاي،،وِج ن،تمٍ َ
الوُت قى ٍ َ َ
ات الا َهلل ِؿ ل الإىل ا ن،قَ ِ
ااام،ف الااومل ِى ل الإىل ا ن،ظَى ِ
ما ال ِ
ات إىل ِ
االنّ ِ
اال ِ
وُت ُ ملى ِان ا هلل ِنٍ ال ُ ػملى ِان َ َ ِػٍ
،ف ل وَ َْ ا تهلل ْ
َ
ض،ت َ
َ
ّ
ُ
ُِ
ِٖ
ِ
ااملىب َامج ِِ .
ني،ي ُموا
َ
ل الن َِت َ ٍ َ ااذ َ َ
ارنيلـ الدَااوا َ
د  ،ااهللكتو وق ضما فَػ َةػ ْهلل دَ ػَ إىل دَ اف ارنيػلـ دَدكػس جػذالةَ ِ
ااوػمل ِى ل ةػوؿ :الِ ػ ااظُاػ ِب اإلني ِ
ػ،ؿ
ػلـ دَف ُة َ
َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ػ،ف ل النيػِ ،
ِ
نو ُهلل اػس ك اػَ ال ٍ
ػهللاث اػس ازد ػ ِِ ،ال اػس
إِنجُ َك ا
هللت ا َت ُ
ا نَو،تَجُ ل فةهلل كَ ،ف ُ َ
ب ااومل ِى ل َالَالقَ َ
َ
ا َ
ااملَى َ
ُمخُواِ ِػج ل نيػوان يف ملىَكػ ِػٍ ا ِرني ِ
نمُت الا ىأَػػهلل َ دال يف اا ُفت ِ
ػلـ ػ َ ااػ َػوَ
ػوح  ...الاَ َملانػػ ،ال نُاػػُ ،
َ
ػلـ ددكػػس جذالأَػػجُ
اغ إدا قُانػ ،إِ اف ارنيػ َ
ٌ
ِ ُِ
ت و،اومل ِى
ت ُ َة َهلل ا النٍَ الدَنطََة ْ
الد ْ َملاَه ،إ مل،الً ل ف اف دتهللا َجُ َتا ْ
ؼ يف ا ِ ،
َر ُ نوا ِ
امٍ وومل ٍى ك ٍَت ل َ ْ ػُ ُى ُ َملى ُاؤ .ِٗ ِِ،
نطةونَجُ ل فأدا وِنَِّ ،م ُهلل َ ا ٍَ اايت ا أُ ْملى َ
ك َت َ ْ ْ َ َ
الاملػ اػَ ااػػهللكتو وػػِت ا اػػو ي ػ دك ػ ِى اااػػ،ت ُت ااػػذ ا تن ػوا وةضػ ِ
ػمٍ ارنيػ ِ
ػوع يف
ػلـ الااوػػمل ِىل إد أَػ َمل ػاى
ض عػػذا ا وضػ ِ
َ
َ
َ َ
ِ ِ َ
ِ
ِ
ِ
انيٍ ذا ا وضوع .
َفىَدُِ اهلل
ارنيلـ فمج ل الارنيلـ الااوملى ل ااذي د
ملى ا ضى ُت الد َى
دك َ ِى ؤاف،أج :اامهلل او ومملٍَ لال
َ
َ
ُ
َ

ِٔـ ف ل صٔ٘ٔ :
ِٕااوملىان ا ضى ُت ل د اهلل احلامب تفٍتل صٕٕ :
ِٖأ ،خ اانةهلل ا دو نهلل ااملىب ل تج اههلل اوىا مب ل ص ٕٙ :
ِٗاامل ى االنيل ل د .وق ضما ل صٗٙ:
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ػلـ و َةواِ ِػج :القَػ ْهلل ػ،اٍَت الدَنػ ،دَ ضػ يف ِد اني ِػٍ ػذِِ اا َفػًتةِ
ضملا ااومل ِى يف َ ِى يػهلل ِ ارني ِ
القَ ْهلل اد اس ااة،داُت وِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ارزد ِ ِ ،اَ ٍ
ااوػملىان ل
،ف ل الد اف
ت
َ إام ِػج ل ِ ػ ْ القوف ِػج وَِوج ِػج ااوػمل ِى ال ُ
ل د اف احلَم،ةَ ا دومٍََ ك،نَ ْ
َ
ارنيلـ كَ ،ف وَى ِ ً،ما ،ػُْن َل ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
وػػَ كػػَ ،ف ااوػ ِ
ػلـ وَِوجػ ِػج ني ػػو ِج ل الد اف ُ
ػملى نيػػلت ً،قو ػ ً،ػ ْ دَنيػػا َ ٍ،ا هػػ،د ل َ ػ َػهَىُِ ارنيػ ُ
ااوػ َػملىانَ كػػ،نوا يف تَامملػػٍ ا ُ  ،ػػهلل َ
َْ
ُ
ِٔ
ِ
ِ
يف ِ
نيامَ ارِ ولموف ِه ْب الدَ ملْ ِ ،ب ِِ .
الَ َِ
ت ُ َػملىانٌ ل
وًت ُؾ يف د ِج َ د ِي د .وق ضما ااذي دكىن ،ل ُ
ػملى َال َنيػ َ َ
تما َةوؿ  :الإدا كَ ،ف قهلل َمخَ َػَ ٌ
َ
ِٕ
ِ
ِ
ف اف ملىاً نيى ال ُ ملىاناً نيى ل قَ ْهلل وػىزالا ا ِ
اُت ل ِ ََ ُ ملىان َ ّ ٍَ ِِ .
ممهللاف ااومل ِى وَ َ
ملهلل د ْف ك،نوا َ ُمو َ نيَ ،
َ َ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ُت إال دَ اف ااوملى يف َ ِى َ ِ
ص جهلل ػهللةً ل فَاػهللد انػ،
ملض ااا،ت ْ
َ وَ ُ
ػَ ػ ارنيػلـ ني ػ،د َ
يهلل ارنيلـ قَػهلل اكتَ َل َ
الدَ َ َ
َ
ِ
ػوح يف ملػػ،نم ِهب ل الََّيتػػ،ز ِ ػػملى ػػذا اامل ػ ِى وِنَػ َف،ػ ٍ
ِ ِ
ػ،ت انيػػل ٍمٍ فػل أػػىى فمػػج
أطػوٌ يف اَُُػ ِػٍ ُ
َ
ااوػ َػملىان ل َالِقَػػٍ اافػػ،ظ ِه ْب ل الالض ٍ َ
َ ُ ُ
أني ً،احلم،ةِ
ِ
ِ ِ
ِ
ػا وِػ ِػج ا أم،تػ ً،ػػهلل هللاً إىل نَملػػم ِب اآلنيػػىةِلإىل ا نػ ِػٍ ااػػيت ال َػ َػهلل ِ ػػ ،ااةػػى ف
َالأرب ػ ً،اَ ػَت  ،ػػأ َف ااوػػملى ا ػػ ،ا ل وػَ ْػَ أَامػ ُ
ا تاةػػُتل الاكتَلػػَ ِ
ػ،وَت جهلل ػ َػهلل َة ِ ػ َ ااةػػى ِفل الااف،ظ ػَ ً،ر أَ ُ ػ أاوف ػًٍ ِ ػ ْ قَػْاػ ُػَ
ااوػ
ػملى ا َ ْ
ضػ َػىُـ ني وي ػً،لالاااٍُُ مو ػً،ل أملػ َ
َ َ
ُ
ُ
ِ ِٖ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
كوع الااوضونِِ .
ااى ِ
ك ،نٍّ الاانّ ،ل الاا فى الارَّي،ف ل الاا َ لة الااَِك،ة ل ال ُ
ٍ
َيػػاَ َو ااوػػُ ،ى ارنيػػل د دك ػ َػى إاتِا ػ ً،ػ ااوػػِ ،ى ا ػػ ،ا ل الا ننػػ،
ػلـ قَػ ْهلل ااػ َػَِـ ُ
ااوػ َػملىانَ وةضػػمٍ ل الوػػذاا د ْ
إ اف ارنيػ َ
َبػػَ د ْف نػَػذ ُكى د اف اػػهللد اراتػِِاـ ااػػذي دنيػ َذ وػ ِػج ارنيػػلـ َر ُ ػ ج ،ػػهللاً تِ تػ ً،ل إد إ اف قػػ،د َة ارنيػ ِ
ػ،أً،
ػلـ كػػ،نوا اك ػ َػى أَلػ ُ
َْ ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػوؿ يػاس ار امػج النيػابِ إىل ن ِ
ػِؿ كمل ِ
ِ
ػَ وػ ز ػ ٍَت
َ  ،تا َُ
و،انفا ارنل،نمٍ الد واقه ،الدَتل هػ ،ل القػهلل انيػتَ َم َ ااىني ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ػا كملػ ٍ
يف َ طاَػ ِ ق ػػمهللأِج و،نػػت نيػػمل،دِ ػػو نػ ٌ
ا فمػػج واتػ ُ
ػَ الد ػواؤِ ل الأَػتَُػػٌت وػػج ا ػواقجُ  ....فَ َلػػم َ
ػِؿ فػ ٌ
ػٍت مجمػ ٌػَ أتَ ػنَػ َف ُ
ت و ،وِِج ل َال َاػَى َ ْ ِض ُِ،ال َفوِِ نج فأض َفس امج وُ َىدأَجُِِ ِٗ.
الف،ز ْ
ااة مهلل َة ُكاه ،ل َ
ِ
ػا ااىني ػ ِ
ػوؿ ي ػػاس ار ام ػػج الني ػػابِ الااة ػػى ِف اا ػ ِ
ػىو ا تل ػػ،أٍَ ػ ػ اافن ػػ،ف
َال ػػىى اا ػػهللكتو داالد ني ػػاوـ د اف واق ػ َ
فلػػه ،ل ال ػػس ارنيػػلـ وملمػػهللاً و،ُ ،اطػ ِ
الاال تةػػ،د د اف ااطَاممل ػٍَ ااا َوػػى ٍَ ال َُّي ِ ػ د ْف ُمتن ػ ػ ااتملا ػ َِت ػ نَ ِ
ػ،ت ااػػيت ُل ػِ ،ال ُؿ د ْف
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػ،د ِِ
ض ُني َ
ااوػدى ل الاحلُ د
اوؾ ا لد ٍِ اس ارنل،ف دي ااطامملٍ اااوى ٍ اايت ََّيتَا ُ ه ،ا ََتُ ال َ
ػلح الاا َفل ُ
أَف ِى َ
ػَ الاا ُ ْػىُِ ل الاا ا ُ
ِ٘.

ِٔاالنيلـ الااوملى ل د .وِت ا او ي ل صٔٔ:
ِٕـ ف ل صٖٗ:
ِٖادو،ن ااملىب يف ا  ،امٍ اليهلل ارنيلـ ل صٕٙ٘:
ِٗ واقا يف ا دب الاانةهلل ل د .اهلل ا ا ،ا طا ل صٖٜٔ:
ِ٘ ة،الت يف أ ،خ اانةهلل ااملىو ل د .داالد نياوـ ل صٖٜ:
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ػُت وقِ ِ
ِ
الق ،ف ااهللكتو نياوـ َ ِ ِ
ػ،ؿ  :ففػ ااوقػت ااػذي تػاىَـ فمػج دفلتػوف
ػا دفلتػوف إِ ْد ق َ
وُت َ وقا ارنيػلـ ل الو َ َ
ي نَوػ ٍ
ػٍت ا ػ ِ
ػوؿ :
ػ،ط فَ ػ اٍ
ػوؿ اا ػىو ة ػ ُ
ػوف ااوػػِ ،ى قَ ػ ْهلل ُا ِه ػ دال ػُ َف الػ ُػهلل ا ني ػػلؽ دال ُلػ ُػا إىل ُُّمل ػ ِػٍ اآلعػ ِػٍ ل نَػ َػىى ااىني ػ َ
دا
نُت ِِ ِٔ.
اروَ احلَ َ
الأَػْتػ ُىُؾ َ
ااملَى ُ
ب ااو َ
املى تىت أَػْتػ ُىَؾ ُ
اامل،ين يف ِ
كت،وج ارنيلـ الااوػملىِ ل الوملػهلل دَ ْف نػ،قش ان اافػى ة ِ
ُت قػ،ؿ
وضوع ااهللكتو ني،
ا ذا ا
الِما َْتَ َ
َ
َ
ُ
ِ
ض ْمل ِ
ا ااوملى ارنيل ل النؤكِ ُهلل د اف  ،انيػتَػنَ َهلل إام ِػج ااةػ،داوف ِ ػذِِ ااػهلل َوى َ ِىجػ ُ إىل
ص إىل
وطلف َد وى َ
الِمَّ ،نياَ َق ََنْاَ ُ
ا دال اانةػ ِ
ِ ِ
ِ
ػوص ااةػػى ِف دال احلػػهلل ِ
ػض ن ػ ِ
ُت دال لممػ ِػَ وَملػ ِ
قِاّػ ِػٍ إتال ِهػ ْػب اػػس اانُ ػ ِ
ػ،د
ػوص اا اوػػملى ٍ دال اىل أةامػػهلل ةواػػٍ ا قػػهلل َ
ااةهللا َ س اك َى ِمَّْ ،لتَ ِم َُ ل الأوجمهه ،إىل ن َِت  ،د َهلل ِ نه.ِٕ ِِ ،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ػملى قَػػهلل
ػَ اػػهلل ااةػػ،د ااةػػط وػَ ْملػ َػهلل دف َلَػهلل َ
َالد ػ َ
اث ػ ُجهػػهلل اا ّهللا نيػػُت يف إ اػػ،ت وُطْػػلف ار تةػػ،د االػػ،دهلل ػ د اف ااوػ َ
ت وػج وملػهلل ارني ِ
ت نيوقُج ومل َػهلل ارني ِ
ػلـ ل اىل د اف إَّيػَ ،ف ومل ِ
ػلـ قػهلل
َنياَ ْ
ػض اا ّهللا ني َ
ػملى قَػ ْهلل ََك َػهلل ْ ُ ً
ت َج ْذ َالأَجُ َالَك َل َهلل ْ ُ ُ
ػُت وػأ اف ااو َ
ِ
اتل،ني ػ ِهب وِضػ ِ
ػُت ِ ػػمل ِى ػػذِِ ا ىتاػ ِػٍ الااومل ػ ِى ا  ،ػِا
ػود إىل
ملػ ُ
ػملا ا لػػتوى اا َفػ اػٍت اػػذاا ااوػػمل ِى ل الاحلَػ دق دننّػػ ،اَػػو ق ،نػػ ،وػ َ
ْ
ِٖ
َد ْكنػػ ،دال َف نػ ٍ
ؼ يف ػ ٍ
ػ،ف َنيػػى دَ اف
ػ،ن د اف نػ َ
ػما ا يػػ،اٍُ الا لػػتوى ِِ  .ال ملػ َِػًت ُ
ػُت ااومل ػػى ِ ِ ػ ْ ت ػ ُ
َ
ػ،ؾ وػَ ْون ػ، ً،نيػػمل ً،وػ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ارنيلـ ال وػَ ْمل َهللُِ ِِ ِٗ.
امَ
التظَجُ اس ااومل ِى ارنيل
داا ااضاملا داذي َ
ك،ف قهلل وهللدَ يف احلةمةٍ قُ َ
ل،غ ة ،نٍ ااملط ِ
ُت ختتاف ِ
ُت أػ ،دمت ِ
ػ،ن ااوػمل ِىي يف ػىتات ِ
ػ،ف
الَّي ُ ُ
ااةوؿ د اف اهللد ا ةَ ،نٍَِ َنَتُ الا ٍد إِ ْد ِ ْ َن َِت ا لتَ ِ ُ َ ُ
ُ
ِ
ِ
ػملى َاختَػ َذ و،افمل ِػَ فهو ػ ً،جهلل ػهللاً يف
ص ا
انيتلف ً،جو ى ً،
التىت َت ُ
ُ
تما ااطامملٍُ الا َ ،د ُ
ما ا فهوـ ااوػملىي اف ااو َ
ٍ
ِ
اتوجمج جهلل ٍهلل دَػاَى يف َ لَ ِِ ،الأَطوِِ ِِ ِ٘.
ِظ َّ
الني َ
ارنيلـ ل َ
ضَ
ِ
ؼ ااةػ د
ػَ إام ِػج ل وػَ ْػَ
ط وػأ اف اا ا
ال نػهلل َ ،مل َِػًت ُ
ض َ
ػملا قػهلل وػهللدَ قُام َػَ ارنيػلـ ل فهػذا َملػٍت د اف ارني َ
ا َنيػاَا ً،فممػَ ،د َ
ػلـ اَ ْػم َ
ٍ
ػُت ػػمل ِى
ػنو ااوػػملىانَ ػىالًة اُو ػًٍ كاػػَتًة  .الكػػذاا فػػأ اف ا ةَ ،ن ػٍَ نػػَتُ ةاواػػٍ نػػهلل  ،ةػػِ ،نو َف وػ َ
ػتو اوواو ػ ً،جهلل ػػهلل ًة ااوػػمل ِى الَ ػ َ
فػ َ
ِ
ِ
الوُت مل ِى اا ُف ِ
ملاة،ت يف َ ِى ػ ،قَاػَ ارني ِ
ِ
كُت ااػذ َ َرْ َتػأَّىالا وِاَُُ ِػٍ
دي،،ب ا
،وؿ
ا
ػلـ ل الت اػىت ػمل ِى ا ػُػو ِى َ
لامُت َ
َ
َ
ُ
ػلـ َدْتاِ ػػا ػ ػ ِ ػػمل ِى أِا ػػا ااطاة ػ ِػٍ اامل،ام ػ ِػٍ ِ ػ ُ ػػملى ِان ا ملاّة ػ ِ
ػهللاد اِو ػػمل ِى ،قَػْا ػػَ ارني ػ ِ
ػ،ت
ااة ػػى ِف اا ػػىو ل َال ِ ػ
ػملىُ ب ا ت ػ ٌ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ااف،وؿ ااذ واُوا لتوى فنمػ ً،ادمل ً،يف ا ِ
ػىدات الأَىاكمػَ ل انيما ٍػٍ الأو ٍ
دان ااواػملىي ل ف ٍ
ال ِ
ػامه،ت  ...التػىت ػػمل ِى ااا،د ِػٍ
ً ّ
َ َُ
ُ
َ
ِ
ِ
ملاة،ت ِِ .ِٙ
لتوى ملى ِان ا
و،رنيلـ وَة َ دال َف
ااذي قَ اَ أأَػدُىُِ
َ
ُ

ِٔـ ف ل ص  ٖٜ :الانظى قوؿ ااىنيوؿ ياس ار امج النيابِيف ااملمهللة جٔ صٖٓ :
ِٕارنيلـ الااوملى ل د .ني ،اامل،ين ل صٕٚ :
ِٖيف ااوملى االنيل الا وي ل د .اهلل ااة،د ااةط ل صٕٔ :
ِٗـ ف ل صٖٔ:
ِ٘قضمٍ ارنيلـ الااوملى ل دد ا اان،قو ي ل صٗٚ :
ِٙا ِ،ل يف ا دب ارنيل ل د .إوتل،ـ اا ف ،ل صٖ٘ :
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ف،اوػػملى يف َ ػ ِى يػػهلل ِ ارنيػ ِ
ػلـ َرْ َتةػػ،تَ ْ ػ َ ااةػػى ِف اا ػ ِ
ػىو ل إِا ػ ،يػػَ َ ،ونػ ً،اانػ ِ
ػ،ا اػػس فَػ ْهػ ِب ااةػػى ِف الأَفلػ َِتِِ ل
َ
ُ
ِٔ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
القَػ ْهلل َد ػػ ،او ػ ُ اػ ٍ
ػملى ِِ  .الوػػذاا
ػ،ا إىل داػػا و َةواػػج إدا َ
يػ ػػملُ َ
َ َامػ ػ ُ ب ػ نٌ ػ ْ َ ملػػ،ين ااةػػى ف ف،اتَملػػوُِ يف ااوػ َ
ِ
ِ ِ
ػَ كتػ ِ
ػت إا ػػس ج،نػِ ِ
ػَ ملػػ،ين
دياَ ػ َػو ّ
ااومل ػ ُػى ُتَموػػم ً،ػ َ ااةػػى ِف يف ااتفل ػ َِت حل،جػػٍ ااة ػى ِدف اىل ااوػػمل ِى الَ مل،نمػػج ل فَة َ ،ػ ْ
ااةػػى ف ِِ كتػػَ ملػػ،ين ااوػػملى ِِ ِٕ .الَاةػػس ااوػػملىان َلػػتَ ِمهللال َف ِ ػ ااةػػى ِف اا ػ ِ
ػىو يػ َػوَ ُ ب الأَوػػامهُ،تِِب الَ ضػػ ،منَػ ُهب يف
ُ ْ ُ
َ
ُ
ا اامل وِ الا ز ِ
ُُمتاَ ِ
،ف.
الخاتمة :
فمهلل د ْف نل ا َ يف ِ
ِ ا ِ
ِ
ت،دج ل الَُّي ِ ُ أَا م ُه ،ا ،أيت :
ني،مت ٍِ
ااا،ا دَوْػَىَز اانَ ِ
َ
َُ َ
ِ
ب ااو ِ ِِ
ػمو اا ػ ِ
ِ
ِ
ٔ -إ اف ارنيلـ َر ُوِ ،
لـ ل الوػذاا
ام،ػجُ كةا ِ
َ ْ
املى اذاأج ل َناجُ نَوعٌ َ اا َ لـ ل َت َلنَجُ َك َ،ل ِ اا لـ ل القَ َ
َ
َرْ َو َْ دال َف انتو ِِ ،الازد . ِِ ،
و،اهللف،ع ػ قَض ٍ
ِ
يهلل ِ
دالوػ ،ك دػَ ااةضػ ، ،ااػيت كػَ ،ف
ط
ػمٍ ُكْاػ َػىى ل َ
ارنيلـ ل الناجُ ا أَػاَ َ
ااوملى اك َى ااتِا  ً،يف َ ِى َ
ِ َْ
َٕ -
دياو ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ارنيلـ .
اَ
ااوُ ،ى ُهللاف ُ َنه ،يف َ ى  ،قَ َ
ِ
ملا ااواػمل ِى يف َ ػ ِى يػهلل ِ ارني ِ
ض ِ
ػلـ ل دنيػتَػنَهللالا يف َد ػوا ب إىل اقػو ِاؿ وػَ ْمل ِ
ػض اا ُةػهللا س
ُت ااذ َ ق،اوا وِنَظَى ٍ َ
ٖ -إ اف ااا،ت َ
َ
كأو نيلّـ ل ن َِت دف هلل ُنيوا اامل َى د انيًٍ دقمةًٍ ال لتفمضًٍ .
ػ،ىف القػػمب ا نلػ ِ
ػلـ اػػس ك ػ ٍَت ػ ااوػػمل ِى ااملػػىو ااةػ ِ
ػ،ف
ػهللو ااػػذي أَ َ
ٗ -تػػ،ف َ ارنيػ ُ
ض ػ ام َ اناً الدف ػػ ،اً اليػػو اً ددوم ػًٍ ال أتنػ َ َ
َ
ا ُامةػػٍ ال ا،ددػِ ِػج ارجتم ،مػ ِػٍ الااف ى ػ ِػٍ االػػِ ،مٍل الَشاػ َػهلل ُ ػػملىاناً جػػ ،امُت الُمضػػى ُت دكػػربالا ارنلػػ،ف النػػ،فَ،وا ػ ااملػ ِ
ػهللؿ
َ
َ
الارن ِ
ِ
ارتل،ف الا ل،الاةِ .
،ؼ ال
ااوػػملى ِان ل الِقَ ػٌٍ يف ااف ػ ِ
ِ
ِ
٘ -اكتَلػ ِ
ِ
ػ،ظ ِهب ل
ػملى يف َ ػ ِى َ
ي ػػهلل ِ ارنيػػلـ َني ػػ،د َ
ص جهلل ػػهللةً ل فاػػهللا ان ػػ ،أَطػػوٌ يف اَُُػػٍ ُ َ َ
َ َ
ػَ ااو ػ ُ
وح يف مل،نم ِهب .
ال ُ
الض ٌ
 -ٙا تػ،ز ػػملى ػػذا اامل ػ ِى وِنَػ َفٍ ،
ػ،ت إنيػػل ٍمٍ ل فَػػل أَػػىى فمػ ِػج أنيػ ً،ػ احلمػػ،ة الأَػاَػ ُى ػِ ً،اَ ػ َِت  ،ػػأ َف ااوػػمل ِى ا ػػ ،ا ل وػَ ْػَ
َ
َ ُ
ا ِوج ا أا،ت ً،هلل هللاً وِنَملم ِب اآلنيىةِ .
أَػ ْا َم ُ
 -ٚإ اف نَظَى ػٍَ ضػػملا ِ
ااوػػمل ِى يف يػػهلل ِ ارنيػ ِ
ػلـ – إ ْف َرْ أَ ُ ػ ْ و،تا ػًٍ ِ ػ َ ا َنيػػ،ا – فَه ػ َ اػػس ا قػ اػَ نلػػامٌٍ ل الاملػػت
َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ػا ارنيػ ِ
ػلـ االػػا ػ ااوػػمل ِى
يػػ،م ًٍ،اػػس اتلقهػػَ َ ،ػاُهػػ ،يف داػػا َ َػ ُػَ د َاػػهللد ااػػذي أَػ ْىأَ ػ ُػِ امػػج ل ال ػػو وقػ ُ
الااوملى ِان .

ِٔااملمهللة ل جٔ صٖ:
ِٕد ى ااةى ف يف أطو اانةهلل ااملىو إىل نيى ااةىف ااىاو اع ىي .د .أمهلل زناوؿ نيلـ ل صٕٕٓ :
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المصادر والمراجع

 -1ا ى ااةى ف يف أطو اانةهلل ااملىو اىل نيى ااةىف ااىاوػ اع ػىي ل د .أمػهلل زناػوؿ نيػام،ف طٕ ل دا ا ملػ ،ؼ ا ػى ل
ٔ.ٜٔٙ

 -2ددو،ن ااملىب يف ا  ،امٍ اليهلل ارنيلـ ل وطىا ااالت،ين ل دا ا مَ ل وَتالت ل . ٜٜٔٚ
 -3ا دب ااملػىو ػ ظهػػو ارنيػػلـ إىل و ،ػػٍ اامل ػػى ااىا ػػهللي ل د انيػػٍ اليػػفمٍ نةهلل ػػٍ ل د .تامػػَ ونيػػا ُنمػػٍ ل دا
ال تَ اعلؿ ل وَتالت ل طٔ ل ٘.ٜٜٔ

-4
-5
-6
-7

ا دب يف وكَ احلض ،ة ارنيل مٍ ل د .طفس ااو ملٍ ل ااة ،ىة ل تاٍ ا ّماو ا ى ٍ ل . ٜٔٙٛ
اامل،ين ل ط،و ااىني،اٍ ل اا و ت ل ،ر ا ملىفٍ ل ٖ. ٜٔٛ
ارنيلـ الااوملى ل د .ني،
ارنيلـ الااوملى ل د .وِت ا او ي ل تاٍ اانهضٍ ل وُهللاد ل طاملٍ ااى ،د ل ٗ. ٜٔٙ
ا ِ،ل يف ا دب ارنيل ل د .إوتل،ـ ى وف اا ف ،ل دا احل مٍل وُهللادل ٔ. ٜٜٔ

 -8أ ،خ داب اااٍُ ااملىومٍ ل جىج ز هللاف ل طاملٍ اعلؿ ل . ٜٔ٘ٚ
 -9أ ،خ ا دب ااملىو – اامل ى االنيل ل د .وق ضما ل دا ا مل ،ؼ ل ى ل ٖ. ٜٔٙ
 -11أ ،خ اال ب الا اوؾ ل ااطربي ل لةمق أمهلل اوو اافضَ إوىا مب ل دا نيو هللاف ل وَتالت ل ٕ. ٜٔٙ

 -11أػػ ،خ ااوػػملى ااملػػىو تػػىت نيػػى ااةػػىف اا ،اػػا اع ػػىي لّممػػَ أمػػهلل اااهامػػيتل طٕ ل ؤنيلػػٍ ا ػػّ،م ل ااةػػ ،ىة ل
ٔ. ٜٔٙ
 -12أ ،خ دانةهلل ا دو نهلل ااملىبل تج اههلل اوىا مب ل دا احل مٍ ل وَتالتل . ٜٖٔٚ
 -13ااوملىان ا ضى ُت ل د .اهلل احلامب تنف ل اعم ٍ ا ػى ٍ اامل ،ػٍ اا ت،ب ل ٖ. ٜٔٛ

 -14ااوػػملى الااوػػملىان ل و أمػػهلل اػػهللار وػ لػػاب وػ قتماػػٍ ل لةمػػق د .فمػػهلل قمم،ػػٍ ل دا اا تػػَ ااملاممػػٍ ل وػػَتالت
طٕ ل ٘. ٜٔٛ
 -15تاة،ت ف،وؿ ااوملىان ل أمهلل و نيلـ ا م ،ل لةمق أمود أمهلل ،كى ل طاملٍ ا هللين ل ااة ،ىة ل ٗ.ٜٔٚ

 -16ااملمهللة يف أ،ني ااوملى الدداوج النةهللِ ل و اػ احللػ وػ
ل دا ا مَ ل وَتالت ل ط٘ل ٔ. ٜٔٛ
 -17موف ا ى يف فنوف ا ُ،زي الااوم،دَ الاالَت ل او نيمهلل اان،ا ل دا ا مَ ل وَتالت ل طٕ ل ٗ. ٜٔٚ
 -18يف ااوملى ارنيل الا وي ل د .اهلل ااة،د ااةط ل دا اانهضٍ ااملىومٍ ااطا ٍ ،الاانوى ل وَتالت ل . ٜٔٛٚ
ػمق ااةػَتالاينل لةمػق أمػهلل أػ ااػهلل

اػهلل احلممػهلل

 -19اامهلل و ومملٍ اامل ،ىي ل د .وِت ا او ي ل تاٍ ا نهللاا ف ط،و ااتمل،النمٍ اااان،نمٍ ل وَتالت ل ٓ. ٜٔٚ
 -21ة،الت يف أ ،خ اانةهلل ااملىو ل داالد نياوـ ل دا ااى مهلل اانوى ل وُهللاد ل ٔ. ٜٔٛ
 -21ةهلل ٍ او نياهللالف ل اهلل ااىه و أمهلل ل طٖ ل طاملٍ اانهضٍ ل ى .

 -22واقا يف ا دب الاانةهلل ل د .اهلل ا ا ،ا طا ل دا احلى ٍ ااطا ٍ ،ل وُهللاد ل ٜٓٔٛ
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حتليل النص بني ثنائية الوضع واالستعنال
أ.م.د .محمد ذنون يونس فتحي /قسم اللغة العربية  /كلية التربية للبنات/جامعة الموصل

الوضع واالستعمال تأسيسا ومفهوما:
الوضععل ل:ععجلع ا تععل :وضععواع يضععتك الأععجع ت ك ع ا زا لت،ععك ك ع ا لغ عرا لععي :ت ع ا ع ال :ععو ال ع ا ت ٕٜٔ
هع ع ع الوضععل ت ال:،ععجلع لتععل الأععجع ت لغععر :عل ع جي الواضععل لتغغ،ععي تععل ادتععي لغ عرا ل ،ع  :عت ،ع ،غععي ع ا لععغ
السععغ للوت ت ٔٓٙٚهع ع دا ع ا ع لضواع لت ع لق اللتغععمل سععلضج ت تلععق ادتععي يا لر ع ي ،ععي لا ضج ،ععجل ك ععلضجا
الأجع ت ا غر :ي لق ولوجي ادت ين توالب لألل ظ ا التلس ٔ  :ياصط ل ط ،مبت،غملع
 -1وتغععمل الأععجع ععع اع دت ،ع ل ،الععجل ،غععي  ،سععي :ي ،ععا ه ع ا ا يضععل ل،ءر ع  :ياد عجا د ع الأععجع ا ع د ع ال ،ع
يغري  :ك خلطوط يال،صب يالتض يغريه .
 -2وتغمل ال ،ع اع ادتي ل ،الجل ،غي  ،سي زي وا طجل الضج ،جل :حبغث ه د،ي ه ا ادتي ،ع الت،ع ع لق اللتغعمل:
ي ،ا ه ا ع جمل دوضوع.
زا زجي ه،ع د اا يه،ع د دع لوا :يالوضععل هععوع تعججي ال ع اا زي ال ،ع زي الجدععر ال:،ععوا دع لوا يادتععي :يتع اللع ج
ال:،و ععوجي التععجب لا غ ع جي ا لععجل ا صعع،غجل ل ،ع صععوو يصععغ:جل صععجعغجل يوجكغ ع رمو ع يدتععي الغ ع د ع زلععل ح ع الللععو
ا يا لي؛ دجات جل ئج الل:غريات اليت وطجز ،غي يواثج عغي؛ دتجععجل ا ع ب العيت ز ّت لا تلعق الل:غعري ياخلعجيج ع ا صعل:
ععج ال ع ا يل ع ال ،ع د ع
يدتجعععجل الض عواحمل ادل لءععجل ت ء،غ ع ت الل ععوا يالل ع ل :ع لوضععل أععري لا اللأععلغل ا
زل،ي :يالللو ا ييل ال ا ز ا الواضل زجي حيضع ييغ لعي ادضصعو د،هع  :يهع ع لق لضع وجي دعل دع ع ّعجب عي و عري عمل
دصععط ،ج ال:،ععجل يالل ع س :زي لودسععلج ععمل دصععط ،ج الل ع عة يا اع :عه ،لععق دسععلو جيع ج ع ا يا ععلتء يلّ :ع
ال:،و وجي التجب الض اداع الوضل ياا لتء ا.
يزد اا لتء ا عهعوع لحعراا و،عق الع ياا لا ع لجل ال،طع ياللع س ياخلطع ب :يدمع ا عق عغعي زجي ولع ثج تع دع
و،ق ال ياا لظجيف احملغطجل دلل ،ا ك،ه  :واع وت،ضك دلل ،زي دخ طب زي تء،غعجل ل ع ا اللع س :زي الظعجيف
اخل لغععجل احملغطععجل ع ل،حت الععيت حععل ،ععا ادععلل ،اللع ثج ع ؛ ل،ضغ ع س ل:غععري دضصععو يياع لل،ععق الجدععو ال:،و ععجل يلنجالهع ع
)ٔ اجملءو جل ال،و جلع ٔ.ٕٛ /
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يضته ا ييل :يل،لءثغل ل لق حلوتف  ،و ع الل حغعث السع ك،جل :عهع ا الجدعر ال:،عوا يضعل ع ك ،ل ،العجل ،عا زجي ال عل
الع ا ز عع ،للغععي ال تععل داحععث :عهع هععج ا لععجل ا صعع،غجل لتء،غععجل الوضععل :للع لظععجيف ولت،ع تء،غععجل ل ع ا اللع س :الععيت
ولط،ب اخل عجل يالغسعج ،عا ال،ع ط  ُ :عجج ادعلل ،هع ا الجدعر ع زصع،ي الوضعتج لسعج ،ع اللض ئعي سع ك  :زي عل عي ،ع
اوص ع لي ع لف ااث،ععمل :زي ضععءي او ع د ع ت ع  :عه ع ا ع ات الععث ث هععج ن لععجل ع ا صععل :يل ع ّ تلععق لولععو

دضلضععغ ت ولت،ع تء،غععجل ل ع ا اللع س لا ادخ طععب :يا ميلع ل،ع زجي حتع ّ تلععق اخلععجيج ل لععجل زصعع،غجل ،ع اللتج ععف ع
الل ع؛ حي ا لتء ا ط ئ يا تل ّ ي.
كء ا ميل ل ،وسءغجل تلق اخلعجيج ع ا صعل الوضعتج ا علتء ا اجملع ا :جي زصعل الوضعل ز ع دع ا ضغضعجل
ياجملع  :يت ع و:ععري الل،ءععجل ع زصععل يضععته يا لععوجي ع ا :يت ع ز ع ععغ و ي لا تلععق  ،ع ل ثععي ع
ِ ِ
ضوليع " ي ِ ِ
س :يمهع ا صع جي ال،ع اجي ُيضعت ت العج اعة يالصع ح :يا لعو ُجي د،هءع
ُ
سع حَت يَ َ
زصل حت َ ي َ
ادتععي" ٔ  :ع ع وأ ع ي اصععط لغ ععمل الوضععل ياا ععلتء ا د ع لهععجل يا ضغضععجل ياجمل ع د ع زنععج  :لا  ،ع
ال:،ععوا دع اللععي ا ضغضغععجل الوضععتغجل لا الععجل ععجل يضععتغجل لت تععجل ععمل الع اللمل :ع غ ،ع لععوجي ععمل هع

حتع ي ع س :
عتعل ل:عري هع ا
اخلععجيج ل،جدععر
ادصععط ،ت

نصععه اا ععلتء ا ال:،ععوا ،ععوع د،ععي:
ب ،ععا ا ل :ي ّ
ا تععجل و ل ع  :ك ،ظععجل ال ا ععجل ال الععجل ،ععا التءععوس للععل د ع ع ّ
عل جي تلعق نجيلع ع ا ضغضعجل لا اجملع  :ي ع ا صعل الوضعتج ىلع لا ال العجل اا علتء لغجل ا ع ة :ي ع ع تلعق اجملع
ل ععو ح ع ّعوا لا لضغض ععجل جعغ ععجل د ععجل :د ععل زجي د ع الض ععجي ا الض ععوا ع ع جي يص ععف ا ل ع ظ ضغض ععجل ياجمل ع ل ع ع ل ععوجي ،ع ع

اا لتء ا ىلع  :ع ضغضعجل ياجملع دع عوا ل ا ل ع ظ ادسعلتء،جل :يت عل اا علتء ا ز ع دجل،عجل الوضعل زي ال:،عجل زي الل ع عة
ا ووصف أجع د تلق :لل ميل وسءغجل الوضل ا ص،ج ضغضج لجي ا لتءل ال ،ع عغعي :زا ،ع د حعرا ال ،ع لا
ع ع لجل اا ععلتء ا ياللع ع ايا ا ععلتءل ت الل ععي الوض ععتغجل :ي ع ع ا اا ل ع ع ص ععا يص ععف الوض ععل ا ص عع،ج ح ععي ا ععلتء ا
لضغضععج :يزدع لعو حععرا ال ،ع لا و،ععق السع لجل يتع و:ععري ع اللععي الوضععتغجل :لت تععجل يتج ،ععجل د حتععجل عغوصععف جملع لغ ،ع :

يت ع حّععي الض عجات اد ع للج ت ٗٙٛهع ع لا تلععق ضولععيع " ع لوضععل ع ض ع ا ا ععاد ،ععا لتععل ال ،ع لععغ ،ععا ادتععي
كلسءغجل الول ا :يه ا هو الوضعل ال:،عوا :ي ،عا غ ،عجل ا علتء ا ال ،ع ت ادتعي لعو صعري ز عهج عغعي دع غعري  :يهع ا
ه ععو يض ععل اد،ض ععوات الث ث ععجل الأ ععج ج رم ععو الص ع ة :يالت ععجت الت ع س رمععو ال ا ععجل :يالت ععجت اخل ع رم ععو ا ععوهج يالت ععجل  ،ع
ادلل،ءععمل :ياا ععلتء اع لط ع ب ال ،ع يل ا ة ععمل دسععء ع ل  :يهععو ا ضغضععجل :زي غععري دسععء لت تععجل غ،هء ع  :يهععو
اجمل ع " ٕ  :يت ع صع ّعجح ال غغععوجي ع لق  ،ع ا ع ث ع ا ععلت ة الععج ،الععجلغ لوصععف ال ع ات ا ىلغععجل :ع جي ص ع جل
صع جي ع ت وتع ا س سع ىلءع لطع ب
اا لت ة دلوت جل ،ا ا لتء ا ه ال ،ظمل ت ادسلت د،ي :دل زهنء َ،ء جي ن ّ
،ا غري  :يزل وا جي اا لتء ا ت ادسلت د،ي لغس س :عل ل عج الوضعل ل،ءسعلت د،عي الع ا هعو ادتعي ا ضغضعج:

ٔ اللل ب -غ و يع ٕ.ٜٔٚ /
ٕ ال نرية -الضجاتع ٔ.٘ٚ /
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ي ،عوا ،غعي الضععوا ولعو ع ات ا لضع ئ ىلع ٔ  :ع صععل الوضعل ل لععجل زيلغعجل ت عل حععريا ال ،ع لا ع لجل اا علتء ا :يلع ا
ص ك اا لت ة د ا لجل الوضتغجل ا يا :يلجي س سلتءل ت ا ضغضجل ل:ري وت ا.
يزثّجت تضغجل الوضل ياا علتء ا ت اامع ال:،و عجل وع ثريا ك عريا :يزنع يا ،عوجي ،غهع اللثعري دع ا للع س يالضوا ع :
ي تلض ع يجي زجي الواض ععل ك ع جي ضص ع تل ععق ي لون ع  :د ع زل ععل حضغ ع ع س االل ع يض ععجي ة لص ععوا الل جت ععجل ععمل الص ععغ
يالعاكغب ادلأ جل :عض طوا تص ادلل ،مب لظجل ا لعجل الوضعتغجل ل،ل جتعجل عمل دع هعو زصع،ج ي ع ل :لغعث عجج مهعرة
ُحص ْج  :يمي ه ا الضع لعغ ،عا يلعو ضعءجل التعمل ت صعغ زنعج دثعلع
الوصل ادلسو ة لا الض ل و ع كء ت ز ُ
لدأ عوا  :دععل زجي ععمل ال ت،ععمل ا يلععمل دلسععو ي ععمل ال تععل الث لععث دضععءوس :لا زجي كسععجة
زُ ِععج ي زُغ ع ِرا  :م ع ف ُ

ا يلععمل ضععجل حلغرععجل اا ععلتء ا ياد ،ع جل دععل الغ ع ع :ع صععل عغهء ع الض ع  :يدجا ع ة زصععل الوضععل ضععءك اىلءععرة او ع
ل،ضععءجل ادض ع ة يضععت  :ت لععمل زجي ضععءجل ععمل الث لععث ضععجل س ع ب د ،ع جل ال عواي :يا صععل عغععي اللسععج :عل حععك اىلءععرة
دلسو ة ،ا ا صعل :يهلع ا لت عك الضعءجل العيت هعج ن لعجل ع زصعل يضعته يهعو اللسعج حلغرعجل ااو ع ع ي ا ت ح ع
ا صععل الوضععتج لألعت ع ا ادلض دععجل :عضععءجل مهععرة الوصععل الت ضععجل ا ععلتء ا ا يضععت و ع ا ،ععا الض ع الوضععتج ي غععر ع
الض اا لتء يل ٕ .
يصجح ال:،و وجي ا يائل جي ال الجل اا لتء لغجل ت وتطج ل ،ياا زلل دع ع لف زصع،ه الوضعتج :مبتعي زجي ال العجل
ّ
اا لتء لغجل ا ة وجا ا ت ء،غ ت اا لض ب وأ غه ىل مب نجلك للغي :يجي ال،ظج لا زص،ه الوضعتج يصعغ:له العيت
ت ٕ٘ٛه ع

يلع ت د ع زل،هع  :عغهرععج ا صععل الوضععتج يوص ع ا ال الععجل اا ععلتء لغجل زص ع  :يدع تلععق د ع تكععج اد ع
 ،ووت ي ،ا توا تضه ٖ ع
يلجي ك جي خم،وط س ا يِ
يزلص زلأ ئج وجا ي
ّ
لغث يضا زجي ا ي مجل ز و يهو دوضوع زص ل ،العجل ،عا الوصعف :زا ال العجل ،عا الع ات ادجو طعجل
ث :لل،ه  ،اا لتء ا لجت ج ا ع :ع ط،ضك ،ا ا غجل :يدع ادت،عوس زجي زعتعل اا عج ،ع ل ا ة مجتعي
ءععل ،ععا زع ععل دثععلع ز،ع يزل دع يزعلععل يزع كععل يز عع ،يز ع س :يزدع زعتععل الوصع ج ،ع مجتععي ععحععي ءععل ،ععا
يص ع ْ ج :يالأ ع ج د ع مجععل ز ععو ،ععا ز ع ي حظ ععج لا ادسععلو اا ععلتء يل ال ع ا
عُع ْتععل دثععلع ز،ععج يُْ،ععج يزص ع ج ُ

نجلك للغي يهو ال الجل ،ا ج ال ات :يلجي كع جي ت ا صعل حتلع  :ت لعمل ءعل التعج زعتعل الوصع ج ،عا عُتعل :كءع
ت توىل ع ثغ ب و  :ينغل ه ٗ ؛ لا زجي ا لجل اا علتء لغجل ل ع غ ،عك ،عا ا لعجل الوضعتغجل ل،ل جتعجل عمل الع اللمل :ع،ع
ت لوا ا صل لا لويغ جل دضصو ة.
ٔ ل غجل ال وتج ،ا خملصج الست ع ٔ.ٜٔ /
ٕ اد،صف جح كل ب اللصج ف -ا ل ع ٔ :٘٘ /اد ل ح ت الصجف -ا جل ينع ٘٘ :جح تطج ال - ،ا هأ سع ٖٖٖ:
التجف ت ع الصجف -ا ء ياع ٕٓٔ.
ٖ ؟؟؟؟
ٗ الل دل ت ال:،جل يا ب -اد ع ٔ.ٕ٘ /
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لل ع اا ععلتء ا الت ع ل ،ععا ا صععل ا ولععب زلل ع س ا صععل يتواحغ،ععي؛ حععي زدععج ط ع ئ داتععك :كء ع ذم ع ت
ا جكجل الت ضجل  ،اا لتء ا ت صغ:جل ا َأ ُو َّجي  :ععجي ياي الضءري الس ك،جل يضت د اللضك ع ل،وجي ا يا السع ك،جل دع
ضءك ،ص د اللضع ع السع ك،مل؛ لتع س لدل حغعجل لع عه اح لع ح دع ت ،هع  :يللع هع ا الضع دع كع جي ضع
حوين اللوكغ ّ
،ععا ا صععل س و،ض،ععب ياي الضععءري زل ع  :دععل زجي ال عواي ادل جكععجل د ع ت ،ه ع د لععوح وض،ععب زل ع  :يس وت ع اس ال تععل احمل يعععجل
اللض ع الس ك،مل دل ياا ،جل ا ف ل ج ق ياي الضءري؛ جي الل جد
ا جكجل ا ص،غجل ٔ .

ل سع ب اا علتء ا :عع وث عك لعي زللع س

ضوابط تعيين األصل الوضعي:
السعااا الع ا ععجل ح سعي :كغععف جععك ال،ظج ععجل ال:،و عجل ،ع التعجب ا صععل الوضعتج؟ يدع تع ا ىلع لجي تلعق هععو
ا صل :ياا لتء ات ا نج هج ال ج غجل يالط ئجل ،غي؟
يلإلل ععجل ع تلععق : ،ععج زجي ح،ظععج عغءع لت،ععو زص ع يض عتغ يدع ع ّ ي ط ئع حلغرععجل اا ععلتء ا :زي دتع يا ع
زص،ي ل ت الل س ييجيعي :يد و،ق الضوا ط عغء و مل ل ،ع
ٔ -الكثرررا االسررتعمالية :وتع ّ اللثععجة ضع ط دهءع ل،لتععجف ،ععا ا صععل الوضععتج؛ لت ا غ،ععب ت اا ععلتء ا زجي
واع ادلل ،ا لتء لي ال:،جل دل ا صل الوضتج :ضوا السغوطج ت دتجل ل ثي دتجعجل زصل ي هجة الض،عب ادلع ينع
" ععجي ت ا ت ئلع لتا ل عت الل،ءجل ت دوضل ،ا حظ ٍ د  :يَّ ل عت ت دوضل آنج ،ا حظع ٍ آنعج :ععِ َ ُت،ع َّ
زجي زلع
ال،ظءمل زصل ياآلنج دض،وب د،ي؟ ل لض ئل زجي ضواع لتَّ،هء زص جي :يلغس زل ال،ظءعمل دض،و عا دع صع ل ي .عع واب

َّ
زجي ال ا ُت ،ي تلق ز تجل ز عغ ع :زلع ه ع زجي لعو َجي زلع ال،ظءعمل زكثعج ا علتء اا دع اآلنعج :عغلعو َجي ا كثعج ا علتء اا
هو ا صل :ياآلنج دض،وا د،ي :رمو لَ َت ْء ِجا يَ َ ْء،جَّ .
ععجي لتءجا زكثج ا لتء اا :ع ،لق ا َّ غ ،زحي ا صل ٕ .

لجي ا غ ،ععب زجي وسععلتءل ا ص عوات د ع خم له ع ا ص عع،غجل :يا غ ،ععب ا ععلتء ا الص ععغ الص ععجعغجل عغء ع يضععتك ل ععي:
نصعه الواضعل دع ا علتء ات دتغ،عجل :يا ع زجي سعلتءل ادعلل ،ا ل ع ظ
يا كثج ت العاكغعب ال ،و عجل زجي وويعف عغءع ّ
يالعاكغب ت اام ا ص،غجل :ع للثجة اا لتء لغجل تج ،جل وجلا ا صل الوضتج يو ّا ،غي يح .
عع ل،وجي دععث لععجف زح ععج يهععو ا غ،ععب ت ء،غععجل حطضععي :يللع ،ع د لءععل السع ك د،ععي دععل ال ع ع ت تول،ع ع د ع

تع ض،عب لا صعوت ع وا ت يع هجة وسعءا ع ت ب ٖ  :للع ا ميلع زجي حتع ّ تلعق الل ععوا زصع يضعتغ  :عل هععو
ا غ،ععب دع
نع ج ع ا صععل لتوادععل اللرع ي الصععوت :يهع ا اخلععجيج ت لع ات دتغ،ععجل :يلع ا لععوجي ت،ععغ دض حععجل ع
صجح ا ل لق  ،ل ثي ي هجة ا اا مل صوت ال ع يالث ع ضوليع " يزُ ع لك ال ع ع دع
اا لتء ات :يت ّ
ٔ جح الل عغجل الأ عغجل -ا د لقع ٖ :ٔٗٔ٘ /جح اللصج ف الترا -الل ل اينع  :ٜٔ -ٔٛل دل ال ي التج غجل -ال :غ ع ٕ/
.ٔٙٙ
ٕ مهل اىلوادل -السغوطجع ٖ.ٗٛٔ /
لس ع ٗ.ٜٚٔ /
ٖ ال ،و الوات-
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الثع ع ت ُيَّ يل ع َ ٍ
ث :عضع لواع ت ع َس ع عُع َّ َءععجي :يا صععل الث ع ع َّجي ُيَّ زكثععج ا ععلتء اا دع عُع َّ :يتع لواع َل ع َ ف ت َل ع َ ث:
َ
ٔ
يا صل الث ع لضوىل ت ا ءلع زَل اث :يس ضولواع زل اف  :ي ا ج ا ع لع لا تج ،عجل زنعج حع زصعل الوضعل يهعج
ل لعجل ا ععلض ب ا ءععل :ععععجي اتلصع ه ،ععا زلع اث ع ا ،عا زجي لع ث هععو ا صععل :يزجي اخلعجيج ع زصععل الوضععل تع ّ
ت ل لجل ا عجا ع سب :عه ا حم ده صل الوضل :ي أري ا ع صع و لا تلعق ز ضع ضولعيع " ي َّزدع ال،أعو ُجي ع ُ ع لك
"لتل" حي زكثج ا لتء اا ٕ .
لتل :عض لواع لَ َت ّ  : ... :يلَّ ُلتِل ا صل َّ
د ال َّ س ت َّ
لجي ا غ،عب ت صعغ:جل ع عل زجي ولعوجي دسعلتء،جل ت ع  :يهعو ال العجل ،عا تات دلصع جل حبع ث دع لهعجل تغ دهع
ععي :لل،ه ع ععجج ع تلععق ا صععل للععج وسععلتءل مبتععي اد تععوا :دثععل اضععغجل مبتععي تات ض ع  :زا دجضععغجل ٖ ت تولععي
غأ ٍجل َّ ِ
اضغَ ٍجل  /الض عجل آع  : ٚلغعث لّعك ،عا تات دلصع جل حبع ث دع لهعجل الوتعوع ،غعي كءع هعج العجل ا ع
عَع ُه َو ِت ِ َ
اد تععوا :للع ا كثععج ت هع الصععغ:جل الصععجعغجل زجي وع ا ،ععا ادتععي ا يا :يلع ا لععوجي اخلع ج ع ا صععل الوضععتج ت،ععغ :
يهو لغل ،ا ا صل يال جع :يا كثج ت ا لتء ا ا ء،جل اا غجل زجي لض س ادس ،للغي ،عا ادسع : ،عغضع اع ع ت الع ا
دععث  :يهععو ا لععجل ال :ل عجل ت اا ععلتء ا :يلل ع لظععجيف دتغ،ععجل ت ع ا ع تلععق ا صععل :عغض ع س اخل ع ادسعع، ،ععا اد ل ع ز
ادس ،للغي :عغض اع ت ال ا  :يل ا ضوا ا د لق ٗ ع
يلو يا اللض مي لت ا ضج ا
يا صل ت ا ن زجي وانجا
ّ
يا صعل هعو اللثععجة اا علتء لغجل :ينع ف ا صعل اا ،غععي لض،لعي :يتع ز ع ععغ و ي لا زجي الظعجيف تع

عجج دع

الظجعغععجل لا اا غععجل :ي تضععه ععجج لثععجة دض حععجل تضععه اآلنععج :ي ء وععي ت تلععق ،ععا كثععجة اا ععلتء ا :عهععو أععخحت
ت ت حس جل تلق اخلجيج :ضوليع " يا ،ع َّ
عجيف
زصل ا لتء ا الظجف ي نجيلي يانل ف الظجيف تضه
زجي الظ َ
تضه زَ َ أ ّل ،د ت ٍ ىف ا ِع :رموع ال ُضْل يال َضص يال َّ،لغعجل :ي ّزدع اخلَ،عف يا َدع س ياللَّ ْ عك عهع ّ زت أعل ا علتء اا ىف
ُ
٘
اللع س زجي ُْ َتععل ز ع عا :يتع لع عت ،ععا تلععق ىف اللع س يا ععت "  :يا غ،ععب ت ال الععجل ا عجا ععجل ا ععلتء ا الل،ءععجل

ت دت ،هع ا صعع،ج :يللع ،ع د ولععوعج الت تععجل ععمل ادتععي ا صعع،ج يادتععي اد،ضععوا للغععي دععل الضج ،ععجل اد حتععجل وسععلتءل الل،ءععجل
ا للخجج زص،ه الوضتج :ع لج،جل دت ،ه ال ا يضتك ع ائيع تجل الض،ب ي ط ي :يهع ا هعو ادتعي ا سعج ل،ل،ءعجل:
لا زهن و ت مبتي الل ضعل يا لسع جي لرنعج  :حظعجا ل،ت تعجل السع غجل عمل ادع لولمل :يل،ضج ،عجل التض،غعجل اد حتعجل دع ل ا ة ادتعي

ا ص،ج دل ال ات ا ىلغجل اد،رهجل ا سءغجل يالعكب التضوا :ع ت وت ا لغ زا دل ضل يحمسع  :يللع هع ا اخلعجيج
ا صل ت ل ات يدض د ت دتغ،جل :يل ا ا ميل لت،ي زصع  :عل هعو لغعل ال ج غعجل :يا غ،عب ت ال العجل العكغ غعجل زجي
سعع ،ال تععل لا ع ،ععي ا ضغضععج ال ع ا زيل ع  :دثععلع تهععب ع ينععجج لععج يح ع س ءععجي :يلل ع ت ع سعع ،ال تععل لا غععري
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘

اخلص ئحت -ا ل ع ٔ.ٔٚ٘ /
ادءلل الل ري ت اللصج ف -ا ص و ع ٔ.ٕٕٙ /
اللل بع ٖ :ٖٖٔ /ادضلضب -اد ع ٖ :ٖٕٛ /اخلص ئحت -ا ل ع ٔ :ٔ٘ٗ /ل غجل الص جي ،ا جح ا مشوينع ٕ.ٗٚٚ /
زل غجل ا د لقع  :ٔٛجح ا ضغل ،ا زل غجل ا د لقع ٔ.ٕٕٚ /
اللل بع ٔ.ٗٔٔ /
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ع ،ي ا ضغضج زلغ حع دتغ،عجل :عغضع اع صع س هنع ُ يتع س لغُ،عي :يال،هع يال،غعل ا صعود جي يا ضودع جي :للع هع ل لعجل ن لعجل
ا صل لظجيف ي غ ت ت دتغ،جل :و ا ت،له ،ا ا صل الوضتج لل،ق العاكغب.
،ععا ح ع الصععو ة
يهل ع ا و،تععب اللثععجة اا ععلتء لغجل ض ع ط دهء ع ا ععج ا لععجل ا صعع،غجل ل،وضععل :ي تععمل ال ع ا
ا يا دتجعععجل ادتغع ال ع ا ضععوس ا ععلي يوت،غععل مجغععل الصععو اخل لععجل ،ععي :يد ع يجي ح ع تلععق ادتغ ع وص ع ا ال ا ععجل
حو د ال وضا يالت ث ال ا لخ ط ال ا

ت تواحغ،ي يزلل دي.

ٕ -الم رراترات المر رراوراع تلء ع ال ع ا
اخل لغجل احملغطجل ي :اليت وتءل ،ا لنجالي

 ،ععا وأ ععخغحت زص ععل الوض ععل د ع ن ع ا ععرا ال ،ع

ع اد ععاثجات

زصل يضتي :عععجي صعغ:جل اعلتعل الصعجعغجل دعث دلوحعجل دع مخسعجل زلعجف:

ث ثععجل د،ه ع زصععوا ياث ،ع جي ائ ع اجي ،غه ع  :مه ع اىلءععرة يالل ع ع :يلل ع ت اا ععلتء ا و ع ت ا ل ع ظ اآلوغععجل دثععلع ا لععج يا كععج
يغريمه ٔ  :عغلصو زجي الرائ ال اا ع ا اللع ع :ي و ع طجل عرا ادعاثجات اخل لغعجل وعل دتجععجل زصعل الوضعل :الع ا هعوع ا عج
ياتولج :يحلغرجل ي ات صووغجل ز ّت لا ت،ب الل ع اا :ع صل الوضل ه ،س سلتءل زص ت ك س التجب :ي لّ،ع ،غعي
الترا ل،ءاثجات الت ضجل اليت لو ز ،ك لل جي الل س ل ،ا زص،ي.
ي ا ا الل:غري ي ا ت ح ع ا صعل الوضعتج ل،صعوت يالصعغ:جل يالعكغعب :عضع ووتعف الصعجعغوجي ،ع ا علض ب عتعل
صج ..اخل :عع كجيا زحعي تع
ا دج د ال تل ادض ع ال ا لوجي د ت لجف ادض جل د،ي ك ،دثلع ْت َ،ي ْ
ض ِجب ي ُْ ،
ل ف لجف ادض جل ا ميل اا ل اع لسع ك ع،رل،عب مهعرة يصعل دلسعو ة لع عل اا لع اع لسع ك  :يا صعل ت هع
اىلءععرة زجي ولععوجي دلسععو ة؛ جي اللسععج هععو ا صععل  ،ع اللض ع ع الس ع ك،مل :يا و:ععري ع زصعع،ه لا لتا ك ع جي ععمل ادض ع ع
ُحص ْج :عل:غري اىلءرة زصل يضته ك جي لغ ،ا زجي اىلءرة دلسو ة يضت ا ٕ .
دضءود علض ّ او  :ع،ضواع ز ُ
يدع هع ا الضع ط الععجل ال تععل ادضع ع ،ععا الععرد ا ع يل يضععت ا :يا تعععل ،ععا تلععق ع جي ال تععل ادضع ع ع ا
عجب ٖ ؛ جي الل ععي ،غ ععي س ع ب زد ععج ط ع ئ :يا تل ع ّ ععي  ،ع ح ع اد ع هغ يال ع اات
 ،ععا اد ض ععج ت رم ععوع س ض ع ْ
ا صعع،غجل الوضععتغجل :يد ع يجي ععرا ه ع ا ادععاثج اخل ع لج ولععوجي الصععغ:جل غععري ياض ع جل ادت ع س حلغرععجل دجا ع ة ا لععجل الط ئععجل:
ع صععل ت ادض ع ع زجي ع ا ،ععا ا ع ا :ي  ،ع د ع ا ،ععا اد ضععج لععوجي ا ععلتء ا ن ل ع ع زصعع،ي الوضععتج :ي عّعك
دتجعععجل ا صععل الوضععتج د ع ن ع ا ل الععجل ادععاثجات اخل لغععجل اجمل ع ي ة :يك ع لق الععجل ل ظععجل ل ،ع ح ال عوا ة ت تولععي وت ع اع
صععِ:ريا  /ا عجاع -آع ٕٗ  :لغععث د ععك ادععاثجات
الج َْ،ع ِعجل َيتعُعل َّ ل
ان ِ ع ْ َىلَُءع َلَ،ع َح الع أ لا ِدع َ َّ
َي ْ
ب ا ُْ َْ،ه َءع َك َءع َعَّغَع ِين َ
اخل لغجل حو الغ ىل ال ،ظجل زص،ه الوضتج ادتجيف :يد يجي ء،غجل الترا اليت ضوس ادترءعج ع لع سعلطغل
ٔ ،ظج اللل ب -غ و يع ٗ :ٕٖٜ /ا صوا ت ال ،و -ا السجاجع ٖ :ٕٚٔ /اخلص ئحت -ا ،ر ع ٔ :ٖٕ٘ /اد ل ح ت الصجف-
ا جل ينع  :ٜٛادءلل الل ري ت اللصج ف -ا ص و ع  :ٕٖٚجح الأ عغجل -الجضجع ٖ :ٕٖٛ /ا التجف -ا ء ياع ٔ/
ٖٗٔ.
ٕ اد ل ح -ا جل ينع ٗ٘ :ل دل ال ي التج غجل -ا ء ياع ٔ.ٕٔٓ /
ٖ ادضلضب -اد ع ٗ :ٕٔٗ /ا صوا ت ال ،و -ا السجاجع ٕ :ٔٛٛ /اد صل ت ص،تجل ا جاب -الرخمأجاع ٔ :ٗٓٙ /ال،ء جل
ت جح اد ،جلع  :ٛٔٚا ي ت  ،ال ،وع  :ٗٙٚل غجل الص جي ،ا جح ا مشوينع ٕ.ٕٕٛ /
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ح ع اللهع  :ععل تععل ادتععي اجملع ا صعع،و دت ،هع ا ضغضععج ٔ  :عهع ا ادععاثج اخلع لج زكسععب ا ،ع ح الععجل لصعع،ك دع
ا ضع عجل لا الع ّا :دععل زجي الع ا لععغس لععي ل،ع ح زصع  :ي و ع طجل التععرا جع،ع ادتععي الوضععتج ىلع ا ال ،ع  :يادععاثج اخلع لج
ال ا زكس ي ل،جل ل ة.
ٖ -المعن ر ع ت ع ّ ه ع ا الض ع ط دتغ ،ع ل ،ع ا ت اللأععف ع ا صععل الوضععتج لألل ع ظ يالعاكغععب :ي و ع طلي
ا لط ع ال:،و وجي ح ا صوا الوضتغجل للثري د،هء  :عض و،ع يلوا صعغ:جل اللترعبع ِ
زلسع ْ ر ع ٍ :ي ،ع د تعج يا زجي دت ،هع
اللترعب دع لسع ل ّعل ر ع  :عغلععوجي ع هعو ال ععل :غ،عوا زجي زصعل الوضععلع زلسع َ ع  :ي عك ء،غععجل حو ععل الصععغ:جل
د اخل جل لا ا حأ ئغجل الط ،غجل ا ص،جل تل ا دج :عل ّ ل ن ا ال ع لو ا سع ،ا دعج لا ع ،عي الظع هج ٕ  :يدع يجي
هب ال ه لا زجي ه ،د ع

 :ي لوجي ا

ياجملجي د توا ت ادتي :دل زجي ا سع تع س عي يس ضعل

عه ه ا ادتي ت
،غي.
ي تطغ،ع عه ع ادتععي ا صععل الوضععتج لإلضع عجل :زهععج لضع عجل لضغضغععجل زس ععجل؟ عض ع ووتععف ال ععوتج تٖٕٓٔه ع
يحو ت،و ، ،وادل الل غ جي :لغ ،ل ا ض عجل دتلءع ا ،عا دتي لوادعل :
،ا توا الل ل اين تٖ ٜٚهع ت نط جل ادخلصجع ّ

عسجت دت ين ولوجي ا ض عجل لضغضغجل :زا ال،وادل مبتي ادت ين اد غ،جل :ع ض عجل د لض عجل ادع لوا ادتع ين لا الع اا
ععجي ّ
عسععجت لوادل ع ل،روس :ولععوجي
ا ل ع ظ  :زي د ع لض ع عجل ادوصععوف ل،ص ع جل :عل ع جي الل ل ع اين ت ع اع دت ع ين ا ل ع ظ :يلجي ّ
ا ضع عجل غععري لضغضغععجل :ععل دض،و ععجل ع زصععل آنععج :زا و غع جي كع ل،روس ال،وادععل ٖ  :ي ع ا الل ،غععل دتععي ادضع ف وععل دتجعععجل

زصل العكغب :يكغف ّك ء،غجل حو ،ي.
ي تلء ال ا وجي التجب ،ا س طجل ادتي يوجك عي ت ح ع ا صعل الوضعتج :عل،ءع كع جي ادتعي د عج ا زيلغع سعغط
ك ع جي هععو زصععل الوضععل :ي  ،ع د حصععل الر ع ة ادت،و ععجل ،غععي ا ععلض ب ولععوجي لععغ ،ععا عج غلععي :يت تلععق ضععوا ا ع
ِ
ِ
عق ا ُْ ُعجيف َد َعل
ضعو َجل ،عا الْ َء ْتعي يضعت زيلغع َ :يالْ عجع ل ع ُولع عغ ِعي وَِْ ،
ا ح اع " يااصل َه ُه َ،عُ َعجا ِعي ا ُْ ُعجيف الْ َء ْو ُ
ِ
ِ
ودععجل
َصععل :يادث ع ا ِت َتلِععق َّ
الضع ْعجب دععث  :ع حععي ا ْ ع َد ْو ُ
حععوع وَع ْ:غِععري عََْ ،
ض ع لِلَْغععي دتععي َائع ،ععا ا ْ
ضععوع ،ععا ا ََْجَكععجل الْ َء ْتَ ُ،
ِ
عجب :يضع ب :يدضعجيب :عَِ َغهع ُل ُعجيف
ب :ي ْ
الْ ُء َس َّء ة ضج َ :يَا ا ل الض َّْجب ،ا زَكثج د َتلق :عََد ع َ
ض ُ
ض َعج َ
الضع ْعجبَ :يدتععي آنععج" ٗ  :عض ع
الض ع َيالع َّعجاع َيالَْ ع ع :ي ع ات ل ظغععجل لععرس د ع ءو ه ع ال ّ َالَععجل ،ععا دتععي َّ
َصععلَ :يِهععج َّ
ا ْ
ا عل ا ا ع ا ح ع ا ،ععا زصع لجل ادصع ،ععا ع ئج ادأعلض ت دع نع ا الر ع ة ادت،و عجل الععيت اعضعك ء،غع ت اا ععلض ب:
ٔ ال ل -ا ادتلرع  :ٚٙم ب ال:،جل -ا هجاع ٗ :ٜٗ /لس جي التجب -ا د،ظو ع د ة ل،ا :ادوا حجل -اآلد اع ٔ :ٔٗ /حج ج
الل ري ت ص ،جل الأتج يال،ثجع .ٜٛ
ٕ ا صوا ت ال ،و -ا السجاجع ٔ :ٜٛ /ال،ءل ت التج غجل -ا ل ع ٔ :ٖٔٚ /اد،صف جح كل ب اللصج ف -ا ل ع ٔ/
 :ٖٔٙال ،ب ت ،ل ال  ،ع يا جابع ٕٕٓ :ٕٖٓ -زيضا ادس لق لا زل غجل ا د لق -ا هأ سع ٖ :ٕٕٚ /اللصج ا مبضءوجي
جح اللوضغاع ٕ.ٙٓ /
ٖ ل غجل ال وتج ،ا خملصج ادت ين ل،ل ل اينع ٔ.ٕ٘ /
ٗ دس ئل ن عغجل ت ال ،وع ٔ.ٚٗ /
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 :ي ع ئج ادأععلض ت دع نوتة د،ععي :يللع هع ا ا نع لععغس مبتععي زحععي نع ج ع زصععل
تء،غع ت ا ععلض ب ع ئج ادأععلض ت دع ادصع ييضععته ععع اع دت حغهع  :عوضععل اد ضععج
اد ضععج :يك ع لق عتععل دععل ع ئج ادأععلض ت :لا زجي ادص ع هععو زصععل و،ععق ا صععوا
و،عق ا صعوا عغلءثعل ت ا علتء ا اد ضعج ل ،ع ا ياا علض ا :زي ا علتء ا ادضع ع

ل،ءضج :اي ا لتء ا ال ل مبتي اد توا.
ٗ -الوظيف ررةع تلء ع ال ا ععوجي  ،ععا الوي ع ئف ادس عع ،ة لألل ع ظ يالعاكغ ععب دتجع ععجل ا صععل الوض ععتج ىل ع  :يكغ غ ععجل
الت يا ،ي د ن ا دم جل يي ئف زنج لغسك لي :يل ا غ،عوا زجي ادصع
ز ع زعت ا :جي الجل ادص
ط،ععب ل ع ال تععل لوح ع جي ن ع
ا صل الوضتج للثري د ا ل
كء تج يا ت صعغ:جل ا ع

يالظعجيف ادسعلتء،جل ل ،العجل ،عا ا دعج زهنع

ا ص،غجل هج ا ث :ي الجل الظجف هج ال العجل ،عا الردع جي يادلع جي :عت،ع ا علتء ىلء ت
لمل ع ييغ لغهء ع ا صعع،غجل ٔ  :يد ع يجي دتجعععجل الوي ع ئف ا صعع،غجل ولععوجي ء،غععجل ح ع
ظ يالعاكغب غري ص غ جل.
ال عل زجي وع ّا ،عا الع ات ادلصع جل حبع ث ،عا ع غل اللرع يا ع يث :يزهنع الويغ عجل

ا ص،غجل ادس ،ة لي :ععتا نجج و،ق الويغ جل يص َ،ء  :دثلع الص ّ يال يب :لعوجي تع نعجج ع زصع،ي الوضعتج
يييغ لي ا ضغضغجل لا ا لتء ا ن ج ا صل :عغلوجي كس ئج ا واد .
يت طوا مل الويغ جل ال ،و جل اليت ا ه ا ال ل ت الل ثري ،ا د ت اكلأع ف ا صعل الوضعتج يوتغغ،عي:
،ععا دتععي ادضععج :ي ا ع ُعل ز تع ٍعجل ا لععوجي لا
عض ع زيا زجي تععوىل ع ا ععل ث ث عجلا لععوجي ل،صععب ،ععا دتععي ا ع ا ي ع خل
خل  :ع ا يا ح،غعل هع العكغ عمل يدتجععجل ،لعي :علوصع،وا لا زجي العكغعب ا يا ع ا ،عا دتعي ا ع يث :زا ل عل
الث ثعجلَ ز تعجلا :ت لععمل زجي العكغععب الثع ين ع ا ،ععا ععج الع ات :زا زلع ه ٕ  :يحلغرععجل انععل ف الععويغ لمل ال ،ععو لمل
زك يا زجي ا ال ل دوضوع ل ،ات ادجو طجل ع ث :ي ،ع ج هع ع تلعق ا صعل الوضعتج ول:عري ييغ لهع  :يوللسعج
ييغ جل ا ع احملضجل اخل لغجل د ا ث.
يد دظ هج ا ل ،ئه ل الجل اليت هج ا صل ت ح الويغ عجل؛ لت ا ع ا ل ع ظ يي ئ هع لعوا ح ع اللهع
ا يا يضععتغ  :عض ع ح ع ت اات ا ع ع يا عت ع ا يا ععجيف زيا :ي  ،ع ع ،غععي ح ع ت يي ئ ه ع الععيت ععه انععل
الس،سعع،جل الل دغععجل :يزا و:غععري ط عجز ،ععا دت ،ه ع الوضععتج ععاثج ت ييغ له ع يو ثريه ع  :عض ع لععج ن ع ف ت ح ع الععجل

ٔ ،ظج ادضلضب -اد ع ٖ :ٖٙٛ /جح ا مشوين ،ا زل غجل ا د لقع ٖ :ٜٚ /ل دل ال ي التج غجلع ٔ :ٔ٘ٙ /ال ،و الوات-
لس ع ٗ ٔٗٚ /يد ت ه .
ٕ ،ظج اللل بع ٖ :٘ٙٔ /ادضلضب -اد ع ٕ :ٔٛٔ /جح الل عغجل الأ عغجل -ا د لقع ٖ :ٔٙٛٗ /ووضغا ادض ص يادس لق
أجح زل غجل ا د لق -ادجا اع ٖ :ٖٖٔٔ /جح تطج ال ،ي ل الص  -ا هأ سع ٖٔٔ :اللصج ا مبضءوجي جح اللوضغا-
ا هجاع ٕ ٗٙٚ /يد ت ه .
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ادض ع ،عا ا ع ا زي اا علض ا :عءع،ه دع ز زحعي ع ا ،عا ا ع ا لضغضعجل ي ،عا اا علض ا ع ا :يتغعل
ي ت و د،ه ت دتي ه الصغ:جل ت اا لتء ات التج غجل ا ل ت يا زجي لعوجي ا علتء ىل ت زلع ادت،غعمل دع
ياجمل ع ؛ اتلض ع ئي الوضععل ل ع مه يزجي ا ععلتء ىل ت اآلنععج ت،غ ععل :كء ع هععو ا غ،ععب ت ع ب ا ضغضععجل ياجمل ع
الواضل يضته للل د الرد،مل ،ا السو جل :عللوجي الصغ:جل د ت غعل ادأععد ادت،عوا ادلعواطل الع ا ط،ع

ع لتلس ٔ :
ع ب ا ضغضعجل
 :عض ععج يا زجي
،عا زععجا

،ا غل ا ضغضجل ٕ  :كء حضوا لحس جي ي ط، ،ا زعجا ا عاد ادت،وا دع يجي و ع يت غ،هع ت ا ضغضعجل ال،و غعجل:
دععل زجي اللضسععغ الععويغ ج لألعتع ا ي اامع الرد،غععجل ضلضععج زجي ولععوجي ه ع الصععغ:جل خملصععجل ع ا :كءع زجي اد ضععج خمععلحت
دضععج يا دععج خمععلحت دسععلض ل :لا زهنع وجكععو ؛ حععي ععجل ،ععا ال:،ععجل زدعجا دع ن لهع  :كءع وجكعوا دع ل ع لا ال هع
ععجل ت ئءععجل ،ععا ععج اللع يب دع

يجي وتءع ت الععجل

،ع ا طع ب ىلع الصععغ:جل لغععث و ،ععل ع ا ع ا :لل،هع الععجل و
الصغ:جل :يح الوضل ا حسب ىل ٖ .
ي ،ل ال ا وجي س يضل مجوع ت،جل ل ت ا ل ع ظ :اي ا علتء ا مجعوع ت،عجل ل تضعه دعل زجي ادضع س ل،لثعجة :يز لتعوا
ا دج عغي ل ل ،:ع لض،عجل ع اللثعجة يضعت  :زي ل عل ،:ع علتء ا مجعوع الض،عجل ع مجعوع اللثعجة لولعو الضج ،عجل ادسعوغجل

ل ع لق :ضععوا ا ع د لععقع " يت ع سععل:ي ع ت ز ،غععجل الض،ععجل ع  ،ع ع اللث عجة يضع اعت زي ا ععلتء ا اول ع ا ،ععا الضج ،ععجل" ٗ :
ي سج الأ طيب الوضل ياا لتء ا ضوليع " يلضغضجل الوضل زجي ولعوجي التعجب س وضعل زلع ال ،ع ع ا عل ،:ع ،عي ع آلنج:
دت ع يلل،ععق ا ععل،:غك ت ت ع ادواضععل ع زل ع مه ع آلنج :ع ع يا ك ععع ز ُلععل مجععلع
ياا ععلتء ا زجي ولععوجي يضععتلهء ا
ِ ْل عل :سععلوجي ا ععغ  :يز  ،ع ب مجععلع ُُ،ع  :يزع ع ة مجععلع ع عاا  :ت ع ا ات وت ع اع يزَْ ُلُ َ،ل ع لِ َا الْ َل ْتَ ع ْ ِ
عمل /اد ئ ع ة -آع : ٙ
ْ
َ
ض ِجُوا عَع ْو َب اْ َ ْ ِ َ،ب /ا ح ا -آع ٕٔ َ :يزَعِْ َ وعُ ُه ْ َه َواع /ل جاهغ  -آع ٖٗ  :ع ل:ي عغه  ،ع الض،عجل ع ،ع ع اللثعجة:
عَ ْ
ِ
عرَجٍة زَتْع َ س /لضءع جي-آع  : ٕٚيادض ع س
هنع س سععلتءل ىلع ،ع ع كثععجة :يالثع ين كععع زتع س مجععلع ت،ع  :تع ا ات وتع اع دع ْ َ ع َ
تطتع  :يتع ا ععلتءل عغععي ي جي الض،ععجل دععل زحععي ععل لععي ي جي كثععجة :يهععوع تِع س" ٘  :عع نل ف الويغ ععجل ععمل
دضع س د ل:ععجل يولثععري ا
مجتععج الض،ععجل ياللثععجة لت،ععك ال:،ععو مل لوت ععوجي  ،ع ااتلص ع ت ا ءععل ،ععا يال ع د،هء ع  :يز لت عوا تلععق لا اا ععل ،:ع
اآلنج :يلل ه ا اا عل ،:ع لدع زجي لعوجي ت دجل،عجل الوضعل :زي ،ع اا علتء ا :يالل جتعجل عمل ادعجل،لمل هعج
ل مه
حمععط ااهلءع س :ع ا ععل ،:ع الوضععتج لععوجي اتلصع ،ععا يضععل مجععل الض،ععجل لغععا ا دهع س مجععل اللثععجة دع يجي ا لععجل لا
يضل ن ي :ع دوضوع يال يهو مجل الض،جل :ت لمل لوجي اا ل ،:ع اا لتء يل اتلص ،ا ا علتء ا مجعل الض،عجل
ت دض ع س اللثععجة دععل يلععو ا ءععل ادوضععوع لععي :يهل ع ا ضععل ال ا ععوجي ت ع ة و ععجب ععمل اا ععل ،:ع الوضععتج ياا ععل ،:ع
ع  :ٗٙمهل اىلوادل ت جح مجل ا وادل -السغوطجع ٔ :ٖٙ /ل غجل الص جي ،ا جح

ٔ ال ح جح ادجاح -ا كء ا
ا مشوينع ٔ.ٜٛ /
ا  ،جع ٖ.ٕٙٗ /
ٕ وغسري الل ج ج -زدري
ٖ جح اللصج ف الترا -الل ل اينع ٔٔ.
ٗ وسهغل ال وائ ع .ٕٙٛ
٘ اللصج ا مبضءوجي جح اللوضغاع ٕ :ٕ٘ٔ /ا وأ ف الضجبع ٔ :ٜٔٗ /ل غجل الص جي ،ا جح ا مشوينع ٗ.ٕٖٔ /
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اا لتء يل :عت ،يلو الصغ:لمل لوجي اا ل ،:ع ا لتء لغ ؛ حي ل ث  ،دسلتءل ال:،عجل يدلع ايىل  :يهعو تلءع ،عا
الضج ،ععجل الععيت ععوغك لععي ا ععلتء ا الض،ععجل ع ا دع اللثععجة :ي ،ع يلععو صععغ:جل يالع ة لععوجي اا ععل ،:ع يضععتغ  :زا زجي الع ا
حل ع ت ء،غععجل ااتلص ع هععو الواضععل يالوضععل ال:،ععوا يلععغس دسععلتءل ال:،ععجل دلل،ء ع يخم ط ع ؛ عهععو س ع ععو صععغ:جل
يال ة ع لتء،ه ل ،الجل ،ا الض،جل لضغضجل :ي ،ا اللثجة ا دتلء ا ،ا الضجائ .
 -5إنحصار األنواع وعدمه:
زع ال:،و وجي ا صل الوضتج يالضوا ا د

دجل هج ارمص زعجا الظ هجة :ع لءوا ع جي الل،لعري زصعل اللتج عف

يضت ؛ جي زحواع ادتجع ت د ،صجة حم ي ة لضءري يالتَ،ع يا ع ا ع ة يادوصعوا يادت ّعجف ع ا يادت ّعجف ضع عجل :كءع
أععري للغععي حععحت ا ع د لععق ت زل غلععي ضولععيع "يغععري دتجعععجل" ٔ  :يللء عوا ع جي ا صععل ت ا ع ع ا عجاب ين ع ف ا صععل
ال  ،ع؛ جي زحواع اد ،غ ت د ،صجة لضء ئج يز ع ا ع ة يادوصعوا يز ع ع اا عل ه س يالأعجط يز ع ع ا عتع ا ٕ  :يتعج يا
زجي ا صععل ت ا عت ع ا ال  ،ع ع ين ع ف ا صععل ا عجاب؛ جي ال تععل ادض ع ع ت ت ع زلوالععي لععوجي دتج ع يد ع ع ا تلععق

لوجي ،ا ا صل يهعو ال ،ع ع ٖ  :يذمع هع ا اارمصع خلع ف ا صعل ياضع ت كع س ا ع صع و ضولعيع "و:غعري الل،ءعجل
ع زصعع،ه  :دع غععري زجي لععوجي تلععق الل:غععري اا ،ععا دتععي طع ئ ،ععا الل،ءععجل :رمععو و:غععريه "تععوا" لا "تع ا"؛ زا وععج
زهن س ت،وا تلق لغرت،و لغ ا ،ا دتي ن ف ادتي الع ا كع جي تطغعي "تعوا" :الع ا هعو ا صعل لعو ا علتءل :يهع ا
الل:غري د ،صج تع ال،ضحت كع " ِ َ ة" يرمو  :يالض،ب كع "ت ا" ي" ع ع" يرمومهع  :يا ع اا ك ع "اوتع " ي"اوعرجي" يرمومهع  :يال،ضعل
ك،ضل مل " د" ي"اث" لا حمل ال س :يك،ضل لجكجل التمل لا ال ع ت رموع ت،ك ي تك" ٗ .
 نماذج تحليليةعز د ال:،و ععوجي التععجب  ،ع ح،غععل ال،صععو ال:،و ععجل زمهغععجل ال،ظععجة ا دتععجل ععمل الععجل العع،حت الوضععتغجل :الععيت وظهععج د ع
ن ا دتجعجل ادلوح ت اليت ل لف ال،حت د،ه دترءغ يصووغ يصجعغ يرمو  :ي مل ال الجل اا لتء لغجل ال ،مججل ع وع انل
و،ق الت ،صج الللو ،غعجل ت وأعلغل الع،حت يولو ،عي :عهع ،ع د أعجلوجي الع،حت ي سعجيحي ،ط،ضعوجي دع ز عس ث لعجل ولءثعل
غجل اليت حءج الع،حت دع غ،عواع
ل،ظجة ادوضو غجل ل،ءلوح ت ال ،غو جل اليت وألل ال،حت كء،ي :ل زهن الت ،صج ا
ادععايا :ي ت ع ااحله ع ع د ع ح ع و،ععق ادلوح ع ت وععل ء،غععجل ال،ظععجة ل،عع،حت كء،ععي يااحط ع ب د ع ز ععج و،ععق ادلوح ع ت
الصعع:رية د ع يجي وععجد ك دععل دتطغ م ع  :ي عع،لوتف  ،ع ءو ععجل د ع ال،ء ع تج الععيت و ،يىل ع حم،،ععو العع،حت الض ع ادا ا طععمل ت
ا له مل ال الجل الوضتغجل ا ص،غجل يال الجل اا لتء لغجل ادجا ة ت العكغبع
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

ووضغا ادض ص يادس لق أجح زل غجل ا د لق -ادجا اع ٔ.ٖ٘ٚ /
ا صوا ت ال ،و -ا السجاجع ٕ.ٔٔٗ /
،ظج مهل اىلوادلع ٔ.ٙٚ /
ادءلل الل ري ت اللصج ف -ا ص و ع ٖٖ.
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 -الواو بين الوضع واالستعمال:

ل ءل ال ،و وجي ،ا زجي الواي ا و غ العوغب ت اللع س ٔ  :يلع ا عو زجي حضعواع صعءك دضع جي ي عت جي:
كء و زجي حضواع صءك ت جي ي دض جي :ع لواي ت زص،ه الوضعتج و غع اللأعج ق ت ا لع عمل ادلتع ط مل :دع يجي
الجل ،ا ز ع ضغجل زي دتغعجل زي الضغعجل :للع ال ،عو مل ووت عوا ،ع ءو عجل دع ال،صعو العيت لع عت العواي عغهع العجل ،عا
يلو وجوغب دضصو  :ا د غ جي ز ي ي ا لي يح،غ،ي :ضعوا السعهغ،ج ت ٔ٘ٛه ع ع " لجي هع ا زصعل عب اا ل،ع ع
ععي :لتظع د ،تلععي ت كلع ب ات وتع ا :يلع ث عولي  -صعع،ا ات ،غععي ي عع - ،لت ا ع دع الوتععوف ،ععا ا لءععجل ت
وض ع مي د ع ت ع س ت الضععجآجي يو ع نري د ع زنععج :ك ،ععوع السععءل يال صععج  :ي الظ،ء ع ت يال،ععو  :ي ال،غععل يال،ه ع ي ا ع
يا حععس ت زكثععج اآلا :يت تضععه ع ا حععس يا ع  :يوض ع مي السععء ع ،ععا ا ل ت ال ع كج :يوض ع مي ا ل ،غه ع ت
تع اآلا :يرمععو تولععي وتع اع غععل ،ععغ  :يس ععلع ،ععغ غععل  :يكع لقع ر عر للععغ  :ي غ ععو لععغ  :يت
الجِلغ ُ الُْ َ:وُ لا غري تلق دم ا ل  ،صج :يلعغس عجع دع تلعق ،عو ع ع ئع ة يللءعجل :حعي كع س
آ جل زنج ع َّ
ا لغ اخل ري" ٕ  :ي زن حي،ل ز ع ب اللضع مي ياللع نري ت و،عق اا علتء ات :دعل زجي العواي ا وضلضعج اللضع مي ياللع نري:
ي ج زجي وض س ادت ين لعوجي لدع لردع جي يلدع ع لط ل يلدع لجو عجل يلدع لسع ب يلدع ل ضعل ياللءع ا :يتع لعوجي حبسعب
،ا مثعو يالظ،ءعجل ،عا ال،عو  :يل،لضع س الط تعج تع س ادثعي ،عا
اخل جل يالثضل :ا حبسب ادتي :ع،،لض س الرد ين ت دك
ق َع ِ الْ َء ِ عغ ِ تُ ْعل ُه َعو زَتا
الث ث يالج ع :يالتر ر ،ا ا لغ  :يحم جل اللوا مل ،عا ادلطهعج ت تولعي وتع اع َيَ ْسع َلُوحَ َ
ِ
ِ
مل
عث ز ََدع َعجُك ُ الّ،ععيُ لِ َّجي الّ،ععيَ ُِحيع أ
وه َّ ِد ع ْ َلْغع ُ
عب اللَّ ع َّعوا ِ َ
لس ع ع ِت الْ َء ععغ ِ َياَ وَع ْضَج عُ ُ
عو َطْ ُهع ْعج َجي عَعِعتَا وَطَ َّهع ْعج َجي عَع ْوُ ُ
عَع ْ لَرلُواْ الَ ،
عوه َّ َلع ََّ
ادأع ع ،ءععغ  :يادّ،ع ع ل،خععري
َيُِحيع أ
عب الْ ُءلَطَ لهع ِج َ  /ال ضععجة -آع ٕٕٕ  :يا عع د ،ععا ا ثععغ  :يل،لضع س العجويب تع س اىلءع ،ععا ّ
ضع ِد ٍج
،ععا ادتلع ا ا ثععغ  :يالجلع ا ،ععا كععل ضع دج كءع ت تولععي وتع اع َيزَتلجي ِت الَّ،ع ِ ِع َْ ل َع ْوُ َ
ود ِ َلع اا َي ََ،ععا ُكع لعل َ
ِ
مل ِد ُك لل عَ ٍّ َ ِءغ ٍ  /ا ع آع  : ٕٚيللضع س ال ضعل ،عا اد ضعوا تع س ال ،غعوجي ،عا الصع ضمل يالسعءل ،عا ال صعج
َْو َ
يالسععء ع ،ععا ا ل :يدععل تلععق ععج السععهغ،ج زجي و،ععق ال،ظععجة الل ،غ،غععجل ل،عع،حت ا ولععوجي ت ع ة دطععج ة :ع،لععل ععغ ب
ضجي اوي يدتطغ وي :عغلوتف ،ا وض مي ا ل ،ا السء ع لضواع "يزدع وضع مي ا ل دع تولعي وتع اع َيَدع وَ ُلعو ُجي ِت
ِ
ِِ
ِ
َ ْ ٍجي يد وَعْلعُ،و ِدْ،عي ِدع تُععج ٍ
عق ِدع لدثْع َضع ِا
ب َع َّل َ
آجي َياَ وَع ْت َءُ،عو َجي دع ْ َ َء ٍعل لِاَّ ُكَّ،ع َْ َ،عغ ُل ْ ُ ُعهو ا لِ ْت وُ ُ
ُ
غضعو َجي عغعي َيَدع عَ ْت ُعر ُ
ََ
ْ
ِ
ِ
ِ
عق يا زَ ْك ععج لِاَّ ِت كلَ ع ٍ
ب أدِ ع ٍ
َت ٍَّة ِت ا َْ ِ
مل /ععوحس -آع ٔ ٙع لجو ععجل :هن ع د،لظءععجل
ل َياَ ِت َّ
السع َعء ع َياَ ز ْ
َصععََ:ج د ع َتلع َ َ َ َ
ع كج دع هععج زتععجب للغععي :يهع ادخع ط وجي ضولععي وتع اع َيَا وَع ْت َءُ،ععو َجي ِدع ْ َ َءع ٍعل  :ع تلضععا لسع العع،ظ وضع ميه دجو ععجل ت
ال كج دل ادخ ط مل ال ه زه،ه " ٖ .

ٔ جح الأ عغجل -الجضجع ٗ :ٜٕ /ا ي ال اين ت لجيف ادت ين -ادجا اع ٔ :ٔ٘ٛ /جح تطج ال،
ٕ حل ئ ال لجع .ٕٓٛ
ٖ س  .جيع ٕٕٔ.
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 التغير الدالليلض اهل ا و ال،صعو ال:،و عجل ع ومل الع اللمل ز ع الوضعتغجل ياا علتء لغجل ،ع الل ،غعل؛ ل،لأعف ع ا تع
التءغضجل الل د،جل ن،ف ال،حت دتجعجل دجا ادعلل : ،يتع زثع ت احل ع هج آ عجل تجآحغعجل ا علتء،ك ال ،ظعجل عغهع ن لعجل ع زصع،ه
الوضتج اللمل ا لتء لغلمل خمل ،لمل كأف ،هء السعغ ب احملعغط ءع  :يهعو تولعي وتع اع عَ زَعأ َهع الَّع ِ َ َآدُ،عواْ اَ وَع ْضَج عُواْ
ِ َّ ِ ِ ِ ٍ
عو وَع ْ:لَ ِس عُ،واْ  /ال،س ع ع -آع ٖٗ  :ع ل ال ععجل
َّ
عو وَع ْتُ َ،ء عواْ َد ع وَع ُضولُععو َجي َياَ ُل ُ،ع ا لا َ ع جا َ ع غل َل ع ََّ
الص ع َةَ َيزَح ععلُ ْ ُ ع َل َ َل ع ََّ
الوضععتغجل ل،صع ة هععج الع ع ٔ  :لل،هع س وسععلتءل ت هع ا ادوضععل ع ال الععجل :ععل اكلسع ك دت،غععمل الغععمل ل ع :
ا يا مبتي عتل الص ة يد وألءل ،غي دع كعوع ي عرو  :العجل دع تع لعو وت،ءعوا دع وضولعوجي  :جي حعجمي الصع ة
عسععجت
ت ل لععجل السععلج س ع ب ا هععل ي ع س دتجعععجل د ع ععل ،ععي حلغرععجل غغ ع ب الععو ج يا اد :يتلععق ا لععوجي لا لتا ّ
الص ع ة مبتععي ز ء ىل ع يهغ م ع ادخصوصععجل :يلل،ه ع اكلس ع ك الععجل ا ععلتء لغجل ل ع ة ،ععا زا الأ ع عتغجل مبتععي دل ع جي
الص ة يهو ادسر ن ع ل ، ،غجل ال ز ضو ت اجمل ا يا ال ا هعو لضغضعجل عج غجل :الع ا وعا عغعي الصع ة العجل
لا ع جا ع غل  :جي د،ععل اجمل،ععب دع الصع ة لا ت ل لععجل الت ععو  :ع ا ،ععا زجي ال،هععج لععغس ع عتععل الص ع ة ي ععو ر
الص ة ل،ءر،ب ل لجل الت و  :ل ادجا د،ل اجمل،ب د لضو دل جي الصع ة لا لتا اضعطج لت عو السع غل :ع غ ،ع حيع لعي
عسعجيا العجل الل،ءعجل دع نع ا
انعاب ادسر يهو ،ب :ع، ،ظج د سجي الع،حت الضعجآين ل ،العجل الوضعتغجل ا صع،غجل :عل ّ
 ،صععج العع،حت كء،ععي :يدجا ع ة الضعجائ  :الععيت وا ع يوععجلا ال الععجل اا ععلتء لغجل ادعجا ة ٕ  :يهلع ا ععك ء،غععجل ح،غععل العع،حت
لصو ة ادجا غجل ل لتء ا يالضجائ  :ععد ا صل ال:،وا الوضتج لا ال الجل الوضتغجل صط ح زهعل الأعجع :ي وعجد هع ا
ز ض لا ال الجل اجمل جل الط ئجل س ب اا لتء ا؛ ع، ،ظجيا ل،رء،جل يل ه مبترا السغ ب احملعغط ع كءع أع ع ع
ال:،وا  ،التجب :ل حظجيا ل،،حت حظجة ك،غجل؛ جي ال،حت  textت  ،ال:،جل ا ،ا ز عجل عضعجة :د،طوتعجل ك حعك
ال

زي دللو ععجل :دهءع كع جي طوىلع وتءععل كلععل دولع ٖ  :ي ععج الع كلو صع ج ال ضععجع "زجي ،ع العع،حت تلععق ال ععجع دع عععجيع
،ع ع ال :،ععجل الع ع ا ه ععل ا ععجل ال عع،حت ل ع ع الولع ع ة ال:،و ععجل اللع ع  :يتل ععق ا ععجل لواح ععب ع ع ة زمههع ع الع ععا ط
ياللء ق :يي ئ،ي يزحوا ي يا ل لجل يادجلتغجل يزحوا ه  :يالسغ ب ال،صج ي ي ادأ كمل ت ال،حت" ٗ .

ع ٕ :ٔٓٚٚ /الص ح -ا وهجاع د ة ص  :الض دو ال ضهجع ٔ/

ٔ غج ب ا ث -ا تلغ جلع  :ٔٙٚمجهجة ال:،جل -ا
 :ٕٔٙادتر الو غطع ٔ.ٕٕ٘ /
ٕ دت ين الضجآجي يل جا ي -الرل جع ٕ :٘ٗ /و سري السءجت ،ا حبج الت،وس ع ٔ :ٖٓ٘ /و سري اد ي اع ٔ :ٜٗٓ /اد ج ات -الجاغب
ا ص ه ينع ٖ.ٕٔ٘ٓ /
ٖ ،ظجع .cohesion in English, m.a.k. halliday & ruqaiya hasan p1.
ٗ  ،ال:،جل ال،صج مل ال،ظج جل ياللط غ  :ا جل وط غضغجل ،ا السو ادلج . :ص ج ل جاهغ ال ضج :ط ٔ :ا ت ع  :دصج:
ٕٓٓٓسع .ٖٙ
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الفعل وضعا واستعماالعووضل ا عت ا ال ،تصجل يع اللص،غف اد هعودج حعك ع عجل ا عتع ا :زا ال العجل ،عا دتعي ت ح سعه يهعو ا ع ث:
دععل ال الععجل الرد،غععجل ادضغع ة ل ع لق ا ع ث :ي ل ض ع هع ا ت كع جي الل دععجل  :يلل ع هع ال الععجل ول:ععري  ،ع د وصععري ح تصععجل:
لغععث سعع،ب ا ع ث د ع د هوده ع  :يولرع ّعج ل ،الععجل الرد،غععجل  ،ع تس ع د ع ال ،ع ة :زي لععوجي ا ع ث عغه ع غععري دللععف
مبجعو ععي ٔ  :يد ععل تل ععق عضع ع ضغ ععك ت ع ععجل ا عت ع ا :يس وس ععلضل ععجل ل ع ع ة :جي ه ع ا اا ععلتء ا ط ع ئ  ،ععا زص عع،ه
الوضععتج :كء ع زجي ء،غ ع ت اللصعع،غف يالل ع اد هععودج لل،ععق اد ععج ات يالعاكغععب ا ععو زجي ضععل ل ،ع ات الط ئععجل
،ععا ا صععل الوضععتج :يلا ع،ع ميل ع الوصععوا لا ععرا تغ ع  :يح ع دض ع وط ل ،ع اات ا عجا ععجل يالعكغ غععجل :يولع انل
اد لععث يا عواب لغ ،ع  :يت ح ععس الوتععك ا هء،ععوجي ال الععجل ا ع ة ادسععل ثجل :يا ل ،ععوهن  ،ع الل ،غععل ال:،ععوا:
يلل،ه ضوهن ت ائجة ا عتع ا حضغضع ل،ضع ط :يوونغع ل ،تعجل ي ع س اللع انل :يهع ال،ظعجة الل ج ضغعجل عمل ا صعل الوضعتج
يا اع اا لتء يل ل:عجل ا مهغعجل لل عغس ال،ظج عجل ال:،و عجل ،ع التعجب :يلع ا ذمع ه ت د لعث اللوكغع ال ،ظعج ّجتعوجي عمل
ال تععل اداك ع يا ء،ععجل اداك ع ة :د ع دثععل تول ،ع ع ط،ععل ط،ععل الضءععج :عععرييجي زجي ط،ععل الث ع ين د ع ت غععل ووكغ ع اد ععج ات؛ جي
ادلل ،س ضص ل  ،لا ع ل :يل ع ز ا عج ووكغع ا ع ث عج ا ع ا ع ث الضءعج  :تع ا ا ع د لعقع " يتع اكع
عتل تل عغسل:ي ل زل مه " ٕ  :ت لمل لت،واع ت ْ تع ْ  :دع ت غعل ووكغع ا ءعل؛ جي ادعلل ،الع ل ع ،ال ت،عمل

لا ع ،هء ع  :يز ا ووكغ ع ال،س ع جل ا لءغععجل :علععج ال تععل ت ع الث ع ين :دععل د لظععجل ا عع ،لا ع ،ععي؛ جي ال :ععجل ووكغ ع
ال،س جل ا ال تل يل  :يدل ه ا الل :ج اا لتء يل عمل ال ت،عمل :ضعا كعل د،هءع ت ائعجة ال تعل :دعل ن،عو ال تعل ط،عل
د ال العجل ،عا ال،سع جل لا ع عل دتعمل :العيت ولعوجي د ،ويعجل ل،واضعل ،ع يضعتي ا عتع ا :و ،غعجل لعجل ادعلل ،ت ال العجل
،ععا ا ع ث ادضغ ع لرد ع جي اد عجو ط حمل ع ث :يز ّ ععج ،ء ع ع ال:،ععجل وجكغ ععب اللوكغ ع ال ،ظععج ادلءثععل ع ع ة ال ،ع ا يا

تغ،ععي ٖ  :يدععل تلععق ا صععل الوضععتج عض ع ععجج اللل عجا ع ه ع ال الععجل لا ععج ا لغععجل :دثععلع ّ،ءلععي ال ،ععو ع ع :
ي ععلي الج ضععغ ت دس ع لجل دس ع لجل :ع لل،ءل ع جي ادلج و ع جي ت ادث ع لمل ا غ ع وجكغ هء ع ووكغ ع ا :يلجي ك حععك ا ع ة لألل ع ظ
و ا ،ا اللوكغ زص لجل؛ لا زجي ادسلتءل س ج ه ال الجل :يل ز ا وضغغ ال تل الجل لصولي وع غ يوجوغ غع  :يو،عق
ييغ جل ا لواا ت العاكغب :يل ا ز ج ء ال ،ة ل لمل ٗ  :ضوا ا هأ سع " َيلَ ْعغس دع وَْكِغع ِاا ْ ع تَع ْولعي وَع َتع َا َكع َّ
َ
ِ
صع ع ّ ا /ال ر ععج -آع ٕٕ ن عاع ع للث ععري د ع ع
عق َيالْ َء َ،ع ُ
ل َ ّكع ع ا َ ّكع ع ا /ال ر ععج -آع ٕٔ َي َلع ع ع َأع َ
لِ َتا ُ َّك ععك اْ َْ ُ
صع ع ّ ا َ
عق َ
ِ
ِ
ص ع َت ه ع ع د ،ث ع َ :يزَجي دتععي ص ع
ال ْ َّ،ع ِو مل؛ َحعَّعيُ َل ع عَ ِت اللَّع ْ سععريع زَجي َد ْتَ،ع ُ د ت ع دَ :يزَجي ال ع د كععج ََْ،غع َه ع َلع َّعو َ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

،ظج ال،ء جل ت جح ال،ء جلع ٕ :٘ٚ٘ /ال ،و الواتع ٔ :٘ٗ٘ /جح الل عغجل الأ عغجلع ٔ :ٗٓٛ /ووضغا ادض ص يادس لق
أجح زل غجل ا د لقع ٔ :ٜٗٛ /مهل اىلوادل ت جح مجل ا وادلع ٔ.ٕٗٗ /
جح الل عغجل الأ عغجلع ٖ.ٔٔٛٗ /
ووضغا ادض ص يادس لق أجح زل غجل ا د لقع ٕ :ٜٚٛ /زيضا ادس لق لا ال غجل ا د لقع ٖ ٖٓٔ /يد ت ه .
،ظج اللل بع ٔ :ٖٜٕ /اد صل ت ص،تجل ا جابع ٔ :ٜال ،ب ت ،ل ال  ،ع يا جابع .ٕٛٛ
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صع زَحععي و،ععرا َد َ ئِ َلععجل كععل ََع ع عغصععط وجي ص ع تع صععف حمع تمل ع
ْلأل ِ
يا :ل ادَجا ِِي الللج ج َك َء عُ َض اع َ،ءلي ا ْ س ب َ َ " ٔ .
ُ
 -اسم اإلشارا وضعا واستعماال

ِ
س الثَّع ِين عِغع ِعي وَْكِغ ع ا ا
َياْ حْععس :ي َ،ععا َه ع َ ا عَعَ،ع ْعغ َ

د ع ادت،ععوس زجي ا ع ا ع ة دوضععوع ل ،الععجل ،ععا دسععءا يل ع ة للغععي ٕ  :يهععو أععري ت ا صععل لا زدععج لسععج:

عت ،د حضواع ه ا  :ععجي ادجا زجي ع ا حمسعو حب عجل ال صعج يدأع ه يدتعمل سع ب و،عق ا ع ة ا سعغجل :للع ا ع
ا ة ت سلتءل ن ج ه ا الوضل ا ص،ج :ي أع عي لا اد ع هغ ال ه،غعجل :كءع ت تعوا ادعال ملع هع ا كلع ب ت ،ع
ال ،ععو :زي ه ع ا خملصععج ت ال غععجل ٖ  :ععععجي ادأ ع للغععي لععغس اللل ع ب زي ادخلصععج ادالععف :ن صععجل زجي ادض دععجل ت ع وس ع
و ع لغف اللل ع ب زص ع  :زا زجي ا ع ا ع ة ا حيغععل ادل،ضععج لا كل ع ب زي خملصععج ت ع زلّ ععي يزذم عر  :يل ع هععو ص ع و لغ ععي
يلذم  :يه ا ا لتء ا ا ع ا ع ة نع ج ع ادتعي الوضعتج اد،عوط عي :لغعث أعري ادالعف لا مج،عجل دع ا ل ع ظ العيت
ا وراا ت ته،ي تات ادت ين ادخصوصجل :ي أري للغه ل ة احملسعو ادأع ه اد صعج :يالس ّعج ت تلعق اخلعجيج ع ا صعل
الوضععتج هععج ا ع ة لا زجي و،ععق ا ل ع ظ ال ه،غععجل الععيت غأععجع ادالععف لل لهع  :تع صع ت ل،سع جل للغععي ك هنع دأع ه ة
ع،را ادتضوا ال ه د،رلجل احملسو ادأ ه  :يا لت ال،
حمسو جلّ :

ادوضوع ل،ث ين ت ا يا.

 إعادا اللفظ معرفة ونكرا:ز ع ال ،و ععوجي لا تعواحمل ثععل ا صععل الوضعتج ل،عع،حت ال:،ععوا ،ع ح،غ،ععي :يدع و،ععق الضعواحمل ل ع ة ال ،ع اد،لععج
حلععجة :ت تول،ع ع ز ععك لع يزكجدععك لع  :عضع لوا لجي الجلععل الثع ين غععري ا يا :ضععوا التلع اع " َيَا ُحلععا ال،لععجةُ؛ َّجي
ت زُ ِغع َ ت ِع ْ لف َيالع َّ س؛ لِعَ َّ ُلععوه َّزهنع غععريُ ا َّياَ :يِدْ،ععي تولُععي وَع َتع َاع لِحعَّ زَْ َ ع ْ َ،،لِلَع ْعغ ُل ْ َ ُ ععواا َ ع ِه ا
ال،لععجةَ لِتا ز غع ْ
ِ
َن ا َيِغ ا  /ادردل -آع َ٘ٔ : ٔٙ -يدع ُهَ،ع تَع َا
الج ُ َ
صا عِْج َ ْو ُجي َّ
َن ْ حَ ُ ز ْ
وا عَ َ
ََْ،غ ُل ْ َك َء زَْ َ ْ َ،،لِ َا ع ْج َ ْو َجي َ ُ واا * عَع َت َ
ءتع َعي زَجي تَع ْولععي وَع َت ع َاع عَعِعجي َدع َعل التُ ْس ع ِج ُ ْس عجا َّ
لجي َدع َعل الْتسععج ْس عجا :ع لغُ ْسععج حلع َعجة ِت
عب سععج سععج َ :يالْ ْ
ا ْع َّع ع ل ع ،:ع َ
ِ
ِ ِ ِ
عغهءع عهءع يالع " ٗ  :ي ،ع ل ع ة ال ،ع ادت ّعجف دتجععجل ت تول،ع ع لجي
التسعج ع ْ لف َيالع َّ س َ
الْ َء ْوض َعت ْمل َيالثعَّ ين غعريُ ا َّيا ي ْ
الجلععل الع ا ا ين ح غععل :ي لععك الجلععل الر ع ة :ععععجي الجلععل الثع ين ععمل ا يا ٘  :يللع هع ا الضع حوجي ادسععل ،ط دع دل تععجل
ك س التجب عد لضجائ انعل الع،حت :تعل حم،عل ال:،عجل لوتعف ،ع ا ع ب العيت ز ا هع ادعلل ،دع خم ل عجل هع ا الضع حوجي
الت س :يا : ،ج لع ا ال:،عجل زجي لوتعف ،ع هع ال،صعو لغأعلق ت التض،غعجل ال ،و عجل التج غعجل؛ هنع دع يضعتوا الضع حوجي
تكععجيا زجي اخلععجيج ،ععي حمل ع ج لض عجائ  :ي ،ععا ال لععث ياحمل،ععل زجي ضععي ز عجا و،ععق ال،صععو ادت يلععجل ع زصععل ت ع م :
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘

جح تطج ال ،ي ل الص ع ٕ.ٕٜ
حل ئ ال لج ت ال ،وع  :ٔٚٚال ،و الواتع ٔ.ٜٖ /
،ظج ل غجل الص جي ،ا جح ا مشوينع ٔ :ٕٕٓ /ا ض ح ت ،وس ال غجلع ٕ: :ٕٔ /غجل ا ض ح لل،خغحت اد ل حع ٔ.ٛ٘ /
ال ،ب ت ،ل ال  ،ع يا جابع ٕ.ٖٔٚ /
ل غجل الص جي ،ا جح ا مشوينع ٔ.ٔ٘٘ -ٔ٘ٗ /
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يا ع ب ال ععيت وون ه ع اد ععلل ،د ع تل ععق اخل ععجيج :يح ععو حص ع ل:و ع د ع نوتا د ع ال،ص ععو اد،طضغ ععجل :ض ععوا زث ععري ال ع
ا ععجا تٖٙٙه ع  ،ع وتج ععف دصععط،ا ال ع ات ع "هععو ال ع ا ع نل ت لضغضععجل لرئغ وععي ك ع غواجي ل،س ع جل لا ا حس ع جي
يال ج  ...يال ات لد ل،س زي حوع زي عصل" ٔ  :عض ا لءل ك دي ،ا ال ات دجومل :ييع الض حوجي التع س لعوجي ادعجا
ل ع ات الث ع ين ععمل ا يا :جي ا ل لععجل ت العع،حت التععجل للغععي :لل ع ل ل ععي لا ا يا عغععي ل ععل ا د،طضععج :لغععث ع ّعجف

ال ات حي نل ت لضغضجل لرئغ وي :يد ادت،وس زجي ا ،س اد،طضج يك ا ال صل ن جي ت لضغضجل لرئغع ت زعجا مهع  :لا
زجي ال،وع ا نل؛ حي مل ال ات ي ع س لضغضعجل ا رئغع ت :ي ع لق لعوجي وتج عف الع ات غعري ع دل ل،،عوع :دعل زجي الع ات
ادع كو ت دتععجل اللضسععغ ع دل لععي يد،ضسع للغععي :ع،ععو ت،،ع لجي الع ات الثع ين ادتع ّعجف ع ا هععو ح ععس الع ات ا يا كءع هععو

ا صل ت ا ل لجل :لوجي تكج ال،وع ت زتس دي زدجا دأل  :ي لل اللخ،حت د ه ا عل لغجل لعوجي الع ات الثع ين غعري
ال ات ا يا :يالضج ،جل ال الجل ،ا و،ق اد :جة هج ء،غجل اللضسغ ادألء،جل ،ا ال،وع :ي لق لعوجي ا عجا تع ز ع لا
زجي ه ،لععق دصععط ،مل ل ،ع ات تكععج زلع مه ،ع اللتج ععف :يز ع لا الث ع ين د ع نع ا اللضسععغ  :ع ل ع ات ا يا هععو ال ع ا
نل ت لضغضجل لرئغ ت زعجا  :يال ات الث ين هو ال ا ا جج لضغضجل لرئغ ت زعجا .
 -التلميح:

ط ال غغوجي  ،ح،غل الع،حت ال:،عوا عمل ا صعل الوضعتج يدتطغ وعي يد لواوعي يال العجل اا علتء لغجل :دع نع ا

عع ع تج ز ععو الل،ءععغا ٕ  :ي لءثععل تلععق ت نط ععجل كلع ب خملصععج ادتع ين ل،سععت الل لع اين، :ع د صععف لع ا الردع جي
يد آا للغي د ضتف يعلو ،ءج :لا زجي ه ،لق يال ت حلض الت ،يالت،ء ع :يت وولعي لا زلسع،ه لع ا يز ظءهع
زدعجا :ضولععيع يو ّسع ت يلععي لع ئج ادط لععب :ع جي وولهععك و،ضع ع دع ادععا ب :لضععجةِ دع زحع س ا حع س ت يععل ا د ع جي:
عجب
يزع ع ع ل ،ع ععغه ِ ع ععر ا الت ع ع ا يا لس ع ع جي :ي ّ سغ ع ععلي ال :ع عجا لا ا ل ع ع جي :ي ع ع ّ غ لع ععي يجي ع ع لوج ال ل ،ع عجلَ طع ع َ

ت ا صععل ا ع لضج ععجل ععتغب ،غععي السع س :يتع وولععي للغععي دو ععا ،غععي السع س هج ع دع
التع ياجي" ٖ  :يتلععق زجي دع
عج وجي :عج ط ال وتج ،ع ح،غ،عي ىلع ا الع،حت ال:،عوا عمل ا صعل الوضعتج يدع لرحعي دع دجلتغع ت و غعجل :دعل صع لب
العع،حت ال ع ا غع الردع جي ععي ع ععلر دءع يح ال ع ا حيلع د،طضععجل كءع ت حصععغل ادضصععو دع الع ه ب للغهع  :عض ع

ل،ء،ععق ادوصععوف يصع ف ادع كو ة :ع دل زجي كع د،هءع دلع جي صععوا ادععا ب :كءع ا ععلءل العع،حت
ا ععلتريت د
،عا ع لوج ادوضععوع لضععوس ،أععجيجي ال ععل يال سع  :لل،ععي ا ععلتءل ه،ع ل ،الععجل ،ععا زجي هع ا اد،ععق تع يتععف زدع س ال ععل

ٔ جح ال  ،ا ،ا ل س غولجع .ٔٛ
ٕ هن جل ا ب ت ع،وجي ا بع  :ٕٔٚ /ٚالطجا
لل،خغحت اد ل حع ٗ:ٚٓٓ /
ٖ ل غجل ال وتج ،ا خملصج ادت ينع ٔ.٘ٙ /

جا ال غجلع ٖ :ٜٚ /نراحجل ا ب يغ جل ا بع ٔ: :ٗٓٚ ٗٓٙ /غجل ا ض ح
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الل ععرية الععيت وأ ع ي ع لوج يزحأ ع ع ا لوىل ع  :كءع عتععل اا ععل،
جي ه يعل،ه .

 ،ع د زحأ ع ع ا زدع س تععوس ع لوج ،غصع ل،،ع

دع

فهرس المصادر والمراجع
ٔ -ا وأ ف الضعجب دع لسع جي التعجبع ز عو لغع جي ا ح لسعج ت ٘ٗٚه ع  :حضغع ع دصعط ا ال ،ع  :الضع هجة :ط ٔ:
ٜٗٔٛس.
ٕ -ا صععوا ت ال ،ععوع ا ع السعجاج :ز ععو لععج حمءع ع السععجا :ت ٖٔٙه ع  :حضغع ع ع ا سععمل ال ل،ععج :ععرييت:
ل  ،جي :دا سجل الج لجل.
ات ت ٕٙٚهع  :ا اللت يجي.
ٖ -زل غجل ا د لق اخل صجل ع ا د لق :حمء
ٗ -زيضععا ادسع لق لا ال غععجل ا ع د لععقع ا ع هأع س :ع ات ع و ععف ت ٔٚٙه ع  :حضغع ع و ععف ال ضع ج :ا
ال لج ل،ط جل.
الج ،ت ٖٜٚهع  :حضغ ع حمء
٘ -ا ض ح ت ،وس ال غجلع الضري  :حمء
ا ا غل :ط ٖ.
 -ٙحبج الت،وس و سري السءجت ،ا ع ز و ال،غث حصج حمء ت ٖٖٚهع .

ع ادع،ت ن ع لج :عرييت:

ات حمء ت ٕٜٙهع  :ا ا غل :ط ٜٜٔٔٓ :س.
 -ٚال ل ت ال لع ا ادتلر :ز و الت
: -ٛغجل ا ض ح لل،خغحت اد ل حع ادلت ا الصتغ ا :ت ٖٜٔٔهع  :دلل جل اآل اب :ط ٕٓٓ٘ :ٔٚس.
 -ٜحج ععج الل ععري ت صعع ،جل الأععتج يال،ثععج ي غع جي ل رع الضععجآجيع ا ع ز ا صع ل التع ياين :ع التظععغ ع الوالع ت
حمء

جف :ا ءهو جل التج غجل ادل ع ة  -اجمل،عس ا ،عا ل،أع وجي ا ع دغجل ، -عجل للغع ع

ٗ٘ٙهع  :حضغ ع ل
العاث ا دج.
ٓٔ -وسهغل ال وائ يولءغل ادض ص ع ا د لق :حمء
ٜٔٙٛس.

ع ات ت ٔٙٚه ع  :حضغع ع حمءع ك دعل جكع ت :الضع هجة:

ٔٔ -م ع ب ال :،ععجلع ا ه ععجا :حمء ع ع ز ،ع ت ٖٓٚه ع ع  :حضغ ع ع حمء ع ععول دج ععب :ا للغ ع ع ال ععاث الت ععج :
رييت :ط ٕٔٓٓٔ :س.
ٕٔ -اللص ععج ا مبضععءوجي اللوض ععغاع ا ه ععجا :ن ل ع ع ع ات ا جل ع يا ت ٜ٘ٓهع ع  :ا اللل ععب الت،ءغععجل :ععرييت:
ل  ،جي :ط ٕٔٓٓٓ :س.
ٖٔ -و سري اد ي ا ال،لك يالتغوجي ع ز و ا س ،عج ع حمءع ت ٓ٘ٗه ع  :حضغع ع السعغ ا ع
الجلغ  :رييت :ل  ،جي :ا الللب الت،ءغجل.
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لس ع ع ت ع ت ٜٚٗهع ع :

ٗٔ -ووضععغا ادض ص ع يادس ع لق أععجح زل غععجل ا ع د لععقع اد عجا ا :ز ععو حمء ع ع ال ع
حضغ ع الج، ،ج ،غء جي :ا ال لج التج  :ط ٕٔٓٓٛ :س.
ا  ،ج :حمء زدمل حمءو ال خ ا ت ت ٕٜٚهع  :رييت :ا ال لج.
٘ٔ -وغسري الل ج جع زدري
 -ٔٙل دل ال ي التج غجلع ال :غ  :دصط ا حمء ت ٖٗٔٙهع  :رييت :صغ ا :ادلل جل التصج جلٜٜٖٔ :س.

 -ٔٚمجهععجة ال:،ععجلع ا ع ع  :ز ععو لععج حمءع ع ا سع ت ٕٖٔه ع  :حضغع ع دععرا د،ععري ت ،لععج :ا الت،ع ل،ء ععمل:
رييت :ط ٜٔٔٛٚ :س.
 -ٔٛا ععي ال ع اين ت لععجيف ادت ع ينع اد عجا ا :ز ععو حمء ع ع ال ع لس ع ع ت ع ت ٜٚٗه ع  :حضغ ع ع عخععج ال ع
ت ية :يحمء ح مي ع ضل :ا الللب الت،ءغجل :رييت :ط ٜٜٕٔٔ :س.
 -ٜٔل غجل ال وتج ،عا خملصعج ادتع ينع حمءع ع جععجل ت ٖٕٓٔه ع  :حضغع ع ع ا ءغع ه،ع ايا :عرييت :ادلل عجل
التصج جل :ط ٕٔٓٓٚ :س.
ٕٓ -ل غجل الص جي ،ا جح ا مشعوينع ز عو التجعع جي حمءع ع ،عج ت ٕٔٓٙه ع  :ا الللعب الت،ءغعجل :عرييت :ل ،ع جي:
ط ٜٜٔٔٚ :س.
ٕٔ -ا ع ي ت ،ع ال ،ععوع ا ع ا :ز ،ع ع حمء ع ا ح لسععج ت ٓٛٙه ع  :حضغ ع ع ذمع ة لسع حععويل :التع ع ٕٔٔ:
الس،جل ٖٖ :اد ،جل اد،و ةٕٓٓٔ :س.
 ،ععج ت ٖٛٚه ع ع  :حضغ ع ع ص ع س ععضغو :ا يدلل ععجل اىل ع ا:

ٕٕ -نراح ععجل ا بع ا ع لر ععجل ا ء ععوا :ز ععو ل ععج ع
رييت :ط ا نريةٕٓٓٗ :س.
ٖٕ -اخلص ئحتع ا ل  :ز و ال لا ثء جي ت ٕٖٜهع  :اىلغ جل ادصج جل الت دجل ل،لل ب :ط ٗ.
ععه ب ال ع ز ،ع ع ل ععس ع ع الععج : ،حضغ ع ع حمء ع
ٕٗ -ال ع نريةع الض عجات اد ع للج ت ٗٙٛه ع  :ز ععو الت ع

لرج :ي تغ ا جاب :يحمء و ن رة :رييت :ا ال:جب ا دجٜٜٔٗ :س.
ٕ٘ -ع ا الت ععجف ت ع ع الص ععجفع ا ء ع يا :ز ،ع ع حمء ع تٖٔ٘ٔهع ع  :حضغ ع ع حص ععج ات ع ال ععج ،حصععج ات:
الج ل :دلل جل الج .
ع العج ،التضغ،عج ت ٜٚٙه ع  :حضغع ع حمءع حمغعج الع

 -ٕٙجح ا ضغل ،ا زل غجل ا د لقع ات ع
ا ءغ  :الض هجة :ا العاث :ط ٕٜٓٔٛٓ :س.
 -ٕٚععجح اللص ععج ف الت ععراع الل لع ع اين :س ععت الع ع دس ععتو ع ع
يزيا ٖٔٗٗ :هع.
،رة مشس ال
 -ٕٛجح ال  ،ا ،ا ل س غولجع حمء
 -ٕٜجح تطج ال ،ي ل الص ع ا هأ س ا حص ا:
ا ءغ  :الض هجة :طٖٖٔٔٔٛ :هع.
ال
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ع ات ت ٕٙٚه ع  :حضغع ع ع ادعع،ت هج ع ا :ل دتععجل زس الضععج :

ٖٓ -ععجح الل عغععجل الأ ع عغجلع ا ع د لععق :حمء ع ع
دلجل :طٔ.
ٖٔ -الصع حع ا ععوهجا :ز ععو حصععج ل غععل ع ،ع ال ع ا ت ٖٖٜه ع  :حضغع ع ز،ع
ل،ء مل :رييت :ط ٜٗٔٛٚ :س.

ع ال :ععو طع  :ا الت،ع

جا ال غجلع الت،وا :حيىي ،رة ت ٘ٗٚهع  :رييت :ادلل جل التصج جل :ط ٕٖٔٔٗ :هع.
ٕٖ -الطجا
ٖٖ ، -ع ال:،ععجل ال،صععج ععمل ال،ظج ععجل ياللط غع  :ا ععجل وط غضغععجل ،ععا السععو ادلععج . :ص ع ج ل عجاهغ ال ضععج :ط ٔ :ا
ت ع  :دصجٕٓٓٓ :سع .ٖٙ
ع ات ع دسعع ،ت ٕٚٙه ع  :حضغع ع  .ع ات ا عو ا: :ع ا  :دط تععجل

ٖٗ -غج عب ا ع ثع ا ع تلغ عجل :ز عو حمءع
الت ين :طٖٜٔٔٚ :هع.
ت ٜٓٗهع  :دط تجل دصط ا ال ا ،يب يزيا مبصج :ط ٖٜٜٔ٘ :س.
ٖ٘ -ال ح جح ادجاحع ا كء ا
 -ٖٙالض دو ال ضهج ل:جل ياصط ل ع  .ت ا ز و ل غب :د  :ا ال لج :ط ٕٜٔٛٛ :س.
ر ز و الت ع

ت ٕ٘ٛه ع  :حضغع ع حمءع ز عو ال ضعل ل عجاهغ  :الضع هجة:

 -ٖٚالل دل ت ال:،جل يا بع اد  :حمء
ا ال لج التج  :ط ٖٜٜٔٚ :س.
 -ٖٛاللل ع بع ععغ و ي :ء ععجي ع ع ثءع ع جي ع ع ت،ع ع ت ٓٔٛه ع ع  :حضغع ع ع ع ع السع ع س حمءع ع هع ع يجي :الضع ع هجة :دلل ععجل
اخل ذمج :ط ٖٜٔٛٛ :س.
 -ٖٜال ،ب ت ،ل ال  ،ع يا جابع ز و ال ض ع التل ا :ات ا سمل ت ٙٔٙهع  :حضغع ع  .ع ا لعي ح هع جي:
ا ال لج :دأ  :ط ٜٜٔٔ٘ :س.
دلجس ت ٔٔٚهع  :رييت :ا ص  :ط ٖٔٗٔٗ :هع.
ٓٗ -لس جي التجبع ا د،ظو  :حمء
ٔٗ -ال،ء ععجل ت ععجح اد ،ععجلع ا ع ع الص ع ع ئ  :ز ععو ع ع ات حمء ع ع ع ع لس ع ع ت ٕٓٚه ع ع  :حضغ ع ع ع ل ع عجاهغ ع ع
الص ا :اد ،جل اد،و ة :الستو جل :ط ٕٔٓٓٗ :س.
ٕٗ -ال،ءل ت التج غجلع ا ل  :ز و ال لا ثء جي ت ٕٖٜهع  :حضغ ع ع ئر ع  :اللو ك :ا الللب الثض عغجل.

عع س

ٖٗ -اجملءو ععجل ال،و ععجل ادأ ععلء،جل  ،ععا ععلجل كل ععب ت ال ،ععوع الل عغ ععجل ا ع ا ل ععب ي ععجله يلوا ععغه ع ءو ععجل د ع
ادال مل :دجالتجل يوص غاع عاا ح صج :حأجع وجكغ  :ا حو الص ح :ل  ،جي :ط ٕٓٔٓ :ٚس.
السجا ت ٖٔٔهع  :س الللب :رييت :ط ٜٔٔٛٛ :س.
ٗٗ -دت ين الضجآجي يل جا يع الرل ج :ل جاهغ
٘ٗ -ادتر الو غطع ءل ال:،جل التج غجل لض هجة :ل جاهغ دصط ا يآنجيجي :ا ال وة.
 -ٗٙدس ع ئل ن عغ ععجل ت ال ،ععوع ز ععو ال ض ع ع التل ع ا :ع ات ع ا س ععمل ت ٙٔٙه ع ع  :حضغ ع ع حمء ع ن ععري ا  ،عواين:
رييت :ا الأجب التج  :ط ٜٜٕٔٔ :س.
 -ٗٚاد ل ع ح ت الصععجفع ا جل ع ين :ز ععو لععج ع الض ع هج ع ع الععج ،ت ٔٗٚهع ع  :حضغ ع يوض ع ميع ، .ععج ووعغ ع
ا ء  :رييت :دا سجل الج لجل :طٜٔٔٛٚ :س.
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حمء ت ٕٓ٘ه ع  :حضغع ع صع واجي ع ح جي

 -ٗٛاد ج ات ت غج ب الضجآجيع الجاغب ا ص ه ين :ز و الض س ا سمل
ال اي ا :ا الض : ،دأ  :ط ٕٔٔٗٔ :هع.
 -ٜٗاد صععل ت صعع،تجل ا عجابع الرخمأععجا :ز ععو الض ع حمءععو ع ءععج ت ٖ٘ٛهع ع  :دلل ععجل اىل ع ا :ععرييت :ط ٔ:
ٖٜٜٔس.
اخل ل ضغءجل :رييت :س الللب.
ر ت ٕ٘ٛهع  :حضغ ع حمء
ٓ٘ -ادضلضبع اد  :ز و الت حمء
ٔ٘ -ادءلععل الل ععري ت اللصععج فع ا ع ص ع و ، :ععج ع دععاد ع حمء ع ا ع غ،ج ت ٜٙٙهع ع  :دلل ععجل ل  ،ع جي :ط ٔ:
ٜٜٔٙس.
ثء ع جي اد ع ينع ا ع ل ع  :ز ععو ال ععلا ثء ع جي ت ٕٖٜهع ع  :ا للغ ع ع ال ععاث

ٕ٘ -اد،صععف ععجح كل ع ب اللصععج ف
الض مي :طٜٔٔ٘ٗ :س.
ٖ٘ -ادوا حععجل ععمل ز ع س يال عععاع ز ععو الض ع ا سع ع أععج اآلدع ا تٖٓٚه ع  :حضغع ع السععغ ز،ع صععضج حأععج:
ا ادت ع ف :ط ٗ :اجمل ،ع الث لععثع حضغ ع ع  .ع ات احمل ع ب ع لجل كلععو اة  :دلل ععجل اخل ع ذمج :ط ٜٜٔٔٗ :
س.
ٗ٘ -حلع ئ ال لععج ت ال ،ععوع السععهغ،ج :ز ععو الض ع
طٜٜٕٔٔ :س.

ع الععج ،ع

ع ات ت ٔ٘ٛه ع  :ا الللععب الت،ءغععجل :ععرييت:

لس تٖٜٔٛهع  :ا ادت ف :ط ٘ٔ.
٘٘ -ال ،و الواتع
الوه ب ت ٖٖٚهع  :ا اللل والوث ئ الضودغعجل :الضع هجة :ط ٔ:
 -٘ٙهن جل ا ب ت ع،وجي ال بع ال،و جا :ز،
ٖٕٗٔهع.
 -٘ٚمهعل اىلوادعل ت ععجح مجعل ا وادععلع السعغوطج :ع الععج ،ع ز لععج ت ٜٔٔه ع  :حضغع ع ع ا ءغع ه،ع ايا:
ادلل جل اللوعغضغجل :دصج.
 -٘ٛع

.cohesion in English, m.a.k. halliday & ruqaiya hasan p1.
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االجتاهات احلديثة لطرائق تدريس اللغة العربية حنو بيئة تعليمية معاصرة
م.د .هدى محمد سلمان القيسي /مركز البحوث التربوية والنفسية /جامعة بغداد
المبحث االول
مشكلة البحث وأهميته :
اللغة العربية اللغة اخلالدة للقراَن (( أنا جعلناه قراَنا عربياً لعلكم تعقلون )) ( سورة الزخرف اَية . )3فهي وسيلة
الفرد يف التعبَت عن أفكاره وأحاسيسو ( ظافر,4891,ص 473والقادرة على العطاء ادلستمر مستوعبة حاجات العصر
وملبية متطلباتو العامة ومتفاعلة مع أحتياجات احلياة لتحقيق جوانبو األجتماعية والفكرية ( زلمد,4891,ص.)473
فأللغةةة اَداة تعلةةم وتعلةةيم ولوكىةةا كأمكةةن للعمليةةة التعليميةةة أن تةةتم وأكتقطعةةل الصةةلة بةةُت ادلعلةةم وادلةةتعلم أ كبةةد أن
تكون ىذه الوسيلة ميسرة متينة ترتبط بواقع احليةاة العقليةة ألننةا نواجةو اليةور تطةورات خطةَتة يف حياتنةا الفكريةة فنحتةاج اذل
اللغ ة ة ة ةةة الس ة ة ة ةةليمة الق ة ة ة ةةادرة عل ة ة ة ةةى وص ة ة ة ةةع األفك ة ة ة ةةار بعف ة ة ة ةةها ب ة ة ة ةةبع وتناق ة ة ة ةةع ادلعرف ة ة ة ةةة عل ة ة ة ةةى وج ة ة ة ةةو الدق ة ة ة ةةة واألتق ة ة ة ةةان
( معروف,4891,ص.)34
اكأن الشةةكوم مسةةتمرة مةةن بةةع رلبنةةا يف مراحةةع التعلةةيم ادلغتلفةةة يف مةةادة اللغةةة العربيةةة وعةةدر قةةدر م علةةى
األنط ةةيف يف ح ةةديفهم ومفاي ةةا م بلغ ةةة س ةةليمة واَداء م ةةتقن ( زل ةةو ,4891,ص )77وعملي ةةة تف ةةو اللغ ةةة واألحس ةةاس
مبفاتنهةةا تةةوفر لنةةا البيفاةةة بأسةةاليبها وفنو ةةا وعلومهةةا فألتأمةةع يف واقةةع تةةدريا ىةةذه ادلةةادة يف مدارسةةنا مةةايزا بعيةةداً عةةن أن

حيقةةق الغةةرذ الةةذ يةراد ولقةةد ظلةةل الشةةكوم العامةةة مةةن الفةةع يف اللغةةة العربيةةة الةةذ ييهةةر سةةلباً علةةى ادلةواد الدراسةةية
اكُخرم ألن اللغة العربية أسةاس يف تعلمهةا لةذا كبةد مةن األعتنةاء الكبةَت يف تنميةة قةدرات الطلبةة علةى تعلةم ىةذه اللغةة عةن
رريق الًتميز على الطرائق التعليمية ادلناسبة وإجياد الوسائع الكفيلة بذلك ( الرمايب,7001 ,ص. )41
وقةةد عةزا الًتبويةةون خةةيف السةةنوات األخةةَتة عةةدر قةةدرة الطلبةةة علةةى التفكةةَت واعبةةداا إذل تعلمهةةم ادلعةةارف والعلةةور
عرب ررائق التدريا التقليدية اليت تستند إذل نقع ادلعلومات وحشوىا يف عقوذلم
ولفمان تعلم اللغة العربية بشةكع فعةا كبةد مةن اسةتعما الطرائةق الًتبويةة احلديفةة الةيت تشةار يف تعلمةاً يكسةبهم
رريقو علمية سليمة يستطيع تعميمها واستعماذلا يف حع مشكيفت احلياة ( زيود وزميفئو ,4898,ص. )71
لقةةد بةةذ ادلهتمةةون باللغةةة العربيةةة جهةةوداًمبةةَتة يف زلاولةةة التوصةةع اذل ففةةلى الطرائةةق الةةيت توصةةع ادلةةادة اذل أ ىةةان
الطلبة بأسرا وقل وأقع جهد  ,واجلةدير بالةذمر أن أقةور الطرائةق وأففةلها يف تعلةيم اللغةة العربيةة مةا انته ةل أيسةر السةبع
اذل الةةتعلم والتعلةةيم وسةةاعدت ادلتعلمةةُت علةةى أن يةةدرموا وظيفةةة ادلعلومةةات اللغويةةة  ,وحةةاجتهم اليهةةا وتأ َتىةةا يف حيةةا م ,
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وأسهمل يف أريف راقا م النشارية ودفعتهم اذل بذ اجلهد يف تطبيقها على شكع أمفلةة واسةتعماكت حياتيةة جديةدة
 ,ففة ةيفً ع ةةن تناس ةةبها ى ةةي والق ةةدرات وادلي ةةو ادلغتلف ةةة للمتعلم ةةُت .وذل ةةذا تك ةةن معي ةةم ادلف ةةاىيم ال ةةيت اُعطي ةةل للطرائ ةةق
التدريسية لتبتعد عما سبق مره .
وعلةةى أيةةة حةةا  ,تعةةد الطريقةةة التدريسةةية مةةن ادلسةةتلزمات الفةةرورية ألعةةداد ادلعلةةم مةةي يةةتمكن مةةن اسةةتعما أصةةلحها
لتعلةيم مادتةةو واللغةةة العربيةةة شةا ا يف لةةك شةةأن سةةائر ادلةواد الدراسةةية اكُخةةرم  ,ةةدف ررائةق تدريسةةها إذل انتهةةاج أففةةع
السبع ادلؤدية إذل تيسَت تعلمها ومتكُت الطلبة منها .
وك خيفةةى أن الطرائةةق التدريسةةية ًتةةاج دوم ةاً إذل التطةةوير مةةي تسةةت ي حلاجةةات العصةةر محةةا اَتىةةا مةةن ا ةةاكت
الًتبوية األخرم  .ففيفً عن افًتاذ تنةوا ىةذه الطرائةق يناسة قةدرات ادلتعلمةُت وادلعةروف أنةو لةيا ىنةا رريقةة فريةدة يف
مع األحوا وإمنا ىنا ررائق ومواق وأوباا خاصة يتم فيها اختيةار الطريقةة ادلناسةبة الةيت ًقةق الغايةة  ,واسة مفايةة
ادلعلم أو ادلدرس  .فيف يستطيع إنسان ما اكدعاء أن رريقة معينة ىي أففع الطرائق لتدريا اللغةة العربيةة  ,إك بعةد أجةراء
الت ةةار ادليدانيةةة والبحةةوث العلميةةة فيعةةرذ وجهةةة نيةةره مدعومةةة باألدلةةة العلميةةة ادلدروسةةة  ,فلةةيا ىنةةا رريقةةة واحةةدة ,

مفلى جلميع مواق التعليم ,
وقد أظهرت نتائج البحوث اليت اُجريل يف التدريا عامة ويف تدريا اللغات خاصة حقيقة مهمة وىي :
( أ ا تسةاوت العوامةع األخةرم ادلةؤ رة يف التعلةيم مفةع خصةةائني ادلتعلمةُت  ,نوعيةة ادلةادة وتنييمهةا  ,اذلةدف مةن التعلةةيم ,
فأن اختيفف ررائق التعليم يؤد إذل فرو

ات دكلة يف نتائج العملية التعليمية ) (عون.)7043-71-71,

أهداف البحث :
يهدف البحث احلارل إذل .:
 -4التعرف على ماىية التدريا .
 -7ما اكجتاىات ادلعاصرة يف التدريا.
 -3ما ربيعة ادلعرفة وررائق التدريا.
 -1مي تصن ررائق تدريا اللغة العربية احلديفة .
 -1ما معايَت تقومي فاعلية التدريا.
حدود البحث
يتحدد البحث بة
 -4اللغة عرفها ( أبن جُت)  :أصوات يعرب هبا مع قور عن أارابهم .
د سوسي  :إ ا جوىرة يف نيار من الرموز الصوتية .
التعري األجرائي  :نيار عريف يتفق الناس فيو على رموز دون أشًتاط عتلي .
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 -7األجتاىات
عرفها ( روميش ) إ ا :تنييم لعدد من ادلعتقدات واألفكا حيا موبوا جيعع ادلرء ينزا ضلو تففيع موبوا مةا أو ففةو
( روميش ,4878,ص. )41
عرفها ( ازاو ) إ ا  :إست ابة ما جتاه موبوا ما سلباً أو إجياباً مبحبة أو مراىية على حد سواء

(ازاو ,4883,ص. )39
التعري ة األجرائةةي  :ىةةي مةةدم أسةةتعداد الطلبةةة والطالبةةات يف قسةةم اللغةةة العربيةةة نفسةةياً أو ىةةي يةةؤ عقلةةي عص ة مةةتعلم
لألست ابة ادلوجبة أو السالبة ضلو أشغاص أو أشياء أو موق أو رموز اليت تشَت اذل ىذه األست ابة .
المبحث الثاني:
نظرة في التجدد التربوي اللغة العربية وطرائقها

ويتفمن .:
األساس اللغوي
أ -مفهور اللغة
بةةُت أبةةن جةةٍت أن اللغةةة أصةوات يعةةرب هبةةا مةةع قةةم عةةن أارابةةهم وىةةذا يتفةةمن اذل مةةا أتفةةق عليةةو ا ةةد ون حيةةث أن
اللغةةة أص ةوات وىةةذا ماأمةةده العةةادل ( د سوسةةور ) حيةةث رأم أن اللغةةة جةةوىر يف نيةةار مةةن الرمةةوز الصةةوتية ( الفةةامن
 ,4898,ص )37ففيفً عن لك فهنا حقائق وابحة عن اللغة وتكمن ىذه احلقائق يف .:
 -4اللغة نيار عريف يتفق الناس على دككت الروز دون أشًتاط مسوغ عقلي لكع ما يتفقون عليو .
 -7اللغة نيار والنيار يف اللغة أمر يتسع ليشمع رريقة ترتي احلروف وتوارل األصوات وترمي اجلمع .
 خصائني اللغة العربية :اللغة مرم معقد متا فروعاً من ادلعرفة ادلغتلفة فهةي فسةيولوجي مةن إ أ ةا تسةتلزر نشةاراً إراديةاً للعقةع وىةي فعةع
اجتماعي  .إ أ ا اسةت ابة اعنسةان إذل العمةع وىةي فعةع نفسةي مةن إ أ ةا خارفةة للحيةاة يف تطورىةا الةذ كينتهةي إذل
حد ( عطا ,4881 ,ص )31وختتني اللغة العربية ففيفً عما مر بأ ا ارتبطةل مبقدسةات األمةة العربيةة وىةذه ادلقدسةات
استطاعل أن تعرب أفا اجلزيرة العربية إذل دو شىت وشلالك عديةدة حيملهةا ماتة أد ودعوتةو وىةي يف الواقةع رقيقةة خشةنة
سةةهلة صةةعبة ديكنهةةا أ تعةةيش مةةن مةةع بيكةةة وتنمةةو مةةع مةةع رلتمةةع وىةةي قةةادرة علةةى مواجهةةة التغةَتات الةةيت ًةةدث يف ا تمةةع
و لك جلملة اخلصائني اليت ختتني هبا ( رلاور,7000,ص )418فهي .:
 -4لغة اشتقا ومعناىا أن للكلمة يفث أصو ومن ىذه اجلذر تستطيع بناء عدد مبَت من الكلمات
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 -7لغة انية بأصوا ا فاللغة العربية قةادرة علةى الوفةاء بادلغةارج الصةوتية علةى تقسةيما ا ادلوسةيقية ولةيا يف العةادل لغةة
تفاىيها يف القدرة على الوفاء بادلغارج الصوتية .
 -3لغة أعرا أ تُأ ر أواخر الكلمات بالعوامع الداخلة عليها واألعرا دينح احلرية للمتكلم .
 -1لغة متنوعة األسةالي أ اجلمةع اكةيةة واجلمةع الفعليةة واجلمةع اخلربيةة واعنشةائية واجلمةع اكسةتفهامية والدعائيةة
ىذه اللغة جتعع مستغدميها ديتازون بالقدرة على مجا األسلو وبيفاة العبارة .
 -1لغة تصري الفعع أ تغيَت حرف ارف أخر .
 -1لغة انية يف التعبَت أ مًتادفا ا وحرية الرتبة فمن ادلمكن تقدمي اخلرب على ادلبتدأ .
 -7لغة متتاز بياىرة النقع متتاز اللغة العربية بيةاىرة النقةع لوظةائ ادلفةردات واجلمةع فةادلعٌت الواحةد ديكةن التعبةَت عنةو
بصيغ منفردة ( رعمو ,7000 ,ص. )71
اللغة العربية والتغيير :
يشهد ا تمع تغَتاً يف مع رلاكت احلياة والتغيةَت الةذ يصةي الةدو الناميةة مةازا زلةدود ادلةدم بطةذ احلرمةة أ ا
مةةا قةةيا مبةةا حيةةدث يف ا تمعةةات الغربيةةة ولكةةن معةةد التحسةةن يزيةةد مةةع مةةع يةةور ويفةةطرد يف مفةةَت مةةن ا ةةاكت وأن اللغةةة
العربية تستلزر التغيَت األيت .:
 -4تنمية استعداد التيفميذ لتقبع التغيَت .
 -7تنمية التيفميذ لتقبع أشكا التقدر والقدرة على اكختبار يف أرار قيمنا الدراسية .
 -3تعدد مستويات األداء اللغو اليت تدور حوذلا موبوعات اللغةة وأنشةطتو فةيف يقتصةر األمةر علةى تةدري التيفميةذ
على التغيَت يف مواق احلديث الرةي وإمنا ديتد التدري ليغطي سلتل مواق اكتصا الةيت حيتةاج التلميةذ أليهةا يف حياتةو
اليومية ألن مواق اكتصا أمفر خفوعاً للتغيَت ( رعمو ,7000,ص. ) 11-11
مفهوم التجديد التربوي:
إن الت دد الًتبو أصبح واجباً ًتمو متطلبات العصر ,فت ديد النيار الًتبو والذ يتميز بةالتغَتات السةريعة ىةو
أمةةر بةةرور بالنسةةبة جلميةةع ا تمعةةات علةةى السةواء ,فالًتبيةةة اليةةور ًتةةاج إذل جتةةدد يف فلسةةفتها وأىةةدافها وبرارلهةةا فالت ةةدد
الًتبو ىو إدخا مع جديد يف األفكار أو الطرائق أو البيكة التعليمية بشرط أن حيدث ًسنا يف جودة اخلدمة الًتبوية .
مميزات التجديدات التربوية :
 -4اكنف ةةار الفكةةر  :إ يشةةهد العصةةر احلابةةر فياب ةاَ ىةةائيف مةةن ادلعلومةةات ادلنت ةةة سةةنويا بعامةةة والًتبويةةة اصةةة يف

العادل.
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 -7التطور اذلائع وادلستمر يف التكنلوجيا احلديفة.
 -3تطور بع ادلفاىيم اخلاصة مبهنة الًتبية ورلاك ا.
أما رلاكت الت دد الًتبو فتتفمن  :أعةداد ادلعلةم وتدريبةو وتنميةة اعبةداا وتطةوير التعلةيم الًتبيةة البيكيةة وررائةق التةدريا
ادلغتلفة واسًتاتي يات التدريا(ابوشعَتة.)313:7009,
التغيير وتحسين األداء:
ىنا اعتقاد راسخ تدعمو دراسات عديدة  ,وىو إن اعنسان ىو السب الرئيسي للتقدر والتغل  ,وعلةى ىةذا
األسةةاس يقةةا ان الفةةر بةةُت ا تمعةةات ادلتغلفةةة  ,وا تمعةةات ادلتقدمةةة ىةةو فةةر بةةُت اعنسةةان يف ىةةذه ا تمعةةات  ,وىةةذا
الفر كيقاس مبا ديلك اعنسان من روة وقصةور واةَته مةن ادللكيةة ادلاديةة  ,وإمنةا مبةا ديلةك مةن علةم وفكةر وأسةالي سةلو
وقيم ومهارات واجتاىات اجيابية وففائع وقدرة على التغطيط والعمع اجلماعي وإنتاج ادلعارف .
وإ ا مان أساس التحديات الةيت توجةو األمةة العربيةة ىةو التغلة بأبعةاده وإشةكالو ادلغتلفةة  ,وإ ا مةان اعنسةان ىةو أسةاس
ىةةذا التغلة  ,فةةأن السةةبيع الوحيةةد الةةذ ديكةةن مةةن خيفلةةو التصةةد ذلةةذه التحةةديات  ,ىةةو تطةةوير أداء اعنسةةان العةةريب ,
ونقلةةو مةةن واقةةع التغل ة بكةةع جوانبةةو وقيةةوده ,إذل واقةةع التقةةدر بكةةع إبعةةاده ووفاقةةو  ,وبةةالرام مةةن صةةعوبة وتعقةةد تطةةوير
وًسةُت أداء اعنسةان  ,إك انةةو مةن األمةور ادلمكنةةة  ,و لةك مةةن خةيف بةبط وتوجيةةو العوامةع الةيت تشةةكع ىةذا اعنسةةان ,
وًسةةن مةةن أدائةةو مةةن خةةيف ًسةةُت وتطةةوير معارفةةو واجتاىاتةةو وقيمةةو وأسةةالي تفكةةَته  ,ويةةتم لةةك مةةن خةةيف مؤسسةةات
الًتبية ادلغتلفة  ,نيامية مانل أو اَت نيامية .
حيث تعترب منيمات الًتبية والتعليم من أىم العوامع اليت تسهم بشكع جوىر وأساسةي يف ًسةُت وتطةوير أداء
اعنسان .
وانطيفقاً من مسلمة انو إ ا مان األساس قوياً  ,فةأن البنةاء سةوف يرتفةع ويصةبح أمفةر قةوة و وخةاً  ,فةأن ادلةدارس
تأيت يف مقدمة منيمات الًتبية والتعليم اليت ًتاج إذل مراجعة وتطوير على مافة ادلستويات (اخلوالدة.)11,7047,
لذا إن ًقيق التحسُت وجودة األداء ادلدرسي بات مطلباً عاماً  ,تشًت فيو الدو ادلتقدمة والةدو اةَت ادلتقدمةة علةى حةد

سةواء  ,و لةةك نيةراً دلةةا تعانيةةو ادلةدارس يف معيةةم دو العةةادل مةن النمةةو ج ادلدرسةي السةةائد منةةو ج ادلصةنع  ,والةةذ يقسةةم
العمع على أساس التغصني  ,وقابةع لةك تقسةيم ادلةواد الدراسةية وفقةاً للتغصصةات  ,ومةن ا توزيةع العةاملُت يف ادلدرسةة
ممةا ىةةو احلةا يف ادلصةةنع  ,للقيةار مبهةةار وواجبةةات زلةددة  ,ومبةةرور الةزمن ًةةو النمةو ج اعدار ادلدرسةةة – ادلصةةنع إذل
ادلدرسة – الس ن  ,حيث ًولل ادلدارس إذل قيفا زلارة بأسوار عاليةة ومغلقةة بةأبوا حديديةة  ,يت ةو فيهةا ادلةدراء
وادلعلمةةون وه يصةةرخون ويهةةددون مةةن تسةةو لةةو نفسةةو اخلةةروج عةةن النيةةار .فادلةةدارس الةةيت أنشةةكل يف القةةرن التاسةةع عشةةر ,
تأسسل على رلموعة من اكفًتابات اخلاصة بادلعرفة وميفية امتساهبا  ,ومذلك على رلموعةة مةن ادلعتقةدات حةو أففةع
الوسةائع  ,فادلةدارس مادلصةةانع  ,أمةامن يةتم فيهةةا تقنةُت التعلةيم  ,وديكةةن للمعلمةُت توصةيع ادلعلومةةات للتيفميةذ علةى شةةكع
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حقةةائق معروفةةة  ,فادلعرفةةة ابتةةة وادلعلمةةون ديتلكةةون قةةدراً منهةةا يف رلةةا التغصةةني  ,ودورىةةم يتمفةةع يف نقةةع تلةةك ادلعرفةةة اذل
التيفميذ  ,ونيراً ألن ادلعرفة ابتة  ,فادلدارس تعمع على تنييم ما يعرف بادلنهج جلميع التيفميذ .
وتعتةةرب ادلدرسةةة مصةةنعاً أمفةةر وبةةوحاً  ,فلةةم يقتصةةر األمةةر علةةى تةةد سلرجةةات التعلةةيم  ,بةةع امتشةةفل الةةدو إن
النتةةائج ات اجلةةودة ىةةي الطريةةق إذل التقةةدر والتطةةور  ,يف عةةادل يةةزداد انفتاح ةاً وتغ ةَتاً  ,وبةةات مةةن ادلسةةتحيع ًقيةةق جةةودة
نوعيةةة مةةن خةةيف نيةةار مدرسةةي مةةدار علةةى أسةةاس ادلصةةنع  ,ويطبةةق قافةةة تقليديةةة بةةدكً مةةن الًتميةةز علةةى تعلةةم التيفميةةذ ,
وتلبية حاجا م واكنفتاح على ا تمع ومتطلباتو
ىذا الوص يؤمد إن ادلدارس العربية  ,ما زالل تقليدية تطبق ادلنهج التقليد الذ ديفع منو جاً من علم النفا

السلومي والفلسفة اكجتماعية ا افية  ,فاألو مرتبط بفكرة إن التيفميذ يقومون بعمع ما جيربون على القيار بو  ,حيث
تقود البيكة اخلارجية إذل مع أمناط السلو  ,ويتوج على التلميذ التقدر من خطوة إذل أخرم بمن تتابع معلور
وزلسو  ,على إن يصح مع خطوة جوان ًد تيهر مزيداً من التقدر  ,إما الفا فهو مرتبط بادلمارسات
التقليدية وفق اكعتقادات الفلسفية اليت ترتبط بالفبط والطاعة واخلفوا داخع ح رة الدراسة.

مازالةةل ادلةةدارس تعمةةع علةةى أسةةاس ىرمةةي مرمةةز  ,أدم إذل انتشةةار البَتوقراريةةة يف أداء اععمةةا اعداريةةة  ,واذل
بع الدافعية وتد قدرة اعفراد على اصلاز اععما وعدر الرابة يف التغيَت والتطوير .
وىذا اجلمود اعدار انعكا على أداء ادلعلمُت  ,فأضلصر دورىم يف عمليةات التلقةُت  ,وعةدر اكسةت ابة للت ديةد
والنمو ادلهٍت  ,األمر الذ أدم إذل تد األداء ادلدرسي بشكع عار.
وإ ا مانل الفقافة التقليدية متفع ًدياً يواجةو ادلةدارس مةن الةداخع ,فةأن ادلةدارس تواجةو ًةديات خارجيةة عديةدة,
ذلةةا ابلةةغ األ ةةر علةةى مةةا يةةدور داخةةع \ادلدرسةةة مةةن شلارسةةات  ,يةةأيت مةةن بةةُت ىةةذه التحةةديات ظهةةور رلتمةةع ادلعرفةةة  ,ومتيةةزه
باكنف ار ادلعريف يف ادلت سةد يف ىةذا الكةم اذلائةع مةن ادلعلومةات  ,ىةذا اكنف ةار ادلعةريف لةو دكلتةو الًتبويةة  ,حيةث تصةبح
معةةو ادلةةدارس عةةاجزة عةةن تعلةةيم الفةةرد مةةا يسةةت د مةةن معةةارف خةةيف فةةًتة دراسةةتو  ,اكمةةر الةةذ يتطل ة إعةةادة النيةةر يف
أىداف التعليم والتعلم ادلدرسي  ,ايث يتفمن تعليم التيفميذ مهارات البحةث والةتعلم الةذايت ,وتعلةيمهم مية يتعلمةون,
وتشة ة ة ة ة ة يع التيفمي ة ة ة ة ةةذ عل ة ة ة ة ةةى عملي ة ة ة ة ةةات اكستقص ة ة ة ة ةةاء والتحلي ة ة ة ة ةةع والنق ة ة ة ة ةةد  ,وتع ة ة ة ة ة ةريفهم مبص ة ة ة ة ةةادر ال ة ة ة ة ةةتعلم ادلغتلف ة ة ة ة ةةة
(زايرواخرون.)38,7047,
استناداً اذل ما سبق ديكن القو  ,ان ىنا مربرات عديدة جتعع التغيَت والتحسُت ادلدرسي برورة يف ا تمع
العريب  ,ومن ىذه ادلربرات ما يلي :
 .4التغَتات والتطورات ادلتسارعة اليت يشهدىا العصر ,وتوافر اعبداعات العلمية والتقنية واكجتماعيةة والفقافيةة والًتبويةة,
األمر الذ ا ر بشكع مباشر على رسالة ادلدارس  ,وتطل إعادة النير يف بنيتها وبرارلها وشلارسات اعفراد فيها .
 .7ما أمدتو البحوث من تد سلرجات التعليم ادلدرسي  ,وعدر تلبيتو لطموحات التنمية يف ا تمع العريب .
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 .3نشر قافة جديدة تبعد ادلدارس عن األسالي التقليدية  ,ادلتمرمزة حو احلفظ والتلقةُت وإحةيف ررائةق جديةدة ترمةز
على التعلم البنائي والتعلم النشط والتعلم ادلعٌت  ,والتعلم بروح الفريق والتعلم الذايت واَتىةا مةن الطرائةق احلديفةة,
ففيفً عن اصلاز مهار تستند إذل احلوار والبحث واكستقصاء وحع ادلشكيفت .
 .1تغةةَت ادوار ومسةةؤوليات ادلعلةةم يف ادلدرسةةة  ,مةةن رلةةرد ملقةةن للمعلومةةات واعتبةةاره ادلصةةدر الوحيةةد للمعرفةةة  ,إذل دوره
مموجو ومرشد وباحث ومنيم موعات تعلم التيفميذ .
ففيفً عن دوره يف بناء رلتمعات التعلم ودمج التكنولوجيا يف عمليات التعليم والتعلم .
 -4إن الةةتعلم حيةةدث بشةةكع أففةةع يف بيكةةة مدرسةةية جا بةةة ومعةةززة وداعمةةة للتيفميةةذ  ,بيكةةة يسةةودىا الفقةةة واكح ةًتار
ويشعر فيها األعفاء باألمان وادلودة  ,وًكمها ادلمارسات الدديقرارية  ,والعمع بروح الفريق .
 -7ايا معايَت األداء ادلتميز يف ادلدارس  ,أو عدر إقرارىا وتطبيقها ,ومتابعتها يف سلتل رلاكت األداء ادلدرسي .
التربية اإلبداعية وبعض أنماطها:
أن الًتبويُت لديهم قدرة مبَتة على توبيح الدور ادلهم الذ ديكن أن تلعبو الًتبية يف تشكيع الشغصية ,فأن
األمر خيتل بدرجة مبَتة إ ا ارتبط مبحاولة عمع حصر شامع للعوامع اليت تنيم ظهور القدرات اعبداعية أو أختفاءىا,
إ حيتاج ًقيق لك إذل تفافر ج هود السيكولوجيُت والًتبويُت معا على ان يعاو م يف لك العلماء وخرباء ا تمع
عقبة يف

واَتىم شلن ذلم اىتمامات بقفايا اعنسان وباعنسان نفسو .وان الع ز عن تكوين نيار تربو إبداعي يق
سبيع ًقيق سلم اكرتقاء ,ويف ًقيق اعبداا ممنهج حيايت وأساسي للمتعلمُت داخع ادلدرسة وخارجها.
إن زلاولة ًقيق إصيفح تربو تعليمي شامع لن يأيت بفماره ادلرجوة عن رريق زلاماة النيم الًتبوية يف الدو ادلتقدمة أو
من خيف تغيَت ادلناىج واكستعانة بتكنلوجيا التعليم يف تدريسها أو بتأميد أمهية تعليم اللغات األجنبية وإمنا جبان
ماتقدر جي ان يؤمد اعصيفح ادلنشود أمهية إ ارة قدرات ادلتعلمُت اعبداعية وإعطائها وز ا ادلناس
ادلاد وادلعنو على حد السواء(احليلة.)11,7007,

يف سلم التقدير

المبحث الثالث
يتفمن ىذا الفصع اعجابة عن أسكلة أىداف البحث احلارل
ماهية التدريس:
رريقة التدريا ىي رلموعة اكداءات الةيت يسةتعملها ادلعلةم لتحقيةق سةلو متوقةع لةدم ادلتعلمةُت ,وررائةق التةدريا
أحةةد عناصةةر ادلةةنهج  .والتفكةةَت السةةائد يف رلةةا التةةدريا ىةةو اكجتةةاه ضلةةو اكنتقةةاء ,إ اختيةةار مةةا يبةةدو أنةةو األففةةع مةةن
سلتل الطرائق واألسالي  ,فاكنتقاء يتطل جهدا من ادلعلم  .والتدريا يتفمن أمفر مةن معرفةة الطرائةق ,فمعرفةة ادلعلةم
للنيريةةات النفسةةية واللغويةةة فأسةةالي التةةدريا كتكفةةي وحةةدىا وك تفةةمن الن ةةاح إ إن مةةن أسةةا الةةتعلم اجليةةد اجتاىةةات
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ادلعلم ضلو عملو وتيفميذه  ,ويبدو إن النيرة احلديفة إذل ررائق التةدريا تعتربىةا وسةائع لتنيةيم ا ةا اخلةارجي الةذ حيةيط
بادلتعلم مي ينشط ويغَت من سلومو حيث ان التعليم حيدث نتي ة للتفاعع بةُت ادلةتعلم واليةروف اخلارجيةة ,وان دور ادلعلةم
ىو يكة ىذه اليروف؛ ايث يست ي ذلا ادلتعلم ويتفاعع معها(شحاتو.)81:7007,
ما االتجاهات المعاصرة في التدريس ؟
يعتمةةد ادلعلمةةون علةةى ع ةدة ررائةةق وأسةةالي يف إيصةةا اخل ةربات وادلهةةارات وادلعلومةةات اذل تيفميةةذىم وإ ةةارة التفكةةَت
والتتبةةع فةةيهم ولكةةع رريقةةة أو أسةةلو مزايةةاه وب ةوابطو وأحكامةةو يقةةور بةةالتغطيط للمةةادة الةةيت يدرسةةها وينيمهةةا ويقةةدمها
جاىزة لتيفميذه وىنا ررائق يشار فيها تيفميذ الص معلمهم يف أمتسةا مهةارة معينةة ويف فهةم ادلةادة مطريقةة العةرذ
ورريقةة ادلناقشةةة وتسةاعد ىةةذه الطرائةةق يف تنميةة ميةةو التيفميةةذ و ةتم برابةةا م ويبقةى ادلعلةةم يف ىةةذا األسةلو مسةةؤوكً عةةن
أدارة دقةةة احل ةوار وادلناقشةةات  ,لقةةد رةةورت الًتبيةةة أسةةاليبها بعةةد دخةةو ادلتحةةد ات الًتبويةةة اذل ميةةدا ا ممةةا أدم دخةةو
التكنلوجيةةا اذل تغيةةَت اكُر ةةر التقليديةةة وم ةةن ررائةةق التةةدريا احلديف ةةة رريقةةة تعل ةةم الفريةةق والتعلةةيم ادل ةةربمج والتعلةةيم ادلص ةةفر
والتعليم بادلراسلة والتعليم الذايت والتعلم اكبداعي ....اخل  (.احلسون ,4883,ص. )70-49

ما طبيعة المعرفة وطرائق التدريس:
أن أخ ةةتيفف ال ةةنيم ادلعرفي ةةة يف ربيع ةةة البني ةةة يع ةةٍت أ ةةا ختتل ة يف منط ةةق ترتيبه ةةا ومنط ةةق بنائه ةةا ومنط ةةق أمتس ةةاهبا
وتعلمها وًصيلها,ومن ا تعليمها إذل الطلبة,فا ا مانل اللبنات اكساسية اليت تكون اجلسم اكساسةي يف أ نيةار معةريف
ىي ادلعلومات البديهية واحلقيقية وادلفهور وادلبدأ والقاعدة والتصميم والفربية والنيرية واكجتاىات والقيم وادلهارات .
فةةاد ر العةةزة خلةةق ادر مةةن ت ةرا وأنزلةةو مةةن اجلنةةة  ,وأرسةةع الن ة زلمةةد(ص) وأنةةز عليةةو الق ةران الكةةرمي وصةةيفة
ادلس ةةلمُت م ةةا م ةرات د يف الي ةةور الواح ةةد ى ةةذه مجيعه ةةا حق ةةائق ديني ةةة وى ةةي ختتل ة يف مف ةةمو ا ع ةةن مف ةةامُت احلق ةةائق
العلمية.
إن الطرائق التدريسةية الةيت تسةتعمع لتعلةيم ادلوبةوعات العقليةة ا سوسةة ختتلة عةن الطرائةق الةيت تسةتعمع لتةدريا
ادلوبةوعات الوجدانيةة ا ةردة ,وىكةذا فةأن اختيةار الطريقةةة واختيةار اسةالي واسةًتاتي يات أو أجةراءات جية ان يكةةون يف
بوء ربيعة النيار ادلعريف أو ادلادة التعليمية ادلراو تعليمها اذل الطلبة ,فأ ا مانةل الطريقةة اجةراء أو اسةلو لتقةدمي ادلةادة
التعليمية في ان يكون اكسلو أرار مناسباً كنسةيا ادلةادة التعليميةة مةن خيفذلةا دون ان تفقةد ادلةادة التعليميةة بنيتهةا

ادلنطقية ,لذلك فأن ادرا ادلدرس لطبيعة ادلعرفة يشكع معياراً ,وىذا يعةٍت جتويةد عمليةة التعلةيم ,وبالنتي ةة مسةاعدة الطلبةة
على تعلم أففع ودور اجتماعي أففع(زاير.)17,7044,
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كيف تصنيف طرائق تدريس اللغة العربية الحديثة  :لقد وجدت تصنيفات عدة منها :
 -4صنفها بعفهم اذل نوعُت  :ررائق قائمة على نشةاط ادلعلةم ورةر قائمةة علةى نشةاط ادلةتعلم وممةا صةنفل اذل ررائةق
دديقرارية وررائق أستبدادية وررائق فردية وررائق مجاعية .
 -7صةةنفها الةةبع اكَخةةر اذل رلموعةةات وفكةةات تتةوافر فيهةةا بعة القواسةةم ادلشةةًتمة ينتهةةي مةةع منهةةا اذل أجتةةاه تربةةو أو

فلسفة وىي:
 -4رلموعةةة العةةرذ ( إجيابيةةة ادلعلةةم ) وىةةي مايسةةمى بةةالطرائق األسةةتبدادية والتسةةلطية الةةيت تتبةةع مةةن الفلسةةفة التقليديةةة
للًتبية اليت ترم التلميذ مياناً سلبياً اَت قادر علةى البحةث عةن ادلعةارف وعلةى التلميةذ أن يتلقةى ادلعلومةات عةن ادلعلةم

وتشمع رلموعة لعرذ الطرائق اكَتية  :ا اظرة  ,ادلشاىدة  ,ادلناقشة  ,القصة  ,الندوات .
 -7رلموعة التعلم الذايت  :يقصد هبا النوا الذ يقور التلميذ بتعليم نفسةو مةروراً بةادلواق التعليميةة مةن اةَت عةون مباشةر
من ادلعلم ومن الطرائق اليت تتدرج ًل رلموعة التعلم الذايت  ,التعلم ادلربمج عن رريق احلقائة التعليميةة ( جامةع,
,4887ص. )80
التوصيات:
يتفةةق أال ة ادلشةةتغلُت يف رلةةا الًتبيةةة والتعلةةيم علةةى بةةرورة أن يكةةون اععةةداد مرتبطةةا مبةةا ينبغيةةو العمةةع ومةةا تتطلبةةو
ادلهنةةة مةةن مفايةةات تعليميةةة وةةةات شغصةةية معينةةة مةةي نسةةتطيع تأديةةة أكدوار الةةيت يومةةع إلينةةا تنفيةةذىا يف مهنةةة التةةدريا
وىي:
 -4ترسةةيخ أساسةةيات الًتبيةةة البيكيةةة لةةدم الطلبةةة بتحفيةةزىم علةةى دراسةةة البيكةةة واكىتمةةار هبةةا وتعزيةةز الةةوعي واعدرا بكةةع
مايرتبط بالبيكة من معارف وقيم واجتاىات ومهارات كزمة حلماية وًسُت البيكة وصةيانتها وامتسةا ادلهةارات اليفزمةة
لتحديد ادلشكيفت البيكية وادلشارمة يف تقدمي احللو ادلناسبة ذلا.
 -7يكة الطلبة لعادل الغد مةن خةيف حفةز الطلبةة علةى تفهةم ربيعةة وخصةائني ادلعلومةات والتعامةع معهةا والتةدري علةى
التكنلوجي ةةا وتقب ةةع التغي ةةَت يف أمن ةةاط ادله ةةن والوظ ةةائ  ,وتك ةةوين رأ ع ةةار ل ةةدم الطلب ةةة يس ةةاند وي ةةدعم ادلعلوم ةةات
وتطبيقا ا سواء على ادلستوم الفرد أو على مستوم ادلؤسسات التعليمية ً ,قيقا لتسةريع عمليةات التنميةة الشةاملة
للم تمع.
ً -3قيةةق مبةةدأ الةةتعلم الةةذايت اةةفهم علةةى امتشةةاف ادلعلومةةات واحلقةةائق بأنفسةةهم وتع ةريفهم بكيفيةةة الةةتعلم س ةواء مةةن
الكت أر من الت ار العملية ادلتنوعة أر من الوسائع التعليميةة التقليديةة منهةا واحلديفةة و اصةة القةدرة علةى التعامةع
مع احلاسو واكنًتنيل ووسائع التكنولوجيا احلديفة .
 -1إمسةةا ادلعةةارف واحلقةةائق وادلفةةاىيم العلميةةة الوظيفيةةة ىنةةا يكةةون الًتميةةز علةةى إمسةةا ادلعةةارف واحلقةةائق ومةةا ي ةرتبط
هبذه ادلعارف من مهارات عمليةة وقةيم واجتاىةات ايةث متكةنهم مةن التعامةع الصةحيح مةع ىةذا التةدفق ادلعةريف وبةذلك
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ي ة ةةتم إمس ة ةةا ا لطلب ة ةةة قاف ة ةةة معلوماتي ة ةةة متك ة ةةنهم م ة ةةن التع ة ةةايش يف رلتم ة ةةع ادلعلوماتي ة ةةة ال ة ةةذ ى ة ةةو رلتم ة ةةع ادلس ة ةةتقبع
(األمحد.)84:7008,
المصادر :
 -4ابراىيم,رلد عزيز ابراىيم,والسايح ,السيدزلمد,7008 ,اكبداا والتدريا الصفي التفاعلي,عادل الكت ,ط.4
 -7اكمحد,ردينةعفمان ,7008,ررائق التدريا منهج,اسلو  ,وسيلة ,دار ادلناىج للنشر والتوزيع.
 -3أبو مغلي ,ةيح  ,األسالي احلديفة لتدريا اللغة العربية  ,دار يافا للنشر والتوزيع  ,ط,7اكُردن. 7004,

 -1الب ةةة  ,عبةةد الفتةةاح  ,أصةةو تةةدريا اللغةةة العربيةةة بةةُت النيريةةة وادلمارسةةة ادلرحلةةة األساسةةية العليةةا ,عمةةا ,دار الفكةةر
للطباعة .
 -1جامةةع  ,عبةةد الةةرمحن , 4887 ,ررائةةق التةةدريا العامةةة مهةةارات  ,ختطةةيط  ,تنفيةةذ  ,تقةةومي  ,عمليةةة التةةدريا  ,ط4
,صنعاء  ,ادلنار للطباعة والنشر .

 -1حسُت  ,علي  ,4894 ,ماىية اللغة العربية ( نشأ ا وتطورىا )  ,رللة الًتبية بغداد ( )40العدد أبو ظ .
 -7احليلة  ,7007,مهارات التدريا الصفي  ,دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة.
 -9اخلوالدة ,7047 ,زلمد زلمود ,دراسات يف الفكر الًتبو ادلعاصر ,دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة.
 -8الرمايب ,جودت  ,7001,رر تدريا اللغة العربية ,ط ,4دار الفكر دمشق  ,سوريا.
 -40ريان  ,فكر حسن  ,4881 ,التدريا وأىدافو  ,عادل الكت  ,القاىرة .
 -44زاير,واخرون,7047,ررائق التدريا العامة ,دار الكت بغداد.
 -47زاير ,سعدعلي ,وعايز,اديان اةاعيع ,7044,مناىج اللغة العربية وررائق تدريسها ,دار الكت بغداد.
 -43شحاتو  ,حسن , 4887 ,أساسيات التدريا  ,ادلنا ,ط , 7دار ادلعرفة اللبنانية  ,مصر .
 ,------ -41ادلناىج الدراسية بُت النيرية والتطبيق  ,7007 ,مكتبة الدار العربية للكتا .
 -41رعمو  ,رشد أمحد وزلمد السيد ادلناا,7000 ,تعليم العربية والدين بُت العلم,ط,4القاىرة ,دار الفكر العريب
 -41ظافر  ,زلمد أةاعيع و يوس محاد ,4891 ,التدريا يف اللغة العربية  ,ط , 4دار ادلريخ  ,الرياذ .
 -47عطا  ,أبراىيم زلمد  , 4881,رر تدريا اللغة العربية والًتبية الدينية  ,ج , 4ط7.
 -49عون ,فابع ناىي ,7043,ررائق تدريا اللغة العربية ,ط, 4دار صفاء للنشر والتوزيع.
 -41احلصر  ,علي منَت واَخرون , 7000 ,ررائق التدريا العامة  ,مكتبة الفيفح  ,ط , 4الكويل .
 -41السيد  ,من أسالي تدريا اللغة العربية يف مرحلة التعليم األساس  ,ادلنيمة العربية للًتبية و الفقافة والعلور .
 -41اليامن  ,حامت صاحل  ,علم اللغة  ,ط ,4ادلوصع  ,مطبعة التعليم .
 -47العزوا  ,نعمة رحيم , 4899 ,قفايا اللغة العربية  ,رؤية جديدة  ,مديرية مطابع وزارة الًتبية  ,بغداد.
 -49العقاد  ,عباس زلمود , 4810 ,اللغة الشاعرة  ,مطبعة سليمر  ,القاىرة .
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 48ادلعمور  ,زلمد وزميفئو , 4893 ,تأ َت اللغات األجنبية يف تعليم اللغة العربية  ,ادلنيمة العربية .
 - 70رلاور  ,زلمد صيفح الدين , 7000,تدريا اللغة العربية يف ادلرحلة الفانوية  ,القاىرة  ,دار الفكر العريب .
 -73زل و  ,عباس , 4891 ,مشكيفت تعليم اللغة العربية حلو نيرية وتطبيقية  ,دار الفقافة  ,قطر  ,الدوحة .
 -71زلمد ,عبد العزيز عبد اد , 4891 ,سيفمة اللغة العربية  ,ط , 4جامعة ادلوصع .,
 -71زلمةةد  ,علةةي أةاعيةةع , 4890 ,ضلةةو تيسةةَت القةراءة والكتابةةة يف اللغةةة العربيةةة  ,ط , 4دار التعلةةيم للنشةةر والتوزيةةع ,
الكويل .
 -71معروف  ,ناي زلمود  ,خصائني العربية وررائق تدريسها  ,ط . 4دار النقائا  ,بَتوت .
1- Rokeach , Delifs and Attitude , San Francisco . Josse – Bass

( ) 681

حمور
اإلدارة و اإلقتصاد

( ) 781

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

أهمية التحليل املالي للتنبؤ بالتعثر والفشل املالي للشركات املساهمة  /ص ص582-855

أهمية التحليل املالي للتنبؤ بالتعثر والفشل املالي للشركات املساهمة
( دراسة ميدانية يف مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار )
أ.م.د .عثمان عبد القادر حمو أمين
الكلية التقنية اإلدارية /جامعة السليمانية التقنية

أ.م.د.غازي عبد العزيز البياتي
المعهد التقني  /كركوك

م.جليـل إبراىيم صالح

الكلية التقنية اإلدارية  /بصرة

ملخص
يه د ه اددلا ا إىلددل إر ا لثددده ت ددت أيوات ا لىل لددب اؼبددية /ا تخددة اؼبي ل د اؼبخددلب ل ثر ددات لتإ د ددي لث د
اؼبية يف ا شدثيت اؼبخدينب ضالد ع تدث ادل ا شددثيت اؼبخدينب ادة ة تيلد واؼبادي ه ادة ة خيصد ت دت اتالرديم يف
اسلب ام ا لىل لب اؼبية /ا تخة اؼبي ل ؼبثدض ل ى تث د وضشب ا شدث اؼبخينب لث ت له .
ض ددي لتإ لث ددد وضش ددب ا ش دددثيت يف ور ددا لإت ددد يث ددر ل ددد إر اعبه دديت اؼبخ د د و ي ش دددث إر ا ل د د خب وازب ددي
ث شتب هنيئر ور مت اتتلريي يف الا ا إىلدل ت دت مبدة جا نبدي Altman
اإلجداءات ا لاىللىلل رإب أن تفشب ا شد
) اؼبل ة ومبة ج  ) Kidaو فرتة لث  0226-0202ومت اتلريي ضدضل واا ة إىلل لفيياي ت تةجد ت رد دا
أيوات ا لىل لب اؼبية /ا تخة اؼبي ل وا لتإ ي لث د وا فشب اؼبية يف ا شدثيت اؼبخينب )) ورد تةصدب ا إىلدل لدث خد ل
اخلإددي ا ترددة جا مبددة ج  ) Altmanومبددة ج  ) Kidaإر وجددةي ت ر د ددا أيوات ا لىل لددب اؼبددية /ا تخددة اؼبي ل د و ددا
ا لتإ ي لث د وا فشب اؼبية يف ا شدثيت اؼبخينب .
Abstract
Importance of financial analysis to predict the fumbling and financial failure of the shareholding companies
) (Practical study At the Main Iraqi Commercial Banks
This research aims to identify the financial analysis tools / financial ratios used as indicators to predict the financial
failure of shareholding companies, as well as "all urged companies in general and banks in particular on the interest in
the use of financial analysis / financial ratios to determine the extent stumbled and failed shareholding company or not .
The prediction of fumbling and failures in the early gives indicator to those responsible in company to intervene and
take corrective action before the company fail permanently, has been dependent on advanced ( Altman ) model , and it
was adopted one hypothesis to search that (( There is no relationship between financial Analysis Tools / financial ratios
and predict a stalled and financial failure in shareholding companies)), research found a relationship between the tools of
financial analysis / financial ratios between forecasting and financial failure in shareholding companies .
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المقدمة :
تخددثت لث ددل يول ا ثدديحمل ار اعيض د ت ددت وضددثهي اترلاددييي لددث خ د ل لخدديت ة وا ثدديي ا شدددثيت اؼبخددينب
اددة ة تيل د واؼباددي ه اددة ة خيص د لددث وصددةؽبي ار لدا د ا لث ددد وا فشددب اؼبددية إ يبتددث اتسددلثيت ي لىل لددب اؼبددية
تغدداض ا لتإد ددي لث د وا فشددب اؼبددية ت ددت اسددلب ام ا ترددي ج ا ترلد لددث ا تخددة واؼب ددات اؼبي لد ؼبثدضد ا صد ة لثلتد او
تل دديئد ؿب د ية ولاي تله ددي ل ددة تخ ددة لثلي ي د ور ددلل ضيص د و د ثر ددد ت ددت ا ا ددثة يت اؼبي ل د ا د يبت ددث أن تةاجهه ددي
ا شدثيت اؼبخينب اة ة تيل واؼباي ه اة ة خيص .
الفصل األول
منهجية البحث ودراسات سابقة
المبحث األول
منهجية البحث
أوال"  -مشكلة البحث :
يث اسلب ام أيوات ا لىل لب اؼبية /ا تخة اؼبي ل لتإ ي لث د وا فشدب اؼبدية و ضيئد ة ثإدلة شددثيت اؼبخدينب
ا الل يخيت اي يف ا لثده ت ت وضة ا شددث اؼبدية اي لديع ولخدلاإ ليع فبدي يبتتهدي د لدث ازبدي اإلجدداءات اؼبتيسدإ
واغب ةل اؼبرتت تت لثدضلهي ين ا شدث اؼبخينب ت دت و د أن تلثددض لث دد وا فشدب اؼبدية وت يةجد لدي يشدل إر أن
ا ش دددثيت اؼبخددينب ا ددة ة تيل د واؼبا ددي ه ا ددة ة خيص د تخ ددلب م أيوات ا لىل لددب اؼب ددية /ا تخ ددة اؼبي ل د لتإ د ددي لث د
وا فشب اؼبية ؽبري و ي لية يبتث ا اةل أن لشت ا إىلل تترث ي لخيؤل اتَيت :
-

اب يبتث اسلب ام ا لىل لب اؼبية /ا تخة اؼبي ل لتإ ي لث د وا فشب اؼبية يف ا شدثيت اؼبخينب .

ثانيا"  -أىمية البحث :
 – 0لخدديت ة اؼبخددل رديث واؼبخددينبا ي شدددثيت اؼبخددينب لددث ا لثددده ت ددت ا ةضددة اؼبددية شدددثيت لخددإايع رإددب ا شدددو
شداء أو زييية أسهرهل ي شدثيت اؼبخينب .
 – 0يث ا لىل لب اؼبية يسلب ام ا تخة اؼبي ل أته اؼبخلتشف األول تث ا لث د وا فشب اؼبية ي شدثيت اؼبخينب .
ثالثا"  -ىدف البحث :
يه ه ا إىلل إر ربالق لي ي ر :
 – 0ا لثددده ت ددت أيوات ا لىل لددب اؼبية/ا تخددة اؼبي لد اؼبخددلب ل ثر ددات لتإ د ددي لث د وا فشددب اؼبددية يف ا شدددثيت
اؼبخينب .
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 – 0اددل ا شدددثيت اؼبخددينب ت ددت اتالردديم يف اسددلب ام ا لىل لددب اؼبية/ا تخددة اؼبي لد ؼبثدضد لد ى تث ددد وضشددب ا شدددث
اؼبخينب لث ت له .
 .– 3لخيت ة ا شدثيت اؼبخينب ي لثده ت ت أسإيب ا لث د وا فشب اؼبية ولثيعبلده رإدب ربااده ةردا لإتدد تدث ديدق
اسلب م أيوات ا لىل لب اؼبية/ا تخة اؼبي ل .
رابعا"  -فرضية البحث  :تلر ب ضدضل ا إىلل فدضل واا ة لفيياي :
(( ال توج ــد ع ب ــة ب ــين أدوات التحلي ــل الم ــالي /النس ــب المالي ــة والتنب ــف ب ــالتعثر والفش ــل الم ــالي ف ــي الش ــركات
المساىمة ))
خامسا"  -متغيرات البحث :
تلر ب للغلات ا إىلل ث ي لث اؼبلغلات اؼبخلا وللغل تي ة واا
أ – المتغير المستقل وفقا" لنموذج (  ) Altmanالمتطور
يلر ب اؼبلغل اؼبخلاب ي ث تةالب  /للغلات وار :
 =X1صييف أس اؼبيل ا ثيلب  /أصبية األصةل.
=X2اإل يح اعلجزة اؼبرتاثر  /أصبية األصةل.
 = X3صييف اإل يح رإب ا فةائ وا الدائة  /إصبية األصةل.
 =X4ا الر ا خةرل غباةق اؼب تل  /ات لزاليت ةي األجب.
ب – المتغير المستقل وفقا" لنموذج ( ) Kida
يلر ب اؼبلغل اؼبخلاب خبرخ تةالب  /للغلات وار :
 =X1صييف اإل يح ث ا الديإ  /إصبية األصةل.
 = X2ااةق اؼبخينبا  /أصبية ات لزاليت.
 = X3األصةل ا خيئ  /ات لزاليت اؼبل او .
 = X4اؼبإلثيت  /أصبية األصةل.
 = X5أصبية ا تا ي  /أصبية األصةل.
ب – المتغير التابع لك النموذجين :
يلر ب اؼبلغل ا لي ة يف ا فشب اؼبية ) ويدلز ه . Z
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المبحث الثاني
دراسات سابقة
 – 1دراسة ( الجهماني : ) 1999 /
مت إجداء اله ا اسد يف األ ين ربدا تتدةان اسدلب ام ا تخدة اؼبي لد لتإد لث دد اؼبادي ه ) و إادا ادله
ا اس ت ت ا ا ي اؼباديف يف األ ين ومت رب لب  03تخإ لي ل أل ة لاي ه للث ددة وأ دة لادي ه غدل للث ددة لدي دا
ا فدرتة لدث تديم 0997-0990ورد اسدلب م ا إيادل يف ادله ا اسد ا لىل لدب اتكبد ا اػب در للثد ي اؼبلغدلات واتلرد
ا إيال يف رليس لثلي ا لث د ربالق اؼباده اؼبلث د ػبخيئد ؼب ى تيلا أو ث ث أتةام ت ت ا لةاة  .ور تةصب ا إيال
إر مبة ج يلتةن لث  5تخة لي ل يبتث اسلب الهي لتإ فشب اؼباي ه واؼبلر يف لب فبي يأيت :
 تخإ ا تا واتسل ري ات إر إصبية ا ةيائة. تخإ ا ل اول. تخإ صييف ا د ح رإب ا الدائة إر ااةق اؼبخينبا. تخإ صييف ا د ح رإب ا الدائة إر أس اؼبيل اؼب ضة . تخإ ا د ح ا لشغل ر إر اؼبادوضيت اإليا ي وا ثرةلل .ور ثيتا تخإ ا ر ترة ج ي لتإ لث د اؼباي ه. % 75
 – 2دراسة ( النعامي : ) 2006 /
مت إجدداء ادله ا اسد يف ض خد ا ربدا تتدةان مبدة ج ؿبيسدح لادرتح لتإد لث دد ددثيت اؼبخدينب ا ثيلد )
وتلر ب لشت ا اس يف رادة ا فتدد اعيسدح اغبدية تدث تاد لد خب للتيلدب الديس ا لغدل يف ا شددثيت وا لتإد ده
وتربز أنبل ا اس لث أهني ؿبيو ت دي لخلج ة إتديء لد خب ؿبيسدح الديس ا لث دد يف ا شددثيت اؼبخدينب وا لتإد ده تديءع
ت ددت ضدددوض ولإددييئ ولفدديالل ت رل د وتدثددز ا اس د ت ددت ضدضددل أسيسددل اددر ت يةج د يف ا فتددد اعيسددح ل د خب
للتيلب اليس ا لث د وا لتإ ده )) واد ضا ا اسد أسيسديع ار تديء لد خب ؿبيسدح للتيلدب الديس ا لث دد اؼبدية وا لتإد
دده يس ددلب ام رب ل ددب اتكبد د ا اؼبلثد د ي رث ةل دديت اؼبي لد د ا د دةا ية ددي اةائل اؼبي لد د األسيس ددل  .ورد د تةصد د ا ا اسد د إر
اسددلتليجيت أنبهددي أن ا لث ددد يثتددو اتث د ام ا ل دةازن ددا ؾبرةتدديت ا ا دةائل اؼبي ل د و ثالددهي ا ددإثم وأتدده لثددييل اعيسددإ
ا و ل ت تلالرث اإلضايح تث ا لث د وإلتيتل رليسه او ا لتإ حب وثه ت تلالدرث وان اؼب ددات اعيسدإل ت تدةضد ي دل ع
لةضدةتليع للتدديل ع لث ددد ا شدددثيت ولددث تةصددليت اددله ا اسد ت د لددث وجددةي لد خب ؿبيسددح للتيلددب الدديس ا لث ددد
وا لتإ واإلضايح تته لىلاق اؼبةضةتل وا لتيلب وا إث ا زلين .
 - 3دراسة ( شاىين و مطر: ) 2011 /
هت د ه اددله ا اس د لةصددب ار اضالددب ؾبرةت د لددث ا تخددة اؼبي لد ا د يبتددث اسددلب الهي لتإ د لث ددد اؼبتشددأت اؼبادددضل
وا لرللددز ددا اؼبتشددأت اؼبلث دددة وغددل اؼبلث دددة لتهددي د ه ا لثددده ت ددت اوضددي ت د اؼبتشددأت يف ورددا لإتددد فبددي يخددرح
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دداه ات اؼبا د ىل واعبهدديت ا دري ل د ي ل د خب تزبددي اتج دداءات ا لاددىللىلل اؼبتيسددإ يف ورلدده وض د مت اس ددلب ام
اتس د ةب اتاادديئر اؼبثدددوه لىل لددب اتكب د ا اػب ددر للث د ي اؼبلغ دلات لةصددب ار اضالددب اؼب ددات اؼبي ل د ا د يبتددث
اسلب الهي يف تيء ا ترة ج فبي يبتث لث ا لرللز ا اؼبتشأت اؼبلث دة وغل اؼبلث دة رإب وردة ا لث دد خدتلا ومت االخديب
ا تخة اؼبي ل ثلت لث اؼباي ه تافهي للث د وا تاف اتخد غل للث دة و د تدث ا فدرتة لدي دا 0227 – 0997
ومت ا لةصب ار ا ترة ج ا لية :
Z = 326.940 A8 + 37.816 A11 – 14.905 A1 – 7.261 A22 – 2.347
ورد مت اخللددي اددلا ا ترددة ج وتإددا اتدده ردديي ت ددت ا لتإ د ددي لث د وا لرللددز ددا اؼبتشددأت اؼبادددضل اؼبلث دددة واؼبتشددأت اؼبادددضل
اؼبلث دة ر تثييل  ) %60 %75 %75تث ا خت اتور وا يتل وا ي رإب ا وث ا لث د ت ت ا لةاة .
الفصل الثاني
الجانب النظري والتطبيقي
أوال"  :الجانب النظري
المبحث األول
التحليل المالي
أوال"  -مفهوم وأىمية التحليل المالي :
تث تر ل ا لىل لب اؼبية لث اؼبةضةتيت اؼبهر ا د تتادة يف جةادادي ت دت ا اسد ا لىل ل لد اؼبفاد

إليتديت

اؼبتشدة ة دي اةائل اؼبي لد اؼبثد ة إاديً رإدييئ اعيسدإل اؼبلثدي ه ت لهدي ضهدر سب دب ـبدجديت ا ت ديم اعيسدح ولد خ ت
تر لد ا لىل لدب اؼبدية ا د يدلل لدث خ ؽبدي تفخدل لدي زبفلده األ رديم لدث ااديئق ات يت د لهرد ل دب ا لىلادق لدث سد ل
اؼبدثدز اؼبدية و لدين لاد ا ا خدلة ا د ربدلف دي يؼبتشدأة وإت ديء ل ددات تدث أياء اؼبتشدأة يف اؼبيضدر ادةل ثفديءة
ا ثر ليت و حبللهي وإت يء ل دات يبتث لث خ ؽبي ا لتإ يألياء وا دوه اؼبي ل اؼبخلاإ ل وتاللل ا خليسيت اؼبي ل
وا لشغل ل اؼبلإث يف اؼبتشية .
يثده ا لىل لب اؼبية أته تر ل لثيعب لت ر إليتيت اؼبي لد اؼبلياد تدث لتشدأة لدي ىلادةل ت دت لث ةلديت تخدلثرب
يف تر لد ازبددي ا ا ددا ات وتالددلل أياء ا شدددثيت ا لجي يد وا اددتيتل يف اؼبيضددر واغبيضددد وتشددبل أي د لشددت لةجددةية
سةاء ثيتا لي ل أو تشغل ل )) تاب  0995ص. ) 003
ألددي ا اددليح و ا ثدديلدي  ) 52 : 0223ضددلون أن ا لىل لددب اؼبددية أتدده ي اس د اتلايييدده ا دةائل اؼبي ل د شدددث
ث إتيية تإةيإهي ي لإةية اؼب ئل إلغداض ا لىل لب لة اتسلثيت ي إليتيت ا الدو ي ا ا د ت تشدر هي ت د ا ادةائل
و د يسددلب ام األسددي لة اؼبلتةت د ي لىل لددب غدددض تةضددلح أسددإيب لددي ا د ث لددث تلدديئد وتالددلل ت د ا تلدديئد و لددين
ات تإي يت ا تتيصداي اؼببل ف

وأجداء اؼباي ت ت ت أسيس س لل ا ا شدثيت اؼبلريث )) .
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يدددى ل ددد  ) 3: 0225أن ا لىل لددب اؼبددية يددلل لددث خ ؽبددي اسلتشدديه أو ا ددلايق ؾبرةتد لددث اؼب ددات ا ترلد
وا تةتل اةل تشيط ا شدث اترلاييي تخديال يف رب يد أنبلد وخدةاص األتشد ا لشدغل ل واؼبي لد شددث و د لدث
تر يلل اسلب ام ادله اؼب ددات ثد د يف تالدلل
خ ل لث ةليت تخلبدج لث ا اةائل اؼبي ل ولايي أخدى و
أياء اؼبتشأة اا ازبي ا ادا ات .
يدى اغبلية  )08 :0227أن أنبل ا لىل لب اؼبية تلر ب يف ثب فبي ي ر :
 - 0رب ي ل ى ثفيءة اإليا ة يف صبة األلةال لث تيال وتشغل هي لث تيال أخدى .
 – 0اغباةل ت ت ل دات تإا ضثي ل سليسيت ا شدث ور هتي ت ت ا ترة .
 – 3ا لىلاق لث ل ى ثفيءة ا تشيط ا لي تاةم ه ا شدث .
 – 4اؼبخيت ة يف تر ل ا لب لط اؼبية شدث .
 – 5ل د ردثز اؼبية اغبالار شدث .
 – 6ل د ت ت ل ى قبيح أو ضشب إيا ة ا شدث يف ربالق األا اه اؼبدجةة .
 – 7إت اي أ ضل لتيسإ تزبي ا ادا ات اؼب ئر .
لث خ ل لي مت ا ل دق إ له يثده ا إيا ةن أن ا لىل لب اؼبية اة تإي ة تث تر ل يدلل لدث خ ؽبدي اسلتشديه
أو ا لايق ؾبرةت لث اؼب دات ا ترل وا تةتل اةل تشيط ا شدث واتريؽبي وتخيال يف رب ي انبل وخةاص اتتشد
ا لشغل ل واؼبي ل شدث و د لدث خد ل رب لدب ا ادةائل اؼبي لد اؼبثد ة لدث رإدب ا شددث )) ويالدلف ا إديا ةن أن ا لىل لدب
اؼبددية يث د لددث اتخددة ا ةسدديئب او اتيوات لش دبل تادديط ا اددةة ورب ي د اهبي ليهتددي وثددل يف رب ي د تادديط ا الددثف
ورب ي لخإإيهتي واياليع يف اثلشيه ا فدص وا له ي ات ا تةاجه ا شدثيت .
ثانيا"  -خصائص التحليل المالي :
تلر ب خايئ ا لىل لب اؼبية دبي ي ر  :صييق  0998ص) 03
 – 0أن ا لىل لدب اؼبدية يثلرد ت دت ا ادةائل اؼبي لد ولاديي أخددى ثأسدديس اسد وا لىل لدب واددر تلالدرث ليتديت للث اد
يؼبيضر .
 – 0أن ا اةائل اؼبي ل ي زم إتيية تإةيإهي ديا ل ئر تخرح إلتيتل ا اليم ي لىل لب .
 – 3أن اتيك ا ث ي لث األسي لة ا يبتث اتتلريي ت لهي تت رب لب ا اةائل اؼبي ل .
ي ادتيت

 – 4اته لث اؼبرتث ا اليم ي لىل لب ت دت لخدلةى ا شددث ا ةااد ة خد ل س خد زلتلد أو دا ددثيت للشدي
ا ةاا ة .
 – 5أن ا لىل لب ت يالاد ت ت اخيب اؼب دات وا تخدة وإمبدي يخدثت يف ا إىلدل إر لدي و اء ادله اؼب ددات وا تخدة
لث ل ةتت يبتث أن تفل يف تر ل ازبي ا ادا ات .
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 – 6تاللل األياء اؼبية شدث يف ا فرتة اؼبي ل اؼبيضل .
 – 7ا تشف تث جةاتة ا الثف وا ااة اؼبية وتشبلاهي سبهل اع إلتيية اؽبلت .
 – 8ازبي ا ث ي لث ا ادا ات اؼبخلاإ ل لىلخا األياء اؼبية شدث .
 – 9إلتيتل لاي ت األياء اؼبية شدث لة األياء اؼبية شدثيت األخدى .
ثالثا" – مقومات التحليل المالي :
يخددلت ا لىل لددب اؼبي ل د إر ؾبرددة لددث اؼباةلدديت واؼبإددييئ ا د يثلر د ت لهددي لىلالددق أا اضدده و ثددب لددث ا دددز اددله
اؼباةليت لي ي ر  :ا شلخ ) 05 : 0228
 – 0ا لىل ي ا ةاضح ألا اه ا لىل لب اؼبية .
 – 0رب ي ا فرتة اؼبي ل ا يشر هي ا لىل لب وتةضل ليتيت لي ل يبتث اتتلريي ت لهي .
 – 3رب ي اؼب دات اؼبتيسإ ةصةل إر أضالب ا تليئد و أسد ورا .
– 4ا لفخددل ا خ د لل تلدديئد ا لىل لددب اؼبددية اددم يددلل اسددلب الهي اددة ة س د لر دبثددت ان ا لىل لددب ي د يي إر تللج د غددل
ري لأويب أو إت يء تفخلات للإييت .
 – 5سبلددة اع ددب اؼبددية يؼبثدض د وا اي د ا تيل د ي إلو د ا اخ ل د واػبي جل د اعل د ي شدددث ضال د ع تددث د أن يتددةن
ل ا ع لث ا تيال ا ث رل وا ثر ل

وريي اع ت ت تفخل ا تليئد ا يلةصب إ لهي تسلاداء اؼبخلاإب .

رابعا"  -إغراض التحليل المالي :
يه د ه ا لىل لددب اؼبددية شددتب تدديم إر تالددلل أياء ا شدددث لددث زوايددي للثد ية و شددتب ىب د م أا د اه لخددلب لر
ااد رب يد جةاتدة ا ادةة وا الدثف ولدث ف اتسدلفيية لدث اؼبث ةلديت
اؼبث ةليت فبث ؽبل لايحل لي ل يف ا شدث و
ا د يةضداددي ا لىل لدب اؼبددية ؽبددل يف تد دل رددا اهتل اؼبي لد ات ا ث رد ي شدددث ويبتتتدي شددتب تدديم رب يد أغدداض ا لىل لددب
اؼبية يف اعبةاتة ا لي ل  :ؿبر ) 00 : 0225
 لخيت ة اإليا ة ت ت ازبي ا ادا ات اؼبلث ا ي لب لط وا دري . تاللل األياء إليا ة واألرخيم وثل تاللل ا خليسيت اإليا ي . ي اس وتاللل ا لةازن اؼبية شدث . ي اس وتاللل حبل ا شدث . ي اس وتاللل لا ة ا شدث ت ت تخ ي ا لزاليهتي اؼبي ل -ي اس وتاللل اؼبدثز اتئلريين شدث .

ي اس ا خلة ) .

 ي اس وتاللل ر ة اؼبتشأة ت ت اتسلردا لث ت له ا فشب اؼبية ) .( ) 861
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المبحث الثاني
التحليل المالي والتنبف بالفشل المالي
أوال"  -مفهوم التعثر و الفشل المالي :
اغبي د ا د يلأثد ضلهدي وجدةي االرديل ثإدل يف تد م

يثدده  ) Humphrey , 1993 , P:397أن ا لث دد اؼبدية ادة
ر ة ا شدث ت ت س اي أرخيط ا يةن وضةائ اي )) .
ي دددى اػبال ددلي  ) 00 : 0997أن ا لث ددد اؼب ددية ا ددة

تر لد د تت ددلد ت ددث تفيت ددب ا ث يد د ل ددث األس ددإيب و

ا ثةالب ترب لدااب زلتل ةي وصةت إر اي ت م ا اد ة ت دت سد اي ات لزالديت و اغبادةل ت دت ا لزالديت ج يد ة و
ضا ان ا لةازن اؼبية و ا تا ي و ا لشغل ر ))
اي  ) 32 : 0222أن ا لث د اؼبية اة تإي ة تدث
يشل
ا دغل لث زييية أصةؽبي يف ؾبرةتهي ت ت ا لزاليهتي يف ؾبر هي )) .

تد م رد ة ا شددث ت دت ا ةضديء ي لزاليهتدي ت دت

تاد د

ا ثةائد د أو تةرفه ددي وتد د م ا اد د ة ت ددت سد د اي

يث ددده غدي ددة  ) 00 : 0220ا لث ددد اؼب ددية أت دده
ات لزاليت يف لةاتل اي )) .
ألدي ا تىل ددةت  ) 00 :0225يدددى أن ا لث ددد اؼبدية اددة

ت د اؼبدا د ا د وصد ا ضلهددي ا شدددث إر اي د لددث

اتض دا يت اؼبي لد اػب دلة وا د ذبث هدي رديإد جد اع لدث إ دهي إض سدهي سدةاء ثيتدا ادله اتضد دا يت تثدين تد م رد ة
ا شدددث ت ددت س د اي ا لزاليهتددي ذبدديه ا غددل أو ربالددق خخدديئد لللي ل د ت درتاثل سددت ث د أخدددى فبددي هبث ه دي لال د دة إر إيادديه
تشي هي وغي إيع لي وب ث ا لث د ةجةي لشت لا لثيع )) .
ور د ت ددده ا ز لد د ي  0220ص ) 036ا فش ددب اؼب ددية أت دده اغبي د د ا د د تتث د م ضله ددي رد د ة ا ش دددث ت ددت
تخد ي ا لزاليهتددي ا ااددلة األجددب غددل أن ؾبرددة أصددةؽبي تزيد تددث ؾبرددة خاددةلهي )) ويالددلف ا ز لد ي ألددي اإلضد س
اة اغبي ا سبد ي ا شدث تت لي تزياي ل ة يهتي تث رلر أصةؽبي .
ألي ا شديف  ) 00 : 0226ضا تده ا فشب اؼبية أته ا ثر لد ا د تتدةن ضلده ا شددث رد د أت ي خدل
يف ا ديق ا ةيب ا لي يتلهر حب ث واة ا ثخد اؼبية )) .
يشل تإل ات  ) 37 : 0226أن ا فشب اؼبية أتده تد م رد ة ا شددث ت دت سد اي ا لزاليهتدي رادلة األجدب
يف تي يخ اتسلىلايق أو ا فرتات اعيسإل ا اا )) .
لث خ ل لي مت ا ل دق ا لده اتد ه يددى ا إديا ةن أن ضشدب ا شددث ادة تداجدة ل ددات جد وى اتسدل ري ضلهدي يف
ضددةء اؼبلغ دلات اؼب د ثدة وا د يرتتددة ت لهددي ت د م ا ا د ة ت ددت س د اي ثيلددب ات لزالدديت وت د يى ي تهيي د إر اض سددهي ويث د
ا فشب اؼبية أته اؼبدا د ا د ت در لدا د ا لث دد اؼبدية ويالدلف ا إديا ةن أتده يبتدث ا ت دد ار ا فشدب اؼبدية لدث زاويلدا
ا زاوي األور تلر دب ثد م رد ة ا شددث ت دت سد اي ا لزاليهتدي رادلة األجدب ات لزالديت اؼبخدلىلا ) و د ت دت ا ددغل لدث
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زييية اصبير األصةل تث اصبير ات لزاليت وي ق ت ت اله اغبي ا ثخد اؼبير ا فدين ) ألدي ا زاويد ا يتلد تلر دب ةضدة
ا شدث ا م يزي اصبية ا لزاليهتي تث رلر أصةؽبي اتصبي ل وي ق ت ت اله اغبي اتض س )) .
ثانيا" – مراحل الفشل المالي :
تلر ب لدااب ا فشب اؼبية دبي ي ر ) Kangari , 1999 ,P:32 ( :
 – 1فترة النشوء:
ضله أن ا شددث ت تادإح للد اة ة ضجدأة أو ادة ة غدل للةرثد وإمبدي تتدةن اتديك ثدم اؼب ددات ا د
فبي ت
يبتدث لثيعبلهدي لدث رإدب اإليا ة ل دب ا لغلدل يف ا دة ت دت اؼبتلجديت وا لزايد اؼبخدلرد يف ا لتدي لف غدل اؼبإي ددة وتادييم
دق اإلتليج وتزاي اؼبتيضخ وتا ا لخهل ت اتئلريتل وتزاي األتإيء ون أس ليل تيلدب  .وغي إدي لدي ربد ث خخدي ة
ارلاييي يف ادله اؼبدا د الدل يتدةن تيئد األصدةل أردب لدث ا تخدة اؼبثلديية شددث ويفالدب أن تتلشدف اؼبشدت يف
اله اؼبدا الل إن إتيية ا لب لط يف اله اؼبدا يتةن أث د ضيت ل .
 -2عجز النقدية :
يف اله اؼبدا تثيين ا شدث لث ت م ر هتي ت ت لاي ا لزاليهتي اعبي ي وايجلهي اؼب ىل إر ا تا يد دي دغل لدث
زيديية األصدةل اؼب رةسد د يهي تدث ا لزاليهتدي و تدث تتردث اؼبشدت يف أن ادله األصدةل لخدا سديئ ي جد ا تيضلد
يإلضديض إر أن أس اؼبديل ا ثيلدب ا د زم ؾبرد يف اؼببدزون واؼبد يتةن وهبدة اإل دي ة إت اتده لدث اؼبرتدث أت ربد ث
اػبخدي ة اترلادييي يف ادله اؼبدا د واتده دبدي تخدلرد ادله اؼبدا د لدةم وااد ضادط أو تخدلرد ثد ة دهة وؼبثيعبد ادلا
ا الثف اؼبية يبتث شدث ا جةء إر اررتاض ألةل ثيضل ؼبةاجه االليجيهتي ا تا ي ا فة ي .
 - 3التدىور المالي ) اإلعسار المالي ) :
يثده اإلتخي اؼبية أته اتلبفيض يف ا اةة اإليدايي ةا ة ا لي سلىل ث يف تا لي واالريل غدل ضدولب
أن ا ةا ة سلاإح غل ريي ة ت ت يضة تفايهتي و اف ئلخل أتإديء ييةهندي ويف ادله اغبي د يبتدث وصدف ا شددث أهندي يف
اي إتخي لية وتال د يف اله اغبي إر لة ست اهتي تت لث ل تيئ أت ت تخإلي تث لث ل ا فيئ ة ا لي يبتث أن
ياإ ده ايلدب ا خدت تسدل ري ألة ده د ى لتشدتت أخددى فبيث د ؽبدله ا ةاد ة يف تشدي هي ويف ادله اؼبدا د تادإح ا شددث
لثخدة لي لي الل تتةن غل ريي ة ت ت اغباةل لث خ ل ا اتةات اؼبثليية ت ت ا لرةيب ا زم ؼباي ا لزاليهتي ا د ادب
للثديي اسدلىلايرهي وتتد ادله ا تا د رد ت جدأ اإليا ة إر أسدي لة لي لد ج يد ة الدل يتدةن اتديك االرديل ضدولب
تسلردا ا ةا ة ومبةاي إ ا حمل رباب ت ت ا لرةيب ا زم .
 - 4مرحلـة الفشـل الكلـي ) اإلعسـار الكلـي ) :

تثد ادله اؼبدا د تا د ادجد يف الدية ا شددث

شددث ذبتدة اتتدرتاه ي فشدب الدل تتلهدر ثدب ؿبديوتت اإليا ة ىلادةل ت دت سبدةي ت إضديضل
تلجيوز ات لزاليت ا ت ل رلر أصةل ا ةا ة وياإح ا فشب ا ت ر واإلض س ؿبااي يػب ةات ا ايتةتل .
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 - 5مرحلة إع ن أو تأكيد اإلف س :
ربد ث ادله اؼبدا د تتد لي ت خدل اإلجدداءات ا ايتةتلد غبرييد اادةق اؼبادضدا و دل
ا شدث أي دبثت تافل ا شدث

وار اؼبدا ا تهيئل و ل

يدلل اإلتد ن تدث إضد س

تتةن ا شدث ر وص ا إر لدا ا فشب اؼبية .

ثالثا" – مظاىر الفشل المالي :
أن ا خإة ا دئلخر فشب ا شدثيت اة ا وث تجز يف ا خلة تيتد تث تااين ا ل ضايت ا تا يد ا اخ د ؽبدله
ا شددث ولددث اؼب ددياد ا د هبددة ل ا لهددي يف ا شدددثيت ا د يلةرددة أن وبد ث ؽبددي ا فشدب لددي ي ددر  :ضدادديت :0223
)70
 – 0اتخددل ه يف اؽبلتددب اؼبددية شدددث تللج د اتتلردديي اؼبلزاي د ت ددت اتر درتاض راددل األجددب والبفدديض رلر د األصددةل
اؼبل او وسبةيب األصةل ا ي ل لث خ ل ا ادوض األجب.
 – 0يضة ا فةائ ت ت ا ادوض تث ديق اتررتاض رال األجب.
 – 3ت ين ا دحبل والبفيضهي فرتات لي ل لللي ل .
 – 4تةزية أ يح ت ت اؼبخينبا لث خ ل ا ادوض تللج تا ا خلة .
 – 5ت م تتةيث اؼبباايت واتاللي يت ا تيضل ثر ليت اإلا ل وا لج ي ألصةل ا ي ل .
 – 6تا رلر أس اؼبيل ا ثيلب تللج تا أو اق ا اإم واؼببزون واؼبد يتا يون أن ياي دب د تاد
رالة األجب.

يف ات لزالديت

 – 7ا لا لب لث أنبل لشيثب ا لةسة واتتلشي .
 – 8ت م تتيسة ااةق اؼب تل ألصةل اؼبخل ردة يف ا شدث .
 – 9اتسلردا يف تأجلب س اي إرخيط ا ادوض وإتيية ج و ا يةن.
 – 02ضثف ا دري ت دت أس اؼبديل ا ثيلدب األلدد ا دلي يد يي إر ات تفدي اؼبخدلرد يف تدةي اؼببدزون واؼبد يتا لاي تد لدة
اجل اؼبإلثيت.
 – 00تأجلب س اي أو اق ا ضة.
 – 00البفيض لث ل ا ثيئ ت ت األلةال اؼبخل ردة.
 – 03ضثف أت ر ا دري ا اخ ل يف ا شدث .
 – 04تد م ات لدزام ي شدددوط اػبيصد يتفيرلدديت ا ادددوض وا لخددهل ت وخيصد ا إتددةي اؼبلث اد تخددإ اؼب يةتلد و أس اؼبدديل
ا ثيلب.
 – 05تا

ا تف ء شتب لخلرد

إيت إل غيء ثفيتهتل.
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رابعا" – أسباب الفشل المالي :
إن ا فشب اؼبية اة تللج لفيتب ت ة أسإيب أو تةالب ثالهي ياخ ل وأخدى خي جل وثري ي ر :
أ – األسباب الداخلية :
تلر ب اله األسإيب دبي ي ر  :لتل وآخدون ) 07 : 0225
 ضثف إيا ة ا شدث . تد م ثفدديءة ا خليسدديت ا لشددغل ل اؼببل فد ل ددب سليسدديت ا إلدة واإلتلدديج وإجدداء ا لةسددثيت غددل اؼب ة د وا جددةءإر تتتة ةجلي تشغل ل غل لل ة ة .
 اتتلريي ا ت ر ت ت لايي ا لرةيب اؼبارتض ثأسيس يف سبةيب اتسل ري يف اؼبةجةيات . ت م ثفيءة إيا ة ا إلة يف ربالب اؼبخلىلايت لث اؼبإلثيت اجآج وغلاي . البف دديض ا ا د ة اإلتليجلد د ش دددث خ ددإة وج ددةي ت ددب ت ددت لخ ددلةى خ ددةط اإلتل دديج ل ددي يث ددين أن ا خليسد داإلتليجل اؼبلإث غل س لر .
 صدثة تادديف لتلجدديت ا شددث والبفديض ا اد ة ا لخدةيال فبددي يد يي إر تإدي ت ددت لخدلةى اؼبإلثدديت أيالبفيض اإليدايات .
 البفيض ا ا ة ا لىلال ل شدث ي يي إر البفيض أ ياه أي ت م تتيسة األ يح لة لاي يف ا إلة .ب -األسباب الخارجية :
تلر ب األسإيب اػبي جل دبي ي ر ) Carslaw & Mills , 1999 , P:33 :
 ا دوه اترلادييي اعل د إلود ا شددث و لود اؼبتيضخد وتد م تدةضد لاديي ا لرةيدب ا زلد إلجدداء ا لةسدثيت ا الددو يوا تفي ث ف ت اؼبايي وا لةرثيت اؼبلشيئر ثرةم اؼبخل رديث يف ا شدثيت وسةق األو اق اؼبي ل .
 تت د لي وب د ث البفدديض ثإددل يف اؼبإلثدديت أو خددإة تاددييم تتتة ةجلددي ا شدددث أو ا لةسددة اؼبفدددط أو خددإة ت د م ثفدديءةصددييف أس اؼبدديل ا ثيلددب واتردرتاض ا تإددل أسددثي ضيئد ة تي ل د أو زيدديية ا ش دداء يألجددب واإلتلدديج غددل ا تددفء وا الددةي
اترداضل ا اي ل وثل اؼبتيضخ ا ش ي ة يف ا خةق .
خامسا" – نماذج التنبف بالفشل :
يثددده ا لتإ د أتدده
س إل

ور زبل ف ت

تر ل د لةرددة لددي سددلىل ث يف اؼبخددلاإب واتتلردديي ت ددت ت د ا تلدديئد س دةاء أثيتددا إهبي ل د أم
ا لتإ ات أيالي لث الل ديا تدضهي و ثرل ا لفيصلب ا تيذب تتهي )) ). ( Nugus , 1997,:1
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يددى  ) Curly & Bear , 1999 ,:275أن ا لتإد ادة ؾبرةتد لدث اإلجدداءات وا ددق ا لاتلد واؼبةضدةتل اؼبادرر
أسيسي غدض ا لةرة يألا اث اؼبخلاإ ل اعلر ولثدض ا تليئد ا سلىلاق تتهدي و دل يبتدث أن يتدةن لتإد ا د و
ا تإل لث خ ل لخيت ته يف تةضل ا تلديئد ا الددو ي وا د ت دت أسيسدهي تدلل تر لد ا لالدلل وازبدي ا اددا اؼب ئدل و ي شدتب
ا لي يا ب لث إلتيتل رباق اتكبداضيت ا لي اة ضث ر وللةرة )) .
ثري يثده ثب لث )  ( Drik & Zweek , 2001 ,:2ا لتإ أته أياة لث أيوات ا دري وأتده تر لد ا دري د اؼبخدلردة
ت ت أي ت ة أو تغل لث اؼبرتث أن ي دأ يف اؼبخدلاإب لدث خد ل رب يد ادله ا لغدلات وتاد يداي ولثدضد إلتيتلد اد وثهي
وا لتلف لثهي .
لث خ ل ا لثديفيت ات ه يدى ا إيا ةن أن ا لتإ وضايع لثي يف أت ه يلالرث ث ث لدااب ار :
 – 1مرحلــة التحديــد المســب  :ا الددل إتدده لددث خ د ل ا لتإ د يبتددث ا ةرددةه ت ددت ؾبرددب ا لغ دلات وا ل ددة ات ا د لددث
اؼبرتث أن رب ث يف اؼبخلاإب وا تيذب تث ثم ا ثةالب ا إلول أو غلاي.
 – 2مرحلة إمكانية الحدث :ا الل سب ب اؼبدا ا يتل وا تلالرث رب يد ا ةردا ا دلي لدث اؼبلةردة أن تادة ضلده ادله
ا لغلات ي شتب ا لي يخيت يف ازبي ا ادا ات اؼبتيسإ يف ا ةرا اؼبتيسة.
 – 3مرحلــة التكي ـ  :إ إن اؼبدددا لا ا خددي الا يبتددث أن يتددةن ؽبرددي ا د و ا ددئلو يف رب ي د أوجدده ا لغ دلات وا ةرددا
ا ددلي سددلىل ث ضلدده و يخدديت ثددب د يف ازبددي اإلج دداءات واػب دةات ا زل د ا د لددث خ ؽبددي يددلل ا لتلددف لددة ت د
ا لغلات اعلر .
أن لتإ د ي فشددب انبل د ثإددلة تلر ددب يف ا لأث د لددث ر د ة ا ش دددث ت ددت خ ل د ا لرةيددب اؼبرت ددةح ورب ي د أس ددثي
و دددوط ا لرةيددب لددة األخددل ثددا اتتلإددي اؼببددي د ا د تد يى إر ا فشددب وا لثدديون لددة ا شدددث إلهبدديي اغب ددةل اؼبتيسددإ
و دؾب اتتخىليب لث الل ا لةرلا وا تلفل ثري ت هد أنبل ا لتإ لث خ ل ا رتثلز ت ت ثشف جةاتة تد م ا لأثد
وا د تد ددتإط ددإثم جةات ددة اؼبخ ددلاإب و ي ل ددية ض ددإن ؿبيو د اؼبخ ددل رديث تة لد د تاد د يدات االري لد د تد ددتإط ددإثم ا دددوه
تلث ق يتسل ري ات اغبي لد واؼبلةرثد ) ( Wisniewski, 2002, P:275
اؼبخلاإ ل يخيت ث لا يف يتل تر ل ازبي ا ادا ات ا
 .ورد دددزت تد ة ؿبدديوتت ل ددةيد ا تردي ج واتيوات ا د لددث ددأهني ات دديء تتإلدده لإتددد د تئب ا فشددب غبرييد اؼبلثدديل ا
واؼبخدينبا ي شددثيت لدث اػبخدديئد وثدزت ادله اعديوتت ت ددت اسدلب ام ا تخدة اؼبي لد يف تاددرلل مبدي ج ييضدل يبتتهددي
ا لتإ اشب ا شدثيت إ ان ا تخة اؼبي ل تث ل داع ت ت ل ى ردةة أوضدثف اؼبتدز اؼبدية شددث ولدث ادله ا تردي ج
ا لتإ ي فشب وا تخلت يف صليغلهي ت ت ا تخة اؼبي ل لي ي ر :
أ  -نموذج بيفر ( : ) Beaver
ا د ي اددلا ا ترددة ج ت ددت وضددق ي اس د سبددا تدديم  0966ور د أسددلب م لفددد ا تخددة اؼبي ل د لتإ د ي فشددب وسبللددز
ا شدددثيت ا تيجىل د تددث ا شدددثيت ا في د الددل ردديم أخددل تلت د لددث ا شدددثيت ا تيجىلد وتلت د لددث ا شدددثيت ا في د
ور ي س لفد  32تخدإ لي لد اخلدي لتهدي  6تخدة اتلربادي رديي ة و رد ت دت ا لتإد ي فشدب واالرديتت اإلضد س ورد
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اتخددل مبددة ج  Beaverاددةة تتإ يد جث لدده ردديي ة ت ددت ا لتإد ي فشددب ورإددب ورةتدده خبردو سددتةات وان ا تخددة اؼبي لد ا خددل
ا اتلر اي  Beaverيف صليغ مبة جه ار :
أ – تخإ ا ل ضق ا تا ي إر ؾبرة ا يةن .
ب – تخإ صييف ا د ح رإب ا فيئ ة وا الديإ إر ؾبرة اؼبةجةيات .
ج – تخإ اؼب يةتل إر ؾبرة اؼبةجةيات .
ي – تخإ صييف أس اؼبيل ا ثيلب إر ؾبرة اؼبةجةيات .
ه – تخإ ا ل اول ا خديث .
و – تخإ ا ل اول ا خديث .
ور خدج  Beaverتليئد غيي يف األنبل لتهي  :ا ة غلف ) 30: 0998
 – 0ا لد ضايت ا تا يد شدددثيت ا في د ارددب لدث ا لد ضايت ا تا يد شددثيت ا تيجىلد ثردي أن أصبددية أصدةؽبي اؼبل او د
أرب أياليع.
 – 0سبلزت ا شدثيت ا في يلبفيض ر هتي ت ت لةاجه ات لزاليت و ي تفي اله ات لزاليت.
 – 3سبلزت ا شدثيت ا تيجىل يسلادا اتذبيايت يهي والبفيض اتكبداضيت تث ضإط اتذبيه ا ثيم.
 – 4وجددةي اخددل ه ثإددل ددا تخددإ ا ل د ضق ا تا د ي إر أصبددية األصددةل ددا ا شدددثيت ا تيجىل د وا شدددثيت ا في د لددة
اتخي ا في ق لة اتررتاب لث اإلض س.
 – 5أن أضالددب ا تخددة اؼبي ل د لتإ د ي فشددب اددر تخددإ ا ل د ضق ا تا د ي إر ؾبرددة ا د يةن ت لهددي تخددإ صددييف ا ددد ح إر
ؾبرة اؼبةجةيات.
 – 6سبلزت ا شدثيت ا في يلبفيض ـبزوهني يؼباي ت لة ا شدثيت ا تيجىل .
ب  -نموذج التمان : ) Altman
يف تيم  0974ة ا لرين مبة جه ا خي ق ا دلي اتلرد ه وضدق ي اسد رديم دي تديم  0968واتلرد ادلا ا تردة ج
اعب ي د ت ددت طبخ د ل ددات تددب واا د لتهددي وزتدديع تدجلىللدديع ىبل ددف تددث األخددد لتإ د حب د وث اإلض د س يف ا شدددثيت
ا اتيتل وان تيتد الا ا ترة ج اة رل لثا يثرب تث ا لفدر دا ا شددثيت ا د سدللثدض ؼببدي د اإلضد س أ دق ت لده
 ) Zويأخددل اددلا ا ترددة ج لثيي د ات تإدديط ا د يتددةن ضلهددي  ) Zللغددل تددي ة واؼب ددات اػبرددو للغ دلات لخددلا
لىل ي ا الر ا فيص

فشب اؼبية ويايغ يؼبثيي ا لي ل :
Z = 3,3X1 + 1,2X2 + 1,0X3 + 0,6X4 + 1,4X5

الل أن :
 =Zل د ا لث د اؼبية.
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 =X1صييف اإل يح رإب ا فةائ وا الدائة  /إصبية األصةل.
 =X2صييف أس اؼبيل ا ثيلب  /أصبية األصةل.
 =X3صييف اؼبإلثيت  /إصبية األصةل.
 =X4ا الر ا خةرل غباةق اؼب تل  /ات لزاليت ةي األجب.
 =X5اتاللي ليت واإل يح اعلجزة  /أصبية األصةل.
وان ا الر د د ا فيصد د ؽب ددلا ا تر ددة ج ا ددر  ) 0.675إ أن ا ش دددثيت ا د د ربا ددق ار ددب ل ددث ا ددله ا الرد د تلرل ددز ددتفو
خايئ ا شدثيت ا د ضشد ا يف اؼبيضدر  .ودبةجدة ادلا ا تردة ج تادتف ا شددثيت إر ث ثد ضوديت وضاديع اد هتي ت دت
اتسلردا واله ا فويت ار :
أ – ا فو األور  :تتلرر إر اله ا فو ا شدثيت ا تيجىل و إ ا ثيتا رلر . %0.99 ) Z
)Z

ب – ا فود ا يتلد  :اددر ا فود ا د تتلرددر إ لهددي ا شدددثيت ا في د وا د وبلرددب إض سددهي و د إ ا ثيتددا رلر د
تإ غ  %0.80ضأث د .
ج – ا فو ا ي  :ار ضو ا شدثيت ا ياثة ا لتإ ةضدثهي أي ت يخدل لة اغبتدل رد ت دت االري لد إض سدهي أو
ت م إض سهي ) و ي لية ربليج إر تاللل يلب و إ ا ثيتا رلر  ) Zا %0.80و . %0.99
ور وجها ت ة اتلاييات إر الا ا ترة ج لتهي لي ي ر :
-

أته ي إق ضاط ت ت ا شدثيت اؼبخينب ا ثيل ا اتيتل .

 أته يث ر أنبل ثإلة تخإ اؼبإلثيت إر إصبية األصةل واله ا تخإ زبل ف أنبللهي يخل ه ا اتيتيت .وتللج د اددله اتتلاددييات اؼبةجدده ار اددلا ا ترددة ج ردديم ا لرددين ل ددةيد مبة جدده ت ددت أن هبث دده يخددلب م يف ا شدددثيت غددل
ا اددتيتل أيالدديع و د يف تدديم  0995إ ردديم لاددرلل اددلا ا ترددة ج ث د أن اددله لث د ل يو ان اتصددةل و د
لا لددب اتثددد ا اددتيتر اعلرددب إ أن لثد ل يو ان اؼبإلثدديت يف ا شدددثيت غددل ا اددتيتل أت ددت لتدده يف ا شدددثيت ا اددتيتل
ور صيغ الا ا ترة ج اؼبث ل ي شتب ا لية ) Borgsdorf & Pliszka , 1999 ,P:6-10 ( :
ات ا ت يض ا دأظبي ل
Z = 6,5X1 + 3,26X2 + 1,05X3 + 6,72X4

الل أن :
 =Zل د ا لث د اؼبية.
 =X1صييف أس اؼبيل ا ثيلب  /أصبية األصةل.
=X2اإل يح اعلجزة اؼبرتاثر  /أصبية األصةل.
 = X3صييف اإل يح رإب ا فةائ وا الدائة  /إصبية األصةل.
 =X4ا الر ا خةرل غباةق اؼب تل  /ات لزاليت ةي األجب.
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وان ا الر د ا فيص د ؽبددلا ا ترددة ج اددر  ) 0.9ضثت د لي تتددةن رلر د  Zأثددرب لددث  0.9ضددين ا ترددة ج يلةرددة أن
ا شدددث ددث تفشددب ألددي إ ا ثيتددا رلرد  Zأثددرب لددث  0.03ضددين ا ترددة ج يلةرددة أن ا شدددث تفشددب ضلرددي إ ا ثيتددا رلرد
 Zتاة لي ا  ) 0.03 – 0.9ضإن ا ترة ج يف اله اغبي ت يخدل لة أن وبتدل شدتب يرلدق ت دت االري لد ضشدب أو
ت م ضشب ا شدث .
ج  -نموذج ( : ) KIDA
يثد اددلا ا ترددة ج ااد ا ترددي ج اغب ي د ا د اسددلب لا يف تر لد ا لتإد ي فشددب اؼبددية يف تدديم  0980ورد ددين
ت ت طبخ للغلات لخلا لث ا تخة اؼبي ل وضق لثيي ات تإديط لىل يد رلرد اؼبلغدل ا لدي ة  ) Zدبةجدة اؼبثيي د ( :

) Stickney & Brown , 1999 ,P:28

Z= 1.042 X1 + 0.42X2 – 0.461X3 + 0.463X4 + 0.271X5

ضإ ا ثيتدا تللجد اخلإدي ا شددث وضدق ادلا ا تردة ج اهبي لد يتدةن اؼبشددو يف اي د ألدين لدث ا فشدب اؼبدية إلدي إ ا ثيتدا
ا تللج د سددي إ ضددإن ا شدددث له د ية ي فشددب اؼبددية ور د اثإددا اددلا ا ترددة ج ر د ه تي ل د لتإ د ي فشددب اؼبددية وص د ا إر
 %95واؼب دات ا اسلب لا يف صليغ اله اؼبثيي أت ه ار :
 =Zل د ا فشب اؼبية.
 =X1صييف اإل يح ث ا الديإ  /إصبية األصةل.
 =X2ااةق اؼبخينبا  /أصبية ات لزاليت.
 =X3األصةل ا خيئ  /ات لزاليت اؼبل او .
 =X4اؼبإلثيت  /أصبية األصةل.
 =X5أصبية ا تا ي  /أصبية األصةل.
د – نموذج ( : ) Springate , 1978
أسلب م ا إيال ا تتد ي  ) Gordan Springataاسد ةب رب لدب اتكبد ا اؼبلثد ي ألخللدي أضالدب أ دة تخدة لي لد
واادب ت ددت تخددإ  ) %90.5اد هتي ت ددت ا لرللددز ددا  ) 02دددث تيجىلد و  ) 02دددث أت تددا أض سددهي أو مت
تافللهي ور صيغ مبة جه يؼبثيي اتَتل :
Z = 1.03X1 + 3.07X2 + 0.66X3 + 0.4x4

الل أن :

 = Zرلر ا فشب اؼبية.
 = X1أس اؼبيل ا ثيلب  /ؾبرة اتصةل اؼب رةس .
 = X2ات يح رإب ا فةائ وا الدائة  /ؾبرة اتصةل اؼب رةس .
 = X3ات يح رإب ا الدائة /اؼب ة يت اؼبل او .
 = X4صييف اؼبإلثيت  /ؾبرة اتصةل اؼب رةس .
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وث ر ددي ا تفث ددا رلر د  ) Zضأهن ددي تش ددل ار س د ل اؼبدث ددز اؼب ددية ش دددث أل ددي إ ا ثيت ددا رلر د  ) Zأر ددب ل ددث
 2.860ضأن ا شدث تاتف ت ت أهني له ية خب د اتض س  .ور أثإا ا ترة ج ر ة تي ل ت ت ا لتإ ي فشب اؼبية .
ثانيا"  :الجانب التطبيقي
أ – مجتمع وعينة البحث :
يلر ددب ؾبلرددة ا إىلددل دباددده ا شدددق اتوسددط ا ثدارددر سددل ري  ،إ تأسددو اددلا لاددده ثشدددث لخددينب ددأس
اؼبديل اظبدر رد ه  ) 422ل لدةن ييتدي تداردر دبةجدة دهيية ا لأسدلو اؼبدررد ش 5000/واؼب خد يف / 7 / 0993
ا ادديي ة تددث يائدددة تخددجلب ا شدددثيت لد ضةتيً لتدده  %05اي  ) 022ليئد ل لددةن ييتددي ووضاديً ألاتدديم ردديتةن ا إتد
اؼبدثددزي ا ثدارددر رددل  ) 64خددت  0976و ثد فبي سد اؼباددده ألتري دده خد ل تدديم  0994و ثد م ثفييد أس اؼبدديل
اؼب ضة الته ضا مت تخ ي ا اخط ا يين لث رلر األسدهل وجددت زيديية أس اؼبديل شدتب للدةاة سدت ثد اخددى ادم
غ  ) 07ل لي ييتي يف هنييد تديم  0226وخد ل تديم  0227جددت زيديية لإ دغ  ) 4ل لدي ييتدي لدث األ ديح ار
أس اؼبيل لاإح  ) 30ل لي ييتي  .راده  ) 06ضدتيً تيل ً ياخب ا ا د شبيتلد لتهدي ياخدب ل يتد غد اي وشبيتلد
اخدى خي جهي .
ثالثا" – أختبار النماذج المعتمدة بالبحث :
يف الا ا إىلل سللل اتلريي ت ة مبي ج ستلتيول ثب مبة ج ت ت ا ة ولث اله ا تري ج :
أ – مبة ج ا لرين . ) Altman
ب  -مبة ج ثل ا . ) Kida
أ  -مبة ج ا لرين  ) Altmanاؼبل ة وا لي مت صليغله ي شتب اتَيت :
Z = 6.5X1 + 3.26X2 + 1.05X3 + 6.72X4

الل أن :

 =Zل د ا لث د اؼبية.
 =X1صييف أس اؼبيل ا ثيلب  /أصبية األصةل.
=X2اإل يح اعلجزة اؼبرتاثر  /أصبية األصةل.

 = X3صييف اإل يح رإب ا فةائ وا الدائة  /إصبية األصةل.
 =X4ا الر ا خةرل غباةق اؼب تل  /ات لزاليت ةي األجب.

وان ا الر ا فيص ؽبلا ا ترة ج ار  ) 0.9ضثت لي تتدةن رلرد  Zأثدرب لدث  0.9ضدين ا تردة ج يلةردة أن ا شددث دث
تفشب ألي إ ا ثيتا رلر  Zارب لث  0.03ضين ا ترة ج يلةرة أن ا شدث تفشب ضلري إ ا ثيتا رلر  Zتاة لدي دا
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 ) 0.03 – 0.9ضددإن ا ترددة ج يف اددله اغبي د ت يخددل لة أن وبتددل شددتب يرلددق ت ددت االري ل د ضشددب أو ت د م ضشددب
ا شدث .
وضلرددي ي ددر ت إلددق مبددة ج ا لرددين ) ت ددت ا ا دةائل اؼبي ل د ؼباددده ا شدددق اتوسددط ا ثدارددر سددل ري إ سددللل اتلردديي
اغبخددي يت اػبليلل د ف درتة لددث  0202 - 0226وا د مت اغباددةل ت لهددي لددث سددةق غ د اي د و اق اؼبي ل د  ،الددل يددلل
االخيب رلر  Zا فشب اؼبية وضايع ب ةات أيتيه :
 – 1احتساب بيمة المتغيرات المستقلة :
أوال"  :المتغير المستقل X1

 = X1صييف أس اؼبيل ا ثيلب  /أصبية األصةل .
صييف أس اؼبيل ا ثيلب خت 263602820626 - 278492914034 = 2006
= 14890093408
 X1خت 299385631368 / 14890093408 = 2006
 X1خت 0.04973 = 2006
صييف أس اؼبيل ا ثيلب خت 356333944973 – 381548298077 = 2007
= 25214353104
 X1خت 406782968680 / 25214353104 = 2007
 X1خت 0.06198 = 2007
صييف أس اؼبيل ا ثيلب خت 533252985126 – 505827487037 = 2008
= 27425498089
 X1خت 569667612693 / 27425498089 = 2008
 X1خت 0.04814 = 2008

صييف أس اؼبيل ا ثيلب خت 48199280733 - 510555954903 = 2009
= 28563147520
 X1خت 557540022098 / 28563147520 = 2009
 X1خت 0.0512 = 2009
صييف أس اؼبيل ا ثيلب خت 496027190947 – 521190461224 = 2010
= 25163270277
 X1خت 580125543187 / 25163270277 = 2010
 X1خت 0.0434 = 2010
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ثانيا"  :المتغير المستقل X2

 = X2اإل يح اعلجزة اؼبرتاثر  /أصبية األصةل .
 X2خت 299385631368 / 3785163293 = 2006
 X2خت 0.01264 = 2006
 X2خت 406782968680 / 11561101006 = 2007
 X2خت 0.02844 = 2007
 X2خت 569667612693 / 13254592807 = 2008
 X2خت 0.02327 = 2008
 X2خت 557540022098 / 11000000000 = 2009
 X2خت 0.0197 = 2009
 X2خت 580125543187 / 8195965471 = 2010
 X2خت 0.1412 = 2010

ثالثا"  :المتغير المستقل X3
 = X3صييف اإل يح رإب ا فةائ وا الدائة  /إصبية األصةل .
 X3خت 299385631368 / 5682577204 = 2006
 X3خت 0.01898 = 2006
 X3خت 406782968680 / 16196148887 = 2007
 X3خت 0.03982 = 2007
 X3خت 569667612693 / 14027457955 = 2008
 X3خت 0.02462 = 2008
 X3خت 557540022098 / 12230702069 = 2009
 X3خت 0.0219 = 2009
 X3خت 580125543187 / 10075460869 = 2010
 X3خت 0.0174 = 2010

رابعا"  :المتغير المستقل X4
 =X4ا الر ا خةرل غباةق اؼب تل  /ات لزاليت ةي األجب .
 X4خت 35782810742 / 48600000000 = 2006
 X4خت 1.35819 = 2006
 X4خت 50449023707 / 77500000000 = 2007
 X4خت 1.53620 = 2007
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63840125656 / 90300000000 = 2008
1.41447 = 2008
75547204715 / 143000000000 = 2009
1.89286 = 2009
84098352240 / 72600000000 = 2010
0.86327 = 2010

فرتة لث  0202 - 0226ي شتب اتيت :

وتةضح ايتيه رلل اؼبلغلات اؼبخلا

شكل (  ) 1يوضح بيم المتغيرات المستقلة للفترة من 2010 - 2006
0226

0227

0228

0229

0202

اؼبلغل اؼبخلاب
X1

0.04973

0.06198

0.04814

0.0512

0.0434

X2

0.01264

0.02844

0.02327

0.0197

0.1412

X3

0.01898

0.03982

0.02462

0.0219

0.0174

X4

1.35819

1.53620

1.41447

1.89286

0.86327

 - 2نموذج كيدا (  ) Kidaآلحتساب بيمة  ( Zالفشل المالي ) :
ا ت الا اتمبة ج ت ت طبو تخة لي ل ئلخ للبل يف صة ته ا دييضل ا شتب اتيت:
Z= 1.042 X1 + 0.42X2 – 0.461X3 + 0.463X4 + 0.271X5

 =Zل د ا فشب اؼبية .
 =X1صييف اإل يح ث ا الديإ  /إصبية األصةل.
 = X2ااةق اؼبخينبا  /أصبية ات لزاليت.
 = X3األصةل ا خيئ  /ات لزاليت اؼبل او .
 = X4اؼبإلثيت  /أصبية األصةل.
 = X5أصبية ا تا ي  /أصبية األصةل.

 ) Zسددي إ

وتثد أالردديتت ا فشددب اؼبددية شدددثيت اؼبخددينب لدتفثد وضاددي ؽبددلا ا ترددة ج تتد لي تتددةن رلرد
ألي ا ا ثيتا رلر  ) Zلةجإ ضهلا يثين ان ا شدث اؼبخينب يف ألين .
وضلري ي ر ت إلق مبة ج ثل ا ) ت ت ا اةائل اؼبي ل ؼبادده ا شددق اتوسدط إ سدللل اتلرديي اغبخدي يت اػبليللد خدت
 0229و  ، 0202ويلل االخيب رلر

 ) Zا فشب اؼبية وضايع ب ةات أيتيه :
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 – 1احتساب بيمة المتغيرات المستقلة:
أوال"  :المتغير المستقل X1
 = X1صييف اإل يح ث ا الديإ  /أصبية األصةل
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1

خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت

299385631368 / 5156522204 = 2006
0.01722 = 2006
406782968680 / 14451376258 = 2007
0.03553 = 2007
569667612693 / 13952202955 = 2008
0.02449 = 2008
557540022098 /11707089059 = 2009
0.02099 = 2009
580125543187 / 8627332075 = 2010
0.01487 = 2010

ثانيا"  :المتغير المستقل X2
 =X2ااةق اؼبخينبا  /أصبية ات لزاليت
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2

خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت

299385631368 / 31184654000 = 2006
0.10416 = 2006
406782968680 / 38950358000 = 2007
0.09575 = 2007
569667612693 / 47046438000 = 2008
0.08258 = 2008
557540022098 / 62522443000 = 2009
0.11214 = 2009
580125543187 / 88455196000 = 2010
0.15248 = 2010

ثالثا"  :المتغير المستقل X3
 =X3األصةل ا خيئ  /ات لزاليت اؼبل او
 X3خت 299385631368 / 138600463715 = 2006
 X3خت 0.46294 = 2006
( ) 514
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X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3

خت
خت
خت
خت
خت
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406782968680 / 174354378373 = 2007
0.42861 = 2007
569667612693 / 217433625510 = 2008
0.38168 = 2008
557540022098 / 355744429771 = 2009
0,63806 = 2009
580125543187 / 3439095978 = 2010
0.59281 = 2010

رابعا"  :المتغير المستقل X4
 = X4اؼبإلثيت  /أصبية األصةل
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4

خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت

299385631368 / 17695508000 = 2006
0.05911 = 2006
406782968680 / 32256310000 = 2007
0.07929 = 2007
569667612693 / 43799398000 = 2008
0.07688 = 2008
557540022098 / 40491087000 = 2009
0.07262 = 2009
580125543187 / 40638756000 = 2010
0.07005 = 2010

خامسا"  :المتغير المستقل X5
 =X5أصبية ا تا ي  /أصبية األصةل
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5

خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت
خت

299385631368 / 187524605000 = 2006
0.62636 = 2006
406782968680 / 160942636000 = 2007
0.39565 = 2007
569667612693 / 204708679000 = 2008
0.35935 = 2008
557540022098 / 477684631000 = 2009
0.85677 = 2009
( ) 515
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 X5خت 580125543187 / 571822356000 = 2010
 X5خت 0.98569 = 2010

فرتة لث  0202 - 0226ي شتب اتيت :

وتةضح ايتيه رلل اؼبلغلات اؼبخلا

شكل (  ) 1يوضح بيم المتغيرات المستقلة للفترة من 2010 - 2006
اؼبلغل اؼبخلاب

0226

0227

0228

0229

0202

X1

0.01722

0.03553

0.02449

0.02099

0.01487

X2

0.10416

0.09575

0.08258

0.11214

0.15248

X3

0.46294

0.42861

0.38168

0,63806

0.46294

X4

0.05911

0.07929

0.07688

0.07262

0.07005

X5

0.62636

0.39565

0.35935

0.85677

0.98569

 – 2أختبار فرضية البحث :
يتم أختبار فرضية البحث من خ ل تطبي عدة نماذج ىي :
أوال"  -نموذج التمان آلحتساب بيمة  ( Zالفشل المالي ) :
Z = 6.5X1 + 3.26X2 + 1.05X3 + 6.72X4

أ – سنة : 2006
) Z = 6.5( 0.04973 ) +3.26( 0.01264 ) + 1.05( 0.01898 ) + 6.72( 1.35819
Z = 0.32325 + 0.04121 + 0.01993 + 9.12704
Z = 9.51143

ب – سنة : 2007
) Z = 6.5( 0.06198 ) + 3.26( 0.02844 ) + 1.05( 0.03982 ) +6.72( 1.53620
Z = 0.4029 + 0.0927 + 0.0418 + 10.3233
Z = 10.8607

ج – سنة : 2008
) Z = 6.5( 0.04814 ) + 3.26( 0,02327 ) + 1.05( 0.02462 ) +6.72( 1.41447
Z = 0.31291 + 0.07586 + 0.02585 + 9.50524
Z = 9.91986

د – سنة 2009
) Z = 6.5( 0.0512 ) + 3.26( 0.0197 ) + 1.05( 0.0219 ) + 6.72( 1.89286
( ) 516
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Z = 0.3328 + 0.0642 + 0.02299 + 12.72002
Z = 13.14001

ه– سنة 2010
) Z = 6.5( 0.0434 ) + 3.26( 0.1412 ) + 1.05( 0.0174 ) +6.72(0.86327
Z = 0.2821 + 0.4603 + 0.0183 + 5.8012
Z = 6.5619

وتةضح تليئد اخلإي ا فدضل وضايع ترة ج ا لرين ي شتب ايتيه :
شكل (  ) 2يوضح أختبار الفرضية ( المتغير التابع  ) Zللفترة من 2010 - 2006
رلر اؼبلغل ا لي ة رلر د د د د د د د د د د د د د د د  zرلر د د د د د د د د د د د د د د د  zرلر د د د د د د د د د د د د د د د  zرلر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د  zرلرد د د د د د د د د د د د د د د  zتللج د د د د د د د د د د
 zوضادديع ترددة ج اعخة خت اعخة خت اعخة خت اعخد ددة خد ددت اعخد د د د د د د د د د د د ددة ا فدضل
خت 0202
0229
0228
0227
0226
ا لرين
2.9

6.5619 13.14001 9.91986 10.8607 9.51143

ت د د د د د د د د دددضم
ا فدضل

وتت لاي تد ردلل  ) Zخدتةات ا إىلدل اؼبرلد ة لدث 0202-0226لدة ا الرد ا فيصد ؽبدلا ا تردة ج وا إي غد ) 0.9
13.14001 10.8607
إ قب د د د أن رلر د د د  ) Zخ د ددتةات ا إىل د ددل ا د ددر 9.91986 9.51143
 ) 6.5619ت دت ا لدةاة واددله ا ادلل رلغدل ا لدي ة  ) Zادر أثدرب فبددي ادة ؿبد ي دي ترة ج  ) 0.9وادلا يد ل
ت ددت أن اؼباددده يف ألددين و ددث يلث ددد أو يفشددب واددلا لددي أثد ه اسددلردا اؼباددده غييد ضددرتة اقبدديز ا إىلددل تدديم 0203
و ي لية تدضم ضدضل ا إىلل وتاإب ا فدضل ا إ ي وا د لفييادي
وا لتإ ي لث د وا فشب اؼبية يف ا شدثيت اؼبخينب )) .

تةجد ت رد دا أيوات ا لىل لدب اؼبية/ا تخدة اؼبي لد

ثانيا"  -نموذج كيدا (  ) Kidaآلحتساب بيمة  ( Zالفشل المالي ) :
أ – سنة 2006

Z= 1.042 X1 + 0.42X2 – 0.461X3 + 0.463X4 + 0.271X5

= 1.042( 0,01722 ) + 0.42( 0.10416 ) - 0.461( 0.46294 ) + 0.463 ( 0,05911 ) + 0.271( Z
) 0.62636
Z = 0.01794 + 0.04375 - 0.21341 + 0.02737 + 0.16974
موجبZ = 0.04539

( ) 581
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ب – سنة 2007
= 1.042( 0,03553 ) + 0.42( 0.09575 ) - 0.461( 0.42861 ) + 0.463 ( 0,07929 ) + 0.271( Z
) 0.39565
Z = 0.03702 + 0.04022 - 0.19758 + 0.03671 + 0.10722
موجبZ = 0.02359

ج – سنة 2008
= 1.042( 0,02449 ) + 0.42( 0.08258 ) - 0.461( 0.38168 ) + 0.463 ( 0,07688 ) + 0.271( Z
) 0.35935
Z = 0.02552 + 0.03468 - 0.17595 + 0.03559 + 0.09738
موجب Z = 0.01722

د – سنة 2009
= 1.042( 0,02099 ) + 0.42( 0.11214 ) - 0.461( 0.63806 ) + 0.463 ( 0,07262 ) + 0.271( Z
) 0.85677
Z =0,02187 + 0.04709 - 0.29415 + 0.03362 + 0.23218
موجب Z = 0.4061

وتتد لاي تد رلرد

 ) Zخدت  2009اؼبةجإد وضاديع ؽبدلا ا تردة ج وا إي غد

 ) 0.444388لدة لدي اد ياي Kida

قب أن ا شدث اؼبخينب يف ألين ألن  Kidaا ي ا شدث تتةن ضي يف اي د ثدةن ا تللجد سدي إ وثيتدا ا تللجد تتد
اخلإي ا فدضل خت  2009لةجإ و ي لية تددضم ضدضدل ا إىلدل وتاإدب ا فدضدل ا إ ي د وا د لفييادي تةجد ت رد
ا أيوات ا لىل لب اؼبية/ا تخة اؼبي ل وا لتإ ي لث د وا فشب اؼبية يف ا شدثيت اؼبخينب )) .
ه – سنة 2010
= 1.042( 0.01487 ) + 0.42( 0.15248 ) - 0.461( 0.59281 ) + Z
) 0.463 ( 0.07005 ) + 0.271( 0.98569
Z = 0.01549 + 0.06404 - 0.27328 + 0.03243 + 0.26712
موجب Z = 0.1058

وتةضح تليئد اخلإي ا فدضل وضايع ترة ج ثل ا  ) Kidaي شتب ايتيه :

( ) 588
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شكل (  ) 4يوضح أختبار الفرضية ( المتغير التابع  ) Zللفترة من 2010 - 2006
رلر د اؼبلغددل ا لددي ة  zرلر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د  zرلر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د  zرلر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د  zرلر د د  zاعخد ددة
وضاد د د د د د د د دديع ترد د د د د د د د ددة ج اعخ د ددة خ د ددت اعخ د ددة خ د ددت اعخ د ددة خ د ددت خت 0229
0228
0227
0226
Kida
لةجة

0.04039

0.02359

0.01722

0.04061

رلر د د د د د د د د د د د د د  zتللج ا فدضل
اعخ د د د د د د د د د د ددة
خ د د د د د د د د د د د د د د د د د ددت
0202
0.1058

تد د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددضم
ا فدضل

وتت د لاي تد رددلل  ) Zخددتةات ا إىلددل اؼبرل د ة لددث  0202-0226لددة لددي ا د يه  Kidaوضادديع ؽبددلا ا ترددة ج أي
اد ددب ا تللج د د لةجإ د د أم سد ددي إ ) إ قب د د أن رلر د د

 ) Zخد ددتةات ا إىلد ددل اد ددر 0.04039

0.02359

 ) 0.1058 ، 0.04061 ، 0.01722ت ت ا لةاة واله ا ادلل رلغدل ا لدي ة  ) Zادر لةجإد ) وادلا يد ل
ت ددت أن اؼباددده يف ألددين و ددث يلث ددد أو يفشددب واددلا لددي أثد ه اسددلردا اؼباددده غييد ضددرتة اقبدديز ا إىلددل تدديم 2013
و ي لية تدضم ضدضل ا إىلل وتاإب ا فدضل ا إ ي وا د لفييادي تةجد ت رد دا أيوات ا لىل لدب اؼبية/ا تخدة اؼبي لد
وا لتإ ي لث د وا فشب اؼبية يف ا شدثيت اؼبخينب )) .
االستنتاجات والتوصيات
أوالً – االستنتاجات :لقد توصل البحث في ضو التحليل اع ه الى النتائج االَتية:
 – 0يبتددث لددث خ د ل اسددلب ام ا تخددة اؼبي ل د أن كب د ي تث ددد ضشددب ا شدددثيت اؼبخددينب اددة ة تيل د

واؼباددي ه اددة ة

خيص لث ت لهي.
 – 0تخدديال مبددي ج ا لتإد ددي لث د وا فشددب اؼبية/اؼبخددلب ل ي إىلددل لددث ات دديء صددة ة واضددىل تددث اتوضددي اؼبي لد اغبي لد
واؼبخلاإ ل ا يبتث لث خ ؽبي ا لتإ أوضي ا شدثيت اؼبخينب اة ة تيل واؼباي ه اة ة خيص .
 - 3تخدديال مبددي ج ا لتإد ددي لث د وا فشددب اؼبية/اؼبخددلب ل ي إىلددل لددث لخدديت ة اؼبخددل رديث اغبددي لا واؼبددتاإا لددث زيدديية
اسل ري اهتل ي شدثيت اؼبخينب اة ة تيل واؼباي ه اة ة خيص أو لة أسهرهل.
 – 4تةج ت ر ا ا لىل لب اؼبية/ا تخة اؼبي ل وا لتإ لث د وضشدب ا شددثيت اؼبخدينب ادة ة تيلد
خيص .

واؼبادي ه ادة ة

 - 5ت يةج د االردديم لددث رإددب اؼباددي ه يف ؾبدديل ا الدديم د و ات ت يإل د تثرددب ت ددت ت ددةيد ر د ات اؼبددة فا يسددلب ام
ا تخة اؼبي ل يف ؾبيل اثلشيه ا لث د وا فشب اؼبية.
( ) 585
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ثانيا" – التوصيات :
 – 0يتإغر ال ا شدثيت اؼبخينب اة ة تيلد

واؼبادي ه ادة ة خيصد ت دت اسدلب ام ا تردي ج اؼبخدلب ل ي إىلدل

غدض لثدض ل ى تث د أو ضشب ا شدثيت اؼبخينب رإب ا وثه فرتة تخرح لث ازبي اتجداءات ا لاىللىلل ا زل .
 – 0اددل اؼبخددل رديث اغبددي لا واؼب ددتاإا رإددب ا شدددو يف اسددل ري اهتل أو زيييهتددي لددث اسددلب ام مبددي ج ا لتإ د اؼبددية غدددض
ا لثده ت ت ا ةضة اؼبية شدثيت اؼبخينب اة ة تيل واؼباي ه اة ة خيص وازبي ا ادا ات األسل ري ي اؼبتيسإ .
 – 3ض دددو ة رل دديم ا إت د اؼبدث ددزي د و ات ت يإل د ار ؼب دة فر اؼبا ددي ه ا لجي ي د اتا ل د وؾب ددي و ايا اهت ددي ت ددت ثلفل د
اسلىل ام زت إلق مبي ج ا لتإ ي لث د وا فشب اؼبية .
المصـادر :
المصـادر العربية :
 – 0اعبهرديين تلخدت  ) .اسدلب ام ا تخدة اؼبي لد لتإد لث دد اؼبادي ه ي اسد ت إلالد ت دت ا ا دي اؼبادديف يف
األ ين )) ؾب اإليا ة ا ثيل . 0220
 –0ا تثدديلر ت ددر س د رين  .مبددةج ؿبيسددح لاددرتح لث ددد دددثيت اؼبخددينب ا ثيل د )) ؾب د تترل د ا داض د يث ا ث دداق
ث ل اإليا ة واترلايي جيلث اؼبةصب . 0226
 – 3أ ددة غلددف أضب د إ دداالل  .ا لىل لددب اؼبددية يسددلب ام ا تخددة اؼبي ل د إلغ دداض ا لتإ د ي فشددب )) سددي ي ددةم
تية اؼبثه ا ثديب رىليسإ وا ل رلق غ اي . 0998
 – 5تاب لف ح  .لا ل يف اإليا ة اؼبي ل )) ل سخ تإ اغبرل ا إخيط تشد وا لةزية لوت . 0995
 – 7ص ددييق اغبخ ددلين .ا لىل ل ددب اؼب ددية واعيس ددح  :ي اس د لل اتل د لثيص دددة يف األص ددةل ا ثر ل د وا ل إلالد د )) يا
ؾب توي تشد وا لةزية األ ين ترين . 0998
 – 8ا شلخ ضهرر لا فت .ا لىل لب اؼبية )) ا إث األور ام اهلل – ض خ ا . 0228
 – 9ل ددد ؿبرد  .اتذبيادديت اغب ي د يف ا لىل لددب اؼبددية واتئلردديين – األسددي لة واأليوات واتسددلب اليت ا ثر لد -
)) ا إث ا يتل يا وائب تشد األ ين ترين . 0225
 – 02ؿبر د لتددل دديثد .ا لىل لددب اؼبددية ل د خب صددتيت ا ا ددا ات )) ا إث د ا يتل د يا وائددب تشددد األ ين
ترين . 0225
 – 00غدية أضب ؿبر  .ل خب ؿبيسح لارتح اليس وا لتإ لث دد ا شددثيت )) ؾب د ا إىلدةث ا لجي يد لادد
جيلث ا زريزيق ا زريزيق . 0220
( ) 583
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ا د يةن اؼبلث دددة – ا دديادة – األسددإيب – ا ثد ج)) ايدرتاك تشددد و ا لةزيددة لاددد

ا ايادة .0997
 – 03ا ز ل ي ضبزة.

أيا ة اتئلرين اؼباديف وا لىل لب اتئلريين )) ا إث األور ل سخ ا ة اق تشدد وا لةزيدة

األ ين ترين . 0220
 – 04اغبلية و ل تيجر.
 – 05لتددل

ا لىل لب اؼبية )) لتشة ات األثيييبل ا ثد ل اؼبفلةا يف ا مبي ك . 0227
ا لىل لددب اؼبددية ل د خب صددتيت ا ا ددا ات)) ا إث د ا يتل د

دديثد ؿبر د وآخدددون

يا وائددب تشددد

ترين 0225.
 – 06ددياا ت ددر و ل ددد جه دديي.

مب ددة ج لا ددرتح لتإد د لث ددد اؼبتش ددأت اؼبا دددغل ا ثيل د يف ض خ د ا  :ي اسد د

ت إلال )) ض خ ا ؾب جيلث ا تجيح حبيث ث ةم اتتخيتل
 – 07ا ش د دديف وبد ددين ؿبر د د .
اترلاييي

ؾب  05ا ث ي . 0200 ) 4

لخد ددأ ثف د دديءة وضثي ل د د ا تر د ددي ج ا ترل د د يف ا لتإ د د د دديتض س ا فد ددين )) اؼب سخ د د

اعبت ول ا ث ي  ) 32اعبزائد .

 – 08ا تىل دةت خي د ؿبرد

لد ى اتلرديي اؼبادي ه ا لجي يد ت دت ا لىل لدب اؼبدية يف تد دل ا اددا ات اتئلريتلد ))

سي ليجخلل غل لتشة ة اعبيلث اتس لل
 - 02ا ا ددليح تإ د ا خ ددلي و ا ث دديلدي سددثةي.

غزة 0225.
اتيا ة اؼبي ل د أ ددد ت دي د )) يا وائ ددب تشددد وا لةزي ددة ا إث د

اتور ترين .
 – 00تإل د ات اضب د ت دةاه.

تدديء مبددة ج لالددلل ر د ت ا شدددثيت ا اددتيتل اؼبخددينب ا ثيل د ات يتل د ت ددت اتسددلردا

يسلب ام لثةليت ريئر ا ل ضايت ا تا ي )) ا دوا يثلة اه غل لتشدة ة جيلثد تردين

اسديت ا ث لدي

ترين ات ين .
– 00

اي ا داالل ؿبر .
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دور أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية يف دعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة
دراسة آلراء عينة من احملاسبني يف الشركات الصناعية العراقية
م.د .ساكار ظاىر عمر أمين

أ.م.د .زياد ىاشم السقا
قسم المحاسبة  /كلية اإلدارة واإلقتصاد

رئيس قسم المحاسبة  /المعهد التقني  /ىيئة التعليم

جامعة الموصل

التقني /كركوك

إف التطورات اذلائلة اليت حدثت يف بيئػة نظم التصنيع والناجتة عن عدة حتوالت تدرغلية ػ وليست ثورات فجائية يف
ادلعلومات والتقنية والنظم واألساليب وادلفاىيم  ،ألقت على عاتق احملاسبة اإلدارية التقليدية عبء التطوير لتليب
احتياجات بيئة التصنيع احلديثػة من نظم ادلعلومات ادلتطورة لدعم اإلدارة يف رلاؿ اختاذ القرارات اإلدارية بشكل عاـ،
والقرارات اإلسرتاتيجية بشكل خاص.
فاحملاسبة اإلدارية لديها من ادلهارات والقدرات اليت دتكنها من تقييم حجم ادلنافسني ،ودرجة تأثريىم على قرارات
الشركة  ،وأيضا درجة تأثرىم بقراراهتا  ،ومعرفة التغريات التقنية ،واالعتبارات البيئية ،وادلؤشرات اذلامة يف اجملاؿ الصناعي
واستجابات ادلنافسني  ،لكل ذلك أصبح زلتوماً على احملاسبة اإلدارية أف ححتدث وتحطور من تقنياهتا وأساليبها وأدواهتػا،
دلواكبتها للتغريات والتطورات احلاصلة يف بيئة التصنيع احلديثة.
ومن ىنا تأيت مشكلة البحث من خالؿ ضرورة حتديد األساليب ادلالئمة اليت ؽلكن من خالذلا أف تساىم احملاسبة
اإلدارية اإلسرتاتيجية يف دعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة للشركات الصناعية يف البيئة العراقية ؟
وعليو فإف أىمية البحث تتضح من خالؿ تناولو موضوعاً حديثاً وحيوياً يف إمكانية الرتكيز على رلموعة من
أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية اليت ؽلكن من خالذلا ادلساعلة يف دعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة للشركات الصناعية
العراقية من بني الكم اذلائل من األساليب ادلتعارؼ عليها يف رلاؿ احملاسبة اإلداريةاالسرتاتيجية .
وبذلك فإف أىداف البحث تتحدد بتوضيح اآليت:
 .1اإلطار ادلفاىيمي للمحاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية مع حتديد أىم أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية.
 .2اإلطار ادلفاىيمي إلسرتاتيجية قيادة الكلفة يف الشركات الصناعية بصورة عامة والشركات العراقية بصورة خاصة .
 .3حتديد دور أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية يف دعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة للشركات الصناعية العراقية .
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ولتحقيق أىداؼ البحث يتم اإلعتماد على فرضية البحث الرئيسة :
} توجد عالقة ارتباط (ذات داللة معنوية) بني (أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية) و (اسرتاتيجية قيادة الكلفة) {.
أما منهج البحث فيتم اإلعتماد على ادلنهج الوصفي وذلك من خالؿ اإلستعانة باألطاريح والرسائل اجلامعية والدوريات
والكتب اليت تتناوؿ موضوع الدراسة وخاصة فيما يتعلق مبجاالت :احملاسبة اإلسرتاتيجية ،احملاسبة اإلدارية االسرتاتيجة
واساليبها  ،اسرتاتيجية قيادة الكلفة فيما يتعلق باجلانب النظري  .اما اجلانب التطبيقي فيعتمد على ادلنهج التحليلي من
خالؿ استمارة استبانة موزرعة على عينة من الشركات الصناعية العراقية  ،للوصوؿ اىل فرضية البحث .
وعليو فإف خطة البحث تتضمن:
المبحث األول :اإلطار المفاىيمي للمحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية وإستراتيجية قيادة الكلفة.
المبحث الثاني :أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية ودورىا في دعم إستراتيجية قيادة الكلفة للشركات
الصناعية .
المبحث الثالث  :الجانب التطبيقي .
المبحث األول
اإلطار المفاىيمي للمحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية واستراتيجية قيادة الكلفة
أوالً :مفهوم المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية.

تزايد االىتمػاـ مػؤخراً مبصػطلح احملاسػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية كأحػد فػروع ادلعرفػة احملاسػبية ،الػيت طػورت مػن ادلػداخل
ادلسػتددمة دػػدؼ توليػػد معلومػػات مناسػػبة عػػن ايػػع ادلظػػاىر اإلسػرتاتيجية للشػػركة ،ولقػػد نػػتج عػػن ذلػػك نػػوع مػػن االرتبػػاط
القوي بني إمكانية استمرار الشركة وبني قػدرهتا علػى تػدعيم مركزىػا التنافسػي مػن خػالؿ تبػي االسػرتاتيجيات ادلناسػبة والػيت
يتم تبنيها بعد دراسة البيئة الداخلية واخلارجية (التنافسيػة) للشركة (صاحل.)33 ،2009 ،
وبالػرغم من مضي أكثر من ربع قرف على ظهور مصطلح احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية ،إال انػو ال يوجػد حػآل اآلف
اتفػػاؽ حػػوؿ ماىيػػة احملاسػػبة اإلداريػػة اإلس ػرتاتيجية ،فهػػذا ادلصػػطلح مػػازاؿ رلػػاالً مفتوح ػاً للعديػػد مػػن التفس ػريات مػػن قبػػل
ادلدتصػػني يف رلػػاؿ احملاسػػبة اإلداريػػة ،فػػالبعى ينظػػر إليهػػا علػػى أعػػا :ع مػػدخل عػػاـ للمحاسػػبة عػػن الوضػػع االس ػرتاتيجي
للشػركة ،يعتمػد علػى تكامػل احملاسػبة اإلداريػة مػع إدارة التسػويق مػن خػالؿ إطػار اإلدارة اإلسػرتاتيجية ( ,
 ،)2010, 9يف حػػني ينصػػب تعريػ ( )Langfield-Smith, 2008, 2للمحاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية علػػى ادلػػزج بػػني ادلراحػػل
األربعػة لػػردارة اإلسػرتاتيجية (مرحلػػة صػياغة اإلسػرتاتيجية ،مرحلػػة توصػػيل اإلسػرتاتيجية ،مرحلػػة تنفيػػذ اإلسػرتاتيجية ،مرحلػػة

Roslender & hart

متابعة اإلسرتاتيجية) وبني حتليل القدرة التنافسية وحتليل سالسل القيمة ،وحتليل زلركات التكلفة.
ويػػرا بػػاحثوف بخ ػػروف بأعػػا :ع نظػػاـ لقي ػػاس وتػػوفري ادلعلوم ػػات الالزمػػة الخت ػػاذ الق ػرارات ،وى ػػي مبثابػػة زل ػػرؾ ل ػ داء
السلوكي ل فػراد يف الشػركة للمسػاعلة يف حتقيػق األىػداؼ اإلسػرتاتيجية للشػركة ،)Calsson. et al, 2011, 9( .وكػذلك أعػا :ع
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شػكل مػن أشػكاؿ احملاسػبة اإلداريػة الػيت يػتم الرتكيػز فيهػػا علػى ادلعلومػات الػيت تتعلػق بالعوامػل اخلارجيػة للشػركة ،فضػالً عػػن
ادلعلومات غري ادلالية وادلعلومات ادلولدة داخلياًع (زلمد وبخروف.)14 ،2011 ،
وتشري ادلفػاىيم السػابقة إىل أف احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية تتجػو ضلػو إحػداث تكامػل بػني إدارة التسػويق واحملاسػبة
اإلداريػػة واإلدارة اإلسػرتاتيجية يف ظػػل إطػػار واحػػد ،ومػػن فػػاف احملاسػػبة اإلداريػػة بثودػػا االسػرتاتيجي اجلديػػد أصػػبحت هتػػتم
بتجميػػع البيانػػات وادلعلومػػات ادلتعلقػػة بالتكػػالي واألسػػعار وحجػػم ادلبيعػػات وأس ػواؽ ادلنػػتج وادل ػوارد ادلس ػتددمة ،ومراجعػػة
االس ػرتاتيجيات لكػػال مػػن الشػػركة وادلنافسػػني علػػى مػػدار عػػدة ف ػرتات زمنيػػة .وىػػي دػػذا الوص ػ ختتل ػ اختالف ػاً كب ػرياً عػػن
احملاسبة اإلدارية التقليدية اليت هتتم بادلعلومات التشغيلية واليت تركز أكثر على البيئة الداخلية.
ومػ ػػن ناحيػ ػػة أخػ ػػرا ،ىنػ ػػاؾ مػ ػػن يػ ػػرا بػ ػػاف مفهػ ػػوـ احملاسػ ػػبة اإلداريػ ػػة اإلس ػ ػرتاتيجية م ػ ػرادؼ دلفهػ ػػوـ إدارة التكلفػ ػػة
اإلسرتاتيجية ،بينما يرا الباحثاف أف ادلفهومني سلتلفني واف إدارة التكلفة اإلسػرتاتيجية تعتػإ إحػدا اذلياكػل ضػمن احملاسػبة
اإلدارية اإلسرتاتيجية .حيث تعرؼ إدارة التكلفة اإلسرتاتيجية بأعا :عإجػراءات وشلارسػات اإلدارة اذلادفػة إىل حتليػل ودراسػة
ىيكػػل التكػػالي يف الشػػركة لغػػرل دتييػػز العالقػػات الكلفويػػة بػػني أنشػػطة سلسػػلة القيمػػة وإدارهتػػا دػػدؼ الوصػػوؿ إىل كفػػاءة
استثمار ادلوارد ادلتاحة للشركة( .ادلسعودي)120 ،2010 ،
وتأسيسػاً علػػى مػػا تقػػدـ ،ؽلكػػن تعريػ احملاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية بأعػػا :عمليػػة حتديػػد وقيػػاس وجتميػػع ادلعلومػػات
(ادلالي ػػة وغ ػػري مالي ػػة) م ػػن البيئ ػػة (الداخلي ػػة واخلارجي ػػة) للش ػػركة ،وحتلي ػػل تل ػػك ادلعلوم ػػات وتفس ػػريىا وتوص ػػيلها إىل متد ػػذي
القرارات ،ددؼ حتديد االسرتاتيجيات ادلناسبة ،واستدداـ ادلعلومات يف تدعيم ادلركز التنافسي للشركة.
ثانياً :مهام المحاسب اإلداري في ظل المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية.

مػػع تطػػور التوجػػو االسػرتاتيجي ألسػػاليب احملاسػػبة اإلداريػػة نػػادا العديػػد مػػن الكتػػاري والبػػاحثني بالػػدور الكبػػري الػػذي
ؽلك ػػن اف يلعب ػػو احملاس ػػب اإلداري يف عملي ػػة اخت ػػاذ الق ػرارات اإلس ػرتاتيجية ،حي ػػث أش ػػار ( )Chenhall, 2008, 521إىل اف
شلارسات احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية نقلت احملاسبة اإلدارية مػن الرتكيػز علػى القضػايا التشػغيلية ،إىل الرتكيػز علػى القضػايا
ذات التوجػػو االس ػرتاتيجي مػػن خػػالؿ تكامػػل العمػػالء ،العمليػػات ،ادل ػوارد ادلاليػػة والبش ػرية .وظهػػر مصػػطلح ادلنظمػػة األفقيػػة
( )Horizontal Organizationليدؿ على الشركات اليت تركز على تكامل أنشطتها عإ سلسلة القيمة لدعم إسػرتاتيجية الرتكيػز
على العميل( .الزمر)352 ،2009 ،
ففػي ظػل احملاسػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية ي يعػد ينظػػر إىل احملاسػب اإلداري كمػوفر للمعلومػات ،بػػل أصػبح ينظػر إليػػو
باعتباره مؤثر رئيسي يف عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية (حسػن و عبػد الػر ن .)114 ،2008 ،حيػث يركػز احملاسػب اإلداري
االس ػرتاتيجي عل ػػى هتيئ ػػة ادلعلوم ػػات ال ػػيت تب ػػدأ بتحدي ػػد وتوص ػػي ادلش ػػاكل وتنته ػػي بتحلي ػػل ىياك ػػل الق ػرارات ال ػػيت حتت ػػاج
دلعلومػػات مالئمػػة الختاذىػػا ،وبالتػػاي يػػتم الرتكيػػز علػػى ادلوقػ التنافسػػي للشػػركة ،كمحػػدد رئيسػػي ل ربػػاح ادلتوقعػػة وحتديػػد
وقياس ىذا ادلوق التنافسي يف صورة بيانات زلاسبية واإلفصاح عنو يف التقارير احملاسبية.
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وعليو فإف ادلهاـ اليت غلب أف يقػوـ دػا احملاسػب اإلداري أصػبحت اآلف تتمثػل يف ضػرورة تػوفري البيانػات وادلعلومػات
اليت تساعد على اصلاز األىداؼ اإلسرتاتيجية مبا يساعد يف:
 .1ربط أداء كل فػرد داخػل الشػركة باألىػداؼ اإلسػرتاتيجية مػن خػالؿ تػوفري االتصػاؿ الفعػاؿ والنػاجح بػني اإلفػراد،
ويعػػرؼ ذلػػك يف اليابػػاف ب ػ (ختطػػيط ىوشػػيي) حيػػث تسػػاىم احملاسػػبة اإلداريػػة يف تػػوفري ادلعلومػػات الالزمػػة لػػردارة
العليا والتنفيذية واليت تساعد على حتقيق أىداؼ اجلودة والتكلفة والسرعة( .جادو)273 ،2005 ،
 .2االعتمػػاد علػػى مفهػػوـ الشػػركة (الوحػػدة االقتصػػادية) مبعنػػاه الواسػػع مبنظػػور داخلػػي واخلػػارجي ،مػػن خػػالؿ تػػوفري
ادلعلوم ػػات الالزمػػة عػػن كافػػة مكونػػات سلسػػلة القيمػػة داخػػل الش ػػركة وادلتعلقػػة بتكلفػػة أنشػػطة سلسػػلة القيمػػة،
وتكلفة وجودة ادلنتج وتطويره)Sjm.som, 2009, 19( .
 .3تػػوفري ادلعلومػػات الػػيت يكػػوف ذلػػا تػػأثري علػػى اختػػاذ القػرارات يف األجػػل الطويػػل ،فػػالقرارات الػػيت قػػد تتدػػذ لتدفػػيى
التكلفػة يف األجػػل القصػري ،قػػد يكػػوف ذلػا تػػأثري عكسػي علػػى أىػػداؼ الشػركة اإلسػرتاتيجية يف األجػل الطويػػل شلػػا
يستدعي ضرورة االىتماـ بتكالي دورة حياة ادلنتج( .صاحل)29 ،2006 ،
ثالثاً :االستراتيجيات التنافسية

ؽلثل مفهوـ االسرتاتيجيات التنافسػية األسػاس أو الفلسػفة الػيت تسػتمد منهػا اإلدارة االسػرتاتيجية أىػدافها وحتقػق يف

ضوئها األداء األفضل  ،حيث هتتم اإلدارة االسرتاتيجية بصياغة اسرتاتيجيات تنافسية لكل وحدة مػن وحػدات األعمػاؿ ،
وتشتمل على كيفية ادارة اإلمكانات وادلوارد ادلتاحة ذلػذه الوحػدات ثيػث تزيػد مػن قػدرهتا علػى ادلنافسػة ضػمن إطػار البيئػة
التنافسية وتعمل على خلق ادليزة التنافسية سعيا ضلو حتقيق األىداؼ االسػرتاتيجية للشػركة  ،وبػذلك تسػعى ىػذه الوحػدات
على هتيئػة إجابات للتساؤالت اآلتيػة ( :احلسيي )188 ، 2006 ،



ما ىو ادلنتج أو اخلدمة اليت ستقوـ الوحدة بتقدؽلها إىل األسواؽ اليت تعمل فيها ؟
من ىم ادلستهلكوف احملتملوف دلنتجات وخدمات ىذه الوحدات ؟
كي ؽلكن للوحدة أف تنافس بكفاءة مع منافسيها يف نفس القطاع السوقي ؟



ما ىي االسرتاتيجية التنافسية ادلالئمة واليت ؽلكن اعتمادىا لتعزيز القدرات التنافسية للشركة ؟




فاإلس ػرتاتيجية التنافسػػية تشػػري إىل مػػدا ادلنتجػػات واخلػػدمات الػػيت تقػػدمها الشػػركة وع ػدد الصػػناعات واألس ػواؽ الػػيت
تتنافس فيها  ،ولذلك على الشركة اف تلجأ إىل تطوير ادليزة التنافسية ادلتميزة يف كل رلاؿ من نشػاطها  ،حيػث يعػرؼ (أبػو
بكػػر  )139 ، 2005 ،االس ػرتاتيجية التنافسػػية بأعػػا  :ع عبػػارة عػػن حتػػرؾ مرحلػػي تقػػوـ مػػن خاللػػو الشػػركة بوضػػع ختطػػيط
بعيػد ادلدا من اجل حتقيق الة من األىػداؼ احملػددة مسػبقاً  ،وذلػك انطالقػاً مػن حتليػل البيئػة الداخليػة ذلػا (حتديػد نقػاط
القػػوة والضػػع )  ،إىل جانػػب حتليػػل البيئػػة اخلارجيػػة ذلػػا (حتديػػد الفػػرص والتهديػػدات)  ،وذلػػك مػػن خػػالؿ اسػػتغالؿ نقػػاط
قوهتا وزلاولة التدلص من نقاط ضعفها من جهة  ،وكذا استغالؿ الفرص ادلتاحة ذلا وزلاولػة جتنػب أو مواجهػة التهديػدات
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الػػيت قػػد تتعػػرل إليهػػا مػػن جهػػة أخػػرا ع  .بػػذلك تتجػػو االس ػرتاتيجية التنافسػػية للشػػركة إىل حتديػػد القػػدرات الذاتيػػة ذلػػا ،
وادلزايا النسبية اليت تتمتع دا واستددامها يف تدعيم موقفها التنافسي دلواجهة التغريات البيئية .
اف الرتكيز على االسرتاتيجية التنافسية يف بداية األمر جاء استجابة للنموذج الذي قدمو ( )Porterسنة ()1980
وظهرت ىذه االسرتاتيجيات األساسية العامة ألوؿ مرة يف كتابني األوؿ االسرتاتيجية التنافسية ))Competitive Strategic
يف سنة ( ، )1980والثاين ادليزة التنافسية ( )competitive Advantageالذي وضعو سنة ( ، )1985وضم الكتاري الثاين
تفسرياً حملتوا إسرتاتيجية الرتكيز اليت وردت يف الكتاري األوؿ ( ، )Lynch , 2000 , 564ووفقاً دلا ذكره ( )Porterيف كتابيو
فاف إسرتاتيجية التمايز حتقق ادليزة التنافسية من خالؿ تكوين قيمة متميزة يتلقاىا الزبوف  ،وبذلك فهي تتفوؽ يف األداء
على ادلنافسني الذين تكوف منتجاهتم وخدماهتم اقل دتيزا من منتجاهتا  ،أما اسرتاتيجية قيادة الكلفة فأعا حتقق ادليزة
التنافسية حيث تكوف الشركة ادلنتج األقل تكلفة للصناعة ادلعنية (بتس و ىل  ، )137 ، 2008 ،ووفقػا دلا ذكره
(شارلزىل و جونز  )177 ، 2008 ،فاف قادة الكلفة يكونوف أكثػر تركيػزاً على البيئة الداخلية والعكس صحيح مع
عادلتميزينع الذين يكونوا أكثر تركيزا على البيئة اخلارجية  ،ويتمثل ظلوذج ( )Porterبالشكل االيت:
الميزة التنافسية
التمايز

قيادة الكمفة

نطاق ضيق

التركيز

, 39 .

)(N.Y

,

press

نطاق واسع

النطاق التنافسي

ظلوذج ( )Porterلالسرتاتيجيات التنافسية
Source : Porter , Michael , (1980) , "Competitive Strategy" , The Free

يتضح من الشكل اعاله أف احملور األفقي يف النموذج ؽلثل ادليزة التنافسية وتأيت من مصدرين علا دتيز ادلنتوج من
ادلنتجات ادلنافسة عن طريقة إسرتاتيجية التمايز والثاين ىو الكلفة ادلندفضة ادلتحققة عن طريق إسرتاتيجية قيادة الكلفة .
يف حني يعرل احملور العمودي النطاؽ التنافسي والذي يكوف للزبائن ادلستهدفيػن فمػن ادلمكػن اسػتهداؼ منتجػات
الشػركة باعتبارىػا ىػدفا واسػعا يغطػي معظػم السػوؽ أو يسػتهدؼ ىػدفاً سػوقياً ضػيقا يف السػوؽ (
ولتحقيق أغرال البحث سوؼ يتم الرتكيز على إسرتاتيجية قيادة الكلفة ألعليتها يف الشركات الصناعية .

, 2000 , 565

، )Lynch

إستراتيجية قيادة الكلفة :
وىػػي االس ػرتاتيجية الػػيت تكػػوف الشػػركة فيهػػا اقػػل ادلنتجػػني تكلفػػة يف قطػػاع الصػػناعة  ،وذلػػك مػػن خػػالؿ االسػػتثمار
األمثػػل للمػوارد واإلنتػػاج مبعػػايري ظلوذجيػػة والبيػػع باألسػػعار الرائػػدة يف السػػوؽ  .وتتطلػػب ىػػذه االسػرتاتيجية أسػػاليب وأدوات
زلكمة تتعلق بالتسهيالت البيعية ذات الكفػاءة العاليػة  ،ومالحظػة مسػتمرة للتكلفػة بغػرل خفضػها  ،ورقابػة صػارمة علػى
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التكلفػػة وىػػامر ال ػربح  ،وخفػػى لتكػػالي بعػػى اجملػػاالت مثػػل البحػػوث والتطػػوير  ،واإلعػػالف والػػرتويج وغريىػػا ( .يػػونس
واذلييت )243 ، 2011 ،
وتتدػ ػػذ الشػ ػػركة القائػ ػػدة يف التكػ ػػالي (السػ ػػعر) كميػ ػػزة تنافسػ ػػية ضػ ػػد ادلتنافسػ ػػني أو ادلنتجػ ػػات البديلػ ػػة  .فالتكلفػ ػػة
ادلندفضػػة للمنتجػػات تسػػمح للشػػركة مواصػػلة حتقيػػق األربػػاح أثنػػاء اشػتداد حػػدة ادلنافسػػة  ،كمػػا اف احلصػػة السػػوقية الكبػػرية
للشػػركة يف ظػػل ىػػذه االسػرتاتيجية تعػػي اف للشػػركة قػػوة تسػػاوميو عاليػػة مػػع ادلػػوردين  ،ألعػػا تسػػتطيع الش ػراء بكميػػات كبػػرية
منهم (ياسني  . )87 ، 2009 ،كمػا اف البيػع بأسػعار سلفضػة سػوؼ يشػكل حػاجزاً أمػاـ دخػوؿ اآلخػرين إىل الصػناعة ،
وذلػػك بسػػبب قلػػة عػػدد الشػػركات الػػيت ؽلكػػن اف تتحمػػل ادلدػػاطر مػػن منافسػػيها والػػدخوؿ يف الصػػناعة وذلػػك علػػى أسػػاس
التكلفػػة األقػػل  .وكنتيجػػة لػػذلك فػػاف الشػػركات الرائػػدة يف التكلفػػة ػلققػػوف غالب ػاً يف حػػدود فػػوؽ ادلتوسػػط مػػن العائػػد علػػى
االستثمار .
رابعاً :أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية المالئمة لدعم إستراتيجية قيادة الكلفة في الشركات الصناعية.

ىنػػاؾ اىتمػػاـ أكػػادؽلي متزايػػد مػػن قبػػل الكتػػاري والبػػاحثني مبجػػاؿ أسػػاليب احملاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية ،وقػػد أسػػفر
ى ػػذا االىتم ػػاـ الكب ػػري ع ػػن تأص ػػيل رلموع ػػة م ػػن األس ػػاليب احملاس ػػبية اإلداري ػػة للػ ػربط ب ػػني عملي ػػات الش ػػركة واسػ ػرتاتيجياهتا
وأىدافها ،ػ وبالرغم من كثرة مػا كتػب عػن احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية ػ إال انػو ال يوجػد حػآل اآلف إطػار شػامل دلػا حتتويػو

احملاسػػبة اإلداريػػة اإلس ػرتاتيجية مػػن أدوات وأسػػاليب ،فقػػد اختل ػ الكتػػاري والبػػاحثني فيمػػا بيػػنهم يف عػػدد ىػػذه األدوات
واألساليب.
إف ادلهتم يف احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية يرا باف إستدداـ أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسػرتاتيجية يف أيػة شػركة ىػو
ثػػد ذاتػػو دليػػل علػػى تركيػػز تلػػك الشػػركة علػػى متابعػػة موقفهػػا التنافسػػي يف األسػواؽ احملليػػة واإلقليميػػة والدوليػػة ،وإتبػػاع تلػػك
الشػػركة ألحػػدا االسػرتاتيجيات التنافسػػية دليػػل علػػى أف تلػػك اإلدارة ىػػي مػػن ختتػػار اإلسػرتاتيجية ادلناسػػبة لشػػركتها لتحقػػق
أىدافهػا اإلسرتاتيجية يف سبيل الوصوؿ دا إىل التمايز.
حيػػث هتػػتم اإلدارة اإلس ػرتاتيجية بصػػياغة اس ػرتاتيجيات تنافسػػية لكػػل وحػػدة مػػن وحػػدات األعمػػاؿ ،وتشػػتمل علػػى
كيفيػػة إدارة اإلمكانػػات وادل ػوارد ادلتاحػػة ذلػػذه الوحػػدات ثيػػث تزي ػػد مػػن قػػدرهتا علػػى ادلنافسػػة ضػػمن إطػػار البيئػػة التنافسػػية
(احلسيي ،)188 ،2006 ،وللشركة اف ختتار إحدا االسرتاتيجيات التنافسية واليت ىي:
نطاق تنافسي واسع
 .1إسرتاتيجية قيادة الكلفة  :حيث تركز على خفى التكلفة.
 .2إسرتاتيجية التمايز  :تركز على التميز يف اإلنتاج.

المالئمة
حدود نطاؽ
 .3إسرتاتيجية الرتكيز  :الرتكيز على أحدا اجلوانب أما خفى الكل أو التمايز لكػن يف
تنافسي ضيق.
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واسػػتناداً إىل مػػا تقػػدـ ،يتضػػح أف للمحاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية أسػػاليب عػػديد ولكػػل أسػلوري أىػػداؼ متعػػددة.
حيػػث ىنػػاؾ أسػػاليب هتػػدؼ إىل ختفػػيى التكػػالي و أسػػاليب هتػػدؼ إىل حتسػػني النوعيػػة واحملافظػػة علػػى اجلػػودة وىنػػاؾ
أسػػاليب هتػػدؼ إىل كػػل مػػا ذكػػر .وبػػذلك نػػرا بػػاف احملاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية اعتمػػدت علػػى أسػػاليب مسػػتحدثة لبيئػػة
التصنيع احلديثػة ،وأساليب موجودة يف احملاسبة اإلدارية التقليدية ولكن مت تطويرىا.
وعليو سوؼ يتم توضيح كي ؽلكن دعم اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة للشػركات الصػناعية مػن خػالؿ أسػاليب احملاسػبة
اإلدارية اإلسرتاتيجية ادلتمثلة باآليت:
 .1أسلوري التكلفة على أساس النشاط (.)ABC
.2
.3
.4
.5

أسلوري اإلنتاج يف الوقت احملدد (.)JIT
أسلوري كلفة اجلودة (.)QC
أسلوري ادلقارنة ادلرجعية (.)BM
أسلوري دورة حياة ادلنتج (.)PLC

 .6أسلوري نظرية القيود (.)TOC
 .7أسلوري إدارة اجلودة الشاملة (.)TQM
 .8أسلوري ستة سيگما (.)6-Sigma
 .9أسلوري التكلفة ادلستهدفة (.)TC
 .10أسلوري التحسني ادلستمر (.)CI
 .11أسلوري إعادة اذلندسة (.)RE-E
 .12أسلوري ىندسة القيمة (.)VE
 .13أسلوري سلسلة القيمة (.)VC
 .14أسلوري حتليل القيمة (.)VA
 .15أسلوري اذلندسة ادلتزامنة (.)CE
المبحث الثاني
دور أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية في دعم إستراتيجية قيادة الكلفة
في للشركات الصناعية
إف الشركات اليت تنتهج إسرتاتيجية قيادة الكلفة تعتمد على استدداـ مركزية اذليكل التنظيمي فضالً عن الرتكيز
على رقابة ادلدرجات ،واستدداـ أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية ادلالئمة اليت تعزز قدرة الشركة على رقابة التكلفة
والسعي إىل ختفيضها مع احملافظة على اجلودة (الزمر ،)366 ،2009 ،كل ذلك يدعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة بشكل
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كبري وبالتاي يدعػم القدرة التنافسية للشركة ،وؽلكن بياف دور كل أسلوري من أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية يف
دعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة و كاآليت:
أوالً :دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط (.)ABC

يعد أسلوري التكلفة على أساس النشاط ( )ABCأسلوباً يوضح ىيكل الكلفػة والرثية واخلدمات للشركات ،فضالً
عن مساعدتو على حتسني الدقة عند حساري الكلفػة يف الشركات مػن خالؿ استدداـ ادلوارد ادلستهلكة بواسطة
األنشطة( .رزؽ . )11 ،2005 ،إف فائدة أسلوري ( )ABCيف صنع القرارات ال تكوف زلددة بتوفري معلومات كفوءة عن
تكالي منتج ما ،وإظلا تساعد ادلديرين يف إغلاد فرصة لتدفيى التكالي ألنو يظهر األنشطة اليت ال تضي قيمة ومن

خالذلا يوفر فرصة لتدفيى التكالي ( .)Zimmernen, et al., 2007, 84وجتدر اإلشارة إىل اف استدداـ أسلوري ()ABC
ػلقق التفوؽ بالتص ميم من خالؿ تبسيط عملية تصميم ادلنتجات مبعىن إمكانية تدفق اإلنتاج بسهولة ومن دوف أي
إسراؼ يف استدداـ ادلوارد ،وىذا بدوره يؤدي إىل خفى الكل  .عليو فإف أسلوري ( )ABCؽلكن أف يؤدي دوراً بارزاً
يف دعم إسرتاتيجية قيػادة الكلفػة  ،الف تركيز ىذه اإلسرتاتيجية بالدرجة األساسية ىو ختفيى الكلفة ،واف فحوا
أسلوري ( )ABCىو حتقيق ذلك.
ثانياً :دور أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد (.)JIT

يف ظل التطور التقي ودخوؿ األدتتة يف بيئة التصنيع احلديثة أصبحت القاعدة الذىبية ( اجعل ادلدزوف اكإ ما
ؽلكن ) غري صائبة ،بل احتل زللو ظاىرة معروفة يف الشراء وىي ( من اليد إىل الفم ) .وإذا ما مت تدقيق يف كل أىداؼ
أسلوري ( )JITصلد اف ايعها تركز على ختفيى الكل  ،فمثالً عدـ االحتفاظ بادلدزوف ىو توفري يف رأس ادلاؿ ادلستثمر
يف الشركة (باسيلى ،)109 ،2007 ،إذ أف عدـ االحتفاظ بادلدزوف يعي حآل اقتصاد احليز ادلكاين الذي كاف يشغلو
ادلدزوف وكذلك فاف البعى ضرري مثال يف العملية اإلنتاجية كػ ( الصدور وادلياه ) إذ ادلياه العالية (ادلدزوف بكمية كبرية)
ؼلفي ويغطي الصدور ( ادلشكالت اخلطرية يف اإلنتاج ) يف حني خفى ادلياه يؤدي إىل ظهور الصدور شلا يسهل رؤيتها
والعمل ع لى معاجلتها وكل صدرة دتثل مشكلة ،فمن خالؿ أسلوري اإلنتاج يف الوقت احملدد يستددـ ادلهندسوف

وادلشرفوف واحملللوف طرائق لتقويى تلك الصدور(ادلشكالت) وذلك الف مستوا ادلياه (أي ادلدزوف) قد مت ختفيضو.
(مصطفى . )538 ،1998 ،يتضح شلا سبق أف أسلوري اإلنتاج يف الوقت احملدد ( )JITتساعد وبشكل كبري يف ختفيى
الكلفة من خالؿ جعل ادلدزوف صفري ،وكذلك التل وادلناولة ووقت اإلعداد والعطالت ووقت التوريد ايعها صفري،
وبالتاي يؤدي إىل حتقيق أىداؼ إسرتاتيجية قيادة الكلفة بالصورة ادلطلوبة.
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ثالثاً :دور أسلوب كلفة الجودة (.)QC

إف احد األىداؼ الرئيسة لفكرة حتليل أسلوري كلفة اجلودة ( )QCىو ختفيى احلجم الكلي لتكالي ادلنتجات
ذات العالقة باجلودة .حيث اف صلاح اليابانيني من خالؿ جودة منتجاهتم ىو بسبب التزامهم بتحقيق اجلودة بأقل
التكالي  ،وإحدا طرقهم لذلك ىو الرتكيز أكثر على حتسني القابليات وتدريب ادلستددمني وجعلهم يساعلوف بشكل

اكإ يف منع اجلودة الرديئة( .السيد . )115 ،2009 ،ويالئم حتليل أسلوري ( )QCبني نتائج التحسني ادلرتتبة على
التكالي  ،وتوقعات الزبوف مؤدية إىل ادلزاوجة بني خفى الكلفة وادلنافع الناجتة عن حتسني اجلودة ( & Schiffauerova
 ،) Thomson, 2006, 102وىذا يؤشر اجتاىني للتحليل ،األوؿ يتجو ضلو حتليل كل اجلودة والسيطرة عليها وما يرتتب
عليها من خفى يف التكالي  ،والثاين يتجو ضلو نتائج التحسني ادلتعلقة بتحليل ( )QCوانعكاساهتا على (مسعة الشركة،
رضا الزبوف ،التوسع يف األسواؽ ،الزيػادة يف ادلبيعات ،والتحسن يف اإلنتاجية وغريىػا) وبالتاي يؤدي إىل حتقيق عوائد مالية
للشركة.
رابعاً :دور أسلوب المقارنة المرجعية (.)BM

إف صلاح اإلدارة ودتيزىا مرىوف مع توفري نوع القياس ادلستمر دلا تقدمو من سلع وخدمات يف ضوء أفضل مستويات
األداء اليت ؽلكن اف تتواجد بداخل ا لتنظيم أو خارجو ،ومن توفري نوع العالمات اليت هتتدي وتسرتشد دا ،كل ذلك
ؽلكن اف يقوـ بو أسلوري ادلقارنة ادلرجعية (( )BMالعابدي و العبادي ،) 220 ،2007 ،حيث تبقى الشركات يف حاجة
مستمرة لالطالع على التشكيلة ادلثالية لتوزيعات نسب التكالي ألخذىا كمعيار يف عملية التحسني وخفى الكل ،
وىذا ادلعيار عادة ما يؤخذ من الشركات القائدة يف رلاؿ عمل الشركة ،من اجل الوصوؿ إىل مستواىا لتحقيق ادلنافسة أو
حآل احملافظة على مكانتها يف السوؽ( .احلياي وبخروف . )147 ،2008 ،ويرا (امساعيل )83 ،2008 ،أف أسلوري

( )BMيساعد الشركة على حت قيق القدرة التنافسية ذلا عن طريق واحد أو أكثر من أبعاد التنافس األربعة (الكلفة ،اجلودة،
الوقت ،ادلرونة) ويؤكد اف بحعد التكلفة ذلا دور كبري يف حتقيق إسرتاتيجية قيادة الكلفة  .ويرا الباحثاف إف ادلقارنة ادلرجعية
الداخلية تساعد على ختفيى الكل بشكل اكإ من ادلقارنة ادلرجعية اخلارجية ،وذلك الف ادلقارنة ادلرجعية الداخلية
جتري بني العمليات ادلتشادة يف أقسامها أو وحداهتا التشغيلية وىذا يساعدىا يف الوصوؿ إىل كل
العمليات بسرعة ،وتبادؿ البيانات بسرعة ،وكسب ادلزيد من الفهم ادلعمق للعمليات اخلاصة بالشركة.
خامساً :دور أسلوب دورة حياة المنتج (.)PLC

مندفضة ،واصلاز

يػرا ( )Kimura & Kato, 2002, 29اف أسػلوري ( )PLCمػػن أىػم أسػاليب احملاسػػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية الػيت تسػػاعد
على ختفيى التكالي  ،ويعتإ أسلوري ( )PLCاف تكالي ادلنتج تتكوف من ثػالث عناصػر أساسػية وذلػك مػن وجهػة نظػر

ادلعهد الياباين للمحاسبني القانونيني وتتمثل يف( :زلسن و النجار)142 ،2006 ،
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أ .التكالي ادلبدئية :كتكالي البحوث والتطوير ،التدطيط ،التصميم.
ري .التكالي العادية :كالتكالي الصناعية ،وتكالي أنشطة ادلبيعات.
ج .التكالي النهائية :كتكالي الصيانة ،اإلصالح ،والتدلص من األصل.
وبالنظر إىل التكالي السابقة يرا الباحثػاف عنػد السػيطرة علػى التكػالي يف ادلراحػل األوىل مػن أطػوار ادلنػتج يػؤدي
إىل ختفيى التكالي بشكل حقيقي دوف مساس جبػودة ادلنػتج ،وبػذلك يعػد ىػذا األسػلوري مػن األسػاليب ادلهمػة يف دعػم
إسرتاتيجية قيادة الكلفة.
سادساً :دور أسلوب نظرية القيود (.)TOC

تفػػرتل نظريػػة القيػػود ( )TOCاف إزالػػة القيػػود الػػيت تعيػػق تػػدفق اإلنتػػاج تسػػهم يف تعظػػيم األربػػاح ،وبالتػػاي فػػاف الرقابػػة
على التدفق ىي اليت حتقق الرقابة على التكالي  ،ودلساندة ىذا االفرتال مت تقدمي مفهوـ (احملاسبة عػن االصلػاز) والػيت تعػد

التط ػػور الطبيع ػػي لنظري ػة القي ػػود وتش ػػارؾ بش ػػكل فع ػػاؿ يف ختف ػػيى التك ػػالي ( .الزي ػػدي . )139 ،2011 ،وحتق ػػق نظري ػػة
كة ،أىػم ىػذه ادلنػافعNave, ( :
القيود رلموعة من ادلنافع للشركات وعلى مستوا األقساـ والقطاعػات ادلدتلفػة داخػل الشػر
)2002, 76
 .1ختفيى زمن دورة التصنيع وختفيى مستويات ادلدزوف.
 .2ختفيى االختناقات وإدارة القيود ،وحتسني ادلوق التنافسي.
وبالنظر إىل ادلنافع ادلتأتية من تطبيق نظريػة القيػود يػرا الباحثػاف أعػا تسػاعد علػى ختفػيى التكػالي وتسػهل عمليػة
الرقابة عليها ،لو أخذنا ختفػيى زمػن التصػنيع صلػد إعػا تسػاعد الشػركة علػى تقليػل التكػالي قيػاس بػالزمن الطويػل للتصػنيع
وكذا احلاؿ بالنسبة للمنافع األخرا ،وبذلك صلد أف ىذا األسلوري أيضاً يدعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة.
سابعاً :دور أسلوب إدارة الجودة الشاملة (.)TQM

ترتكػػز اجلهػػود عنػػد تطبيػػق أسػػلوري إدارة اجلػػودة الشػػاملة ( )TQMعلػػى مػػا قبػػل اإلنتػػاج (الش ػراء ،التوريػػد ،التصػػميم،
واذلندسة) وعلى اإلنتاج ،مبا يؤدي إىل جودة جيدة مع تقلص واضح يف أنشطة الرقابػة والفحػص وإعػادة العمػل ومػا يرتافػق
مػع ذلػك مػن ختفػيى كبػري يف التكلفػة . )Joseph, 1999, 128( .وعليػو فػإف اجلػودة العاليػة تعػي اطلفػال التلػ وىػذا يعػي
اطلفػػال التكلفػػة ،فضػالً عػػن اف اجلػػودة ىػػي مسػػؤولية اجلميػػع وألعػػا مسػػؤولية اجلميػػع ،فػػاف الرقابػػة تكػػوف قبػػل اإلنتػػاج ومػػن
قبل العامل نفسو الذي يفحص جودة عملو أوال بأوؿ .وىذا سيؤدي ليس فقط إىل خفى احلاجة الفحػص بػل واىل إلغػاء
ىػػذا القسػػم الػػذي يزيػػد التكلفػػة دوف اف يضػػي قيمػػة للمنتجػػات .عليػػو ؽلكػػن القػػوؿ بػػاف ىػػذه األسػػلوري ؽلثػػل مػػن أىػػم
األساليب الذي يدعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة.
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ثامناً :دور أسلوب ستة سيگما (.)6-Sigma

إف أسػلوري سػتة سػيگما ( )6-Sigmaيقػوـ علػى مبػدأ (الوقايػة خػري مػن العػالج) ،مبعػىن انػو يف العمليػات التصػػنيعية
ترتكػػز الرغبػػة يف منػػع العيػػوري قبػػل نشػػوئها ،فػػإذا كانػػت الشػػركة قػػادرة علػى قيػػاس عػػدد العيػػوري ادلوجػػودة يف العمليػػات فأعػػا
قػادرة علػى معرفػة كيفيػػة ختفػيى ىػذه العيػوري دػػدؼ الوصػوؿ إىل ( )3.4عيػب لكػل مليػػوف فرصػة قػدر اإلمكػاف ،وبالتػػاي

ؽلكن االسػتمرار يف ختفػيى الكلػ ( .اليػامور . )266 ،2010 ،ويػرا (اال ػري )5 ،2009 ،إف أسػلوري ()6-Sigma
منظػػور والت ػزاـ فلسػػفي للزبػػوف بتقػػدمي منتجػػات بػػأعلى جػػودة واقػػل تكلفػػة ،ويف نفػػس الوقػػت إس ػرتاتيجية لتحسػػني األعمػػاؿ
تعتمد ألغرال حتسني الرثية ،التدلص من الضػياع ،ختفػيى كلػ اجلػودة وحتسػني كفػاءة وفاعليػة العمليػات  .عليػو ؽلكػن
القوؿ إف أسلوري ستة سيگما ( )6-Sigmaيساعد الشركة على تطبيق إسرتاتيجية قيادة الكلفة مػن خػالؿ تقػدمي ادلنتجػات
بأقل تكلفة واالحتفاظ مبستوا اجلودة عالية ،والذي بدوره يؤدي إىل إرضاء الزبائن.
تاسعاً :دور أسلوب التكلفة المستهدفة (.)TC

سعر السوؽ السائد الذي ال ؽلكن يف ظل بيئة التصنيع احلديثة رلاوزتو بػل العمػػل علػى تدنيػة األسػعار يعطػي للشػركة ميػزة
تنافسػػية مهمػػة بالنسػػبة لبػػاقي الشػػركات ،فتعػػد التكلفػػة ادلسػػتهدفة ( )TCإحػػدا األسػػاليب يف بيئػػة التصػػنيع احلديثػػة تسػػعى
الوصوؿ إىل التكلفة اليت تطمح إليها الشركة مع عدـ ادلساس جبودهتػا وفاعليتهػا( .البػالكي . )167 ،2008 ،حيػث هتػتم

أس ػػلوري ( )TCبتدف ػػيى التك ػػالي من ػػذ بداي ػػة مرحل ػػة التدط ػػيط والتص ػػميم ،وى ػػي ب ػػذلك تتف ػػادا ح ػػدوث االرتف ػػاع يف
كة مػن مػواد خػاـ وعمالػة وأجػور ومسػاحة وغريىػاBrausch, ( .
التكالي من خالؿ االستغالؿ األمثل للموارد ادلتاحة للشر
 . )1994, 49ويػرا الباحثػاف باإلضػافة إىل مػا ذكػر إف أسػلوري ( )TCتضػع أسػلوري الرقابػة ادلناسػبة الػذي ؽلكنهػا دائمػاً مػػن
التأكػد مػن صػحة سػػري وتنفيػذ مػا خطػط لػػو ،فضػالً عػن إعػا تعتمػػد بشػكل كبػري علػى العالقػػة الوثيقػة والتعػاوف مػع ادلػػوردين
من اجل ختفيى التكالي  .ودذا تقع ( )TCضمن األساليب ادلتقدمة اليت تدعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة.

عاشراً :دور أسلوب التحسين المستمر (.)CI

إف احد أىداؼ أسلوري التحسني ادلستمر (الكػايزف) ىػو الرتكيػز علػى خفػى الكلػ  ، ،وىػذا الرتكيػز يكػوف عبػارة
عػػن حتسػػينات أضػػافية لعمليػػة اإلنتػػاج احلاليػػة أو لعمليػػة تصػػميم ادلنػػتج وىػػذه التحسػػينات تأخػػذ شػػكالً مػػن أشػػكاؿ تطػػوير
عمليات التهيئة ،وحتسني أداء ادلاكينػة خلفػى الضػياع وغريىػا( .فرىػود . )159 ،2008 ،يتضػح شلػا سػبق إف الػذي غلعػل

ىدؼ ( )CIواقعي وعملي ىو إف ادلنتج يف ىذا األثناء قد دخل مرحلة التشػغيل واإلنتػاج واف أي تغػريات واسػعة لتدفػيى
الكلفػػة يف ىػػذه ادلرحلػػة تكػػوف صػػعبة ومكلفػػة الف القػرارات يف ىػػذه ادلرحلػػة تكػػوف قػػد اختػذت ،وبػػذلك يقػػوـ أسػػلوري ()CI
بدوره يف ادلساعدة على ختفيى الكل وبالتاي دعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة.
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أحد عشر :دور أسلوب إعادة الهندسة (.)RE-E
إف أعلي ػػة أس ػػلوري إع ػػادة اذلندس ػػة ( )RE-Eت ػػإز م ػػن خ ػػالؿ س ػػعي الش ػػركات إىل زي ػػادة اإلنتاجي ػػة وحتس ػػني ج ػػودة
ادلنتج ػػات إىل جان ػػب ختف ػػيى التك ػػالي وذل ػػك م ػػن خ ػػالؿ اس ػػتبعاد العملي ػػات غ ػػري الض ػػرورية داخ ػػل الش ػػركة( .زلس ػػن و
النجار . )140 ،2006 ،ومن أىم ادلنػافع الػيت حتققهػا الشػركات عنػد اسػتدداـ أسػلوري ( )RE-Eالػتدلص مػن العمليػات
الػيت تسػػبب اذلػدر والضػػياع والتكلفػػة العاليػة أثنػػاء مرحلػة اإلنتػػاج ،وبالتػػاي ختفػيى كبػػري يف التكػالي والطاقػػة الالزمػػة إلدارة
الشركة ،فضالً عن تعزيز دور الرقابة والسيطرة على ادلدرجات( .الراوي . )96 ،2007 ،عليو  ،يػرا الباحثػاف بػاف تطبيػق
ىذا األسلوري يؤدي إىل حذؼ والتدلص مػن األوقػات الضػائعة بػني األنشػطة ،فضػالً عػن زيػادة التبسػيط وادلرونػة يف اصلػاز

األنشطة ،بالتاي يػؤدي إىل ختفػيى التكػالي ويسػاعد الشػركة علػى اف تكػوف القائػدة يف التكػالي لتواصػل حتقيػق األربػاح
أثناء اشتداد حدة ادلنافسة يف األسواؽ.
إثنا عشر :دور أسلوب ىندسة القيمة (.)VE

إف أسػػلوري ىندسػػة القيمػػة ( )VEتسػػعى إىل ربػػط قيمػػة كػػل عنصػػر مػػن عناصػػر ادلنػػتج مػػع عنصػػر مػػن عناصػػر تكلفػػة
ادلنػػتج ادلتطػػابق معػػو لتقػػدـ وظيفػػة بأقػػل تكلفػػة (ا ػػد ،)26 ،2008 ،وتتمثػػل نقطػػة البػػدء يف ىػػذا األسػػلوري يف تعػػديل
تصػػميم ادلنػػتج أي تغيػػري يف وظػػائ ادلنػػتج وىػػذا يػػؤدي إىل خفػػى التكلفػػة عػػن طريػػق الػػتدلص مػػن الوقػػت الضػػائع ثػػذؼ
كل من األنشطة والتكالي وأجزاء ادلنتج اليت تسبب ارتفاع التكالي وتعد غري ضرورية ،بذلك ال حتتػاج إىل إنفػاؽ مبػال
ضػػدمة لتحقيػػق التحسػػينات التدرغليػػة )Romani, 1997, 43( .وعليػػو  ،فػػاف اذلػػدؼ األساسػػي مػػن أسػػلوري ىندسػػة القيمػػة
( )VEىو احلصػوؿ علػى أفضػل أداء بأقػل كلفػػة خػالؿ حتليػل الوظػائ  ،العمػل علػى توليػد بػدائل لتػؤدي تلػك الوظػائ
مع احلفاظ على مسػتوا اجلػودة والنوعيػة ،وبػذلك يظهػر لنػا بػاف ىػذا األسػلوري أيضػاً يسػاعد الشػركة علػى عػج إسػرتاتيجية
القيادة يف الكلفة.
ثالث عشر :دور أسلوب سلسلة القيمة (.)VC
تعػػد سلسػػلة القيمػػة ( )VCأسػػلوري لتدفػػيى الكلػ يػػتم مػػن خالذلػػا احتسػػاري التكػػالي علػػى أسػػاس األنشػػطة الرئيسػػية
منها والفرعية من خالؿ إعادة ىيكلة األنشطة ددؼ تعظيم قيمػة تلك األنشطة بداءً من عملية شػراء ادلػواد األوليػة ولغايػة
تسػػليم ادلنػػتج إىل الزبػػوف (يوسػ  ،)62 ،2009 ،واف عمليػػة حتليػػل كلفػػة األنشػػطة يسػػاعد اإلدارة يف التعػػرؼ علػػى مقػػدار
ما دتثلو كلفة كل نشاط قياسػاً بالكلفػة اإلااليػة ،وبالتػاي يػتم الرتكيػز علػى األنشػطة ذات التكلفػة ادلرتفعػة قياسػاً باألنشػطة
األخرا ،وبالتاي يتم البحث عن كل السبل الػيت تػؤدي إىل ختفػيى تلػك الكلػ وبالشػكل الػذي يػؤدي إىل احلفػاظ علػى
نوعية ادلنتجات أو اخلدمات ادلقدمة ،ومبا يكفل ذلػا حتقيػق سلسػلة القيمػة ومنافسػة الشػركات األخػرا)Shank, 1998, 83( .
 .وكػػل ذلػػك يتطلػػب خػػإة وفهم ػاً واسػػعاً عػػن األنشػػطة ادل ػراد ختفػػيى كلفهػػا ،فض ػالً عػػن ذلػػك فػػاألمر يتطلػػب ادلزيػػد مػػن
( ) 227

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

دور أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية يف دعم إسرتاتيجية / ......ص ص242-216

ادلعلومػػات للنظػػر يف وضػػع الشػػركة ومػػاىي عالقاهتػػا الداخليػػة واخلارجيػػة وكػػذلك األمػػر يتطلػػب قيػػاـ الشػػركة مبقارنػػة كل ػ
أنشطتها مع كل أنشطػة الشركات ادلماثلة لغرل حتقيق القدرة التنافسية ،وعػن طريقهػا يسػتطيع الشػركة اف ػلقػق أىػداؼ
إسرتاتيجية قيادة الكلفة.
رابع عشر :دور أسلوب تحليل القيمة (.)VA
يػػرا (السػػحريي )18 ،2007 ،بػػأف أسػػلوري ( )VAيسػػتددـ حتليػػل ايػػع مظػػاىر ومسػػات ادلنتجػػات أو العناصػػر ادلوجػػودة
لتحديػػد أدك كلفػػة ضػػرورية ألداء متطلبػػات الوظيفػػة احملػػددة وىػػذا رمبػػا يػػؤدي إىل أج ػراء تعػػديالت يف ادلنػػتج دػػدؼ خفػػى
الكلفػة ،ويقوـ أسلوري حتليل القيمة ( )VAخبفػى الكلػ عػن طريػق حتليػل األنشػطة إىل (أنشػطة تضػي قيمػػة وأنشػطة ال
تضػػي قيمػػة) ،إذ أف خفػػى األنشػػطة الػػيت ال تضػػي قيمػػة لػػن يػػؤثر علػػى احتياجػػات الزبػػائن ومػػن سػػوؼ يعطػػي فرصػػة
خلفػػى الكلفػػة ادلصػػاحبة ذلػػذا النشػػاط ومػػن اكتسػػاري الشػػركة ميػػزة تنافسػػية  .نسػػتنتج شلػػا سػػبق إف التدفػػيى يف الكلػ
عػػن طريػػق أسػػلوري حتليػػل القيمػػة ( )VAيعػػد احلجػػر الزاويػػة يف معظػػم أسػػاليب خفػػى الكلػ  ،ويبػػدأ أسػػلوري حتليػػل القيمػػة
عادة بتحليل ادلنتػج كوحدة متكاملة وبعد ذلك حتليل كل وحدة نص مركبة مػن مكونػات ادلنػتج وصػوالً إىل أجػزاء ادلفػرد،
ودذه احلالة ؽلكن ختفيى الكل بشكل دقيق وىذا يساعد على حتقيق أىداؼ إسرتاتيجيػة قيادة الكلفة.
خامس عشر :دور أسلوب الهندسة المتزامنة (.)CE
يصػ ( )Russell and Taylor, 1995, 228اذلندسػػة ادلتزامنػػة ( )CEبأنػػو أسػػلوري لتصػػميم ادلنتجػػات دػػدؼ حتقيػػق
التكامػل بػني تصػػاميم ادلنتجػات والتدطػيط للعمليػػات اإلنتاجيػة ،وختفػيى كلػ اإلنتػاج والوقػت ادلطلػػوري لصػنع ادلنتجػػات
اجلدي ػػدة ،فض ػالً ع ػػن حتس ػػني اجل ػػودة ،وال ي ػػتم ذل ػػك إال م ػػن خ ػػالؿ مش ػػاركة كاف ػػة التدصص ػػات ادلوج ػػودة يف الش ػػركة م ػػن
اختصاصي العمليات ،التسويق ،ادلالية وادلبيعات وادلوارد البشػرية بعضػهم مػع الػبعى اآلخػر  .وعليػو فػاف أسػلوري اذلندسػة
ادلتزامنة ( )CEكاألساليب األخرا تساعد بشكل حقيقػي يف ختفيى الكلفة ،وىذا يػدعم إسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة لتحقػق
أىدافها ومن األىداؼ اإلسرتاتيجية للشركة.
واستناداً إىل كل ما تقدـ يتبػني لنػا بػاف أسػاليب احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية تػدعم إسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة  ،واف
اختلػ أسػػلوري عػػن األخػػرا يف درجػػة دعػػم ىػػذه اإلسػرتاتيجية ولكػػل أسػػلوري موقعػػو اخلػػاص يف ختفػػيى التكػػالي وؽلكػػن
توضيح ذلك كمػا فػي الشكػل التاي :
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التصميم

كلف ما قبل
اإلنتاج

اإلنتاج

التسويق

كلف
اإلنتاج

التوزيع خدمة
الزبائن

كلف
التخلص

كلف ما بعد اإلنتاج

أساليب ( )SMAالمستخدمة في التخفيض
()6-Sigma( )TC
()CE( )VE( )RE-E

()ABC
()JIT
()CI( )TOC
()QC( )BM( )TQM( )PLC( )VA( )VC

موقع أساليب المحاسبة االدارية االستراتيجية في تخفيض الكلفة
والبػػد مػػن اإلشػػارة إىل أف اسػػتدداـ الشػػركة إلسػرتاتيجية قيػػادة الكلفػػة وتعزيػػز ىػػذه اإلسػرتاتيجية عػػن طريػػق أسػػاليب
احملاسػػبة اإلداريػػة اإلس ػرتاتيجية تػػؤدي بػػدورىا إىل دعػػم القػػدرة التنافسػػية للشػػركة ،فالشػػركة عنػػدما تكػػوف القائػػدة يف التكلفػػة
تستطيع إف تتدذ من السعر قدرة على مواجهة منافسيو عن طريق ادلنافسة السػعرية ،كمػا إف البيػع بأسػعار مندفضػة ػ كػوف
الشركة قد حققت ختفيى يف التكالي ػ سوؼ تشكل حاجزاً أماـ دخػوؿ منافسػني جػدد إىل الصػناعة ،فضػالً عػن حتقيػق
الشػػركة حص ػػة سوقي ػػة كبػػرية عنػػد اطلفػػال تكاليفهػػا (دوف ادلسػػاس بػػاجلودة) بػػذلك حتقػػق الشػػركة ق ػػوة تساومي ػػو عاليػػة مػػع
ادلػوردين ،وعنػػد ختفػػيى التكػػالي تسػػتطيع الشػػركة أف تعظػػم عوائػدىا واف تزيػػد يف حجػػم إنتاجهػػا بػػذلك تكػػوف الشػػركة قػػد
دعمت قدرهتا التنافسية.
المبحث الثالث
الجانب التطبيقي ( تحليل نتائج البحث )
يتعلق رلتمع الدراسة مبجموعة سلتػارة من الشركات الصناعية العراقيػة (كما يف ادلرفق رقم  ) 1التػي لوحظ فيها
إستدداماً معيناً ألساليب احملاسبة االدارية اإلسرتاتيجية  ،وذلك من خالؿ الزيارات االستطالعية اليت قامت دا الباحثاف
لشركات رلتمع الدراسة كمرحلة أوىل  ،وادلرحلة الثانية وىي مرحلة توزيػع واع استمارات االستبانة على رلموعة من
احملاسبني يف الشركات ادلدتارة  ،وقد وقع االختيار على تلك الشركات اليت تستددـ رلموعة من األساليب احملاسبية يف
أعماذلا ادلدتلفة ػ بصورة عامػة ػ وأساليب احملاسبة االدارية اإلسرتاتيجية ػ بصورة خاصة .
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وصوالً إلمكانية اختبار فرضية البحث فقد مت تصميم استمارة إستبانة (كما يف ادلرفق رقم  ) 2تضمنت رلموعة
من األسئلة اليت ؽلكن من خالذلا حتديد دور أساليب احملاسبة اإلسرتاتيجية يف دعم أسرتاتيجية قيادة الكلفة للشركات
الصناعية العراقية  ،ومت االعتماد فيها على مقياس ليكرت اخلماسي الوزف لرجابة على ىذه األسئلة ثيث حددت
اإلجابات بكل من  :اتفػق بشدة  ،أتفق  ،زلايد  ،ال أتفق  ،ال أتفق بشدة .
كما متّ أيضاً استدداـ معامل ارتباط سبريماف الختبار فرضية البحث } توجد عالقة ارتباط (ذات داللة معنوية)
بني (أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية) و (اسرتاتيجية قيادة الكلفة) { ؛ وذلك لتوضيح العالقة بني ادلتغريات
ادلستقلة وادلعتمدة للبحث .
ويشري اجلدوؿ التاي إىل وجود عالقات االرتباط بني متغريات } أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية واسرتاتيجية
قيادة الكلفة { إذ بلغت قيمة االرتباط بينهما مقػدار ( ، ).998ودذا فقد حتققت فرضية البحث .
نتائج عالقة االرتباط بين متغيرات أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية واستراتيجية قيادة الكلفة
المتغيرات المعتمدة

استراتيجية قيادة الكلفة

المتغيرات المستقلة
أسلوري التكلفة على أساس النشاط (.)ABC

*.994

أسلوري اإلنتاج يف الوقت احملدد (.)JIT

*.935

أسلوري كلفة اجلودة (.)QC

*.998

أسلوري ادلقارنة ادلرجعية (.)BM

*.998

أسلوري دورة حياة ادلنتج (.)PLC

*.922

أسلوري نظرية القيود (.)TOC

*.994

أسلوري إدارة اجلودة الشاملة (.)TQM

*.957

أسلوري ستة سيگما (.)6-Sigma

*.996

أسلوري التكلفة ادلستهدفة (.)TC

*.998

أسلوري التحسني ادلستمر (.)CI

*.935

أسلوري إعادة اذلندسة (.)RE-E

*.994

أسلوري ىندسة القيمة (.)VE

*.912

أسلوري سلسلة القيمة (.)VC

*.963

أسلوري حتليل القيمة (.)VA

*.943

أسلوري اذلندسة ادلتزامنة (.)CE

*.996

محاسبة ادارية استراتيجية

*.998
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ومن خالؿ ما سبق وبعد قبوؿ فرضية البحث  ،نستدرج أدناه التحليالت اخلاصة باختبار الفرضية وكااليت :
 .1دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط ( )ABCفي دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني (أسلوري التكلفة على أساس األنشطة) و (اسػرتاتيجية قيػادة
الكلفة)  ،إذ بلغت درجػة االرتباط ( )0,994عند مستوا معنوي (، )0,05
 .2دور أسلوب االنتاج في الوقت المحددة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري اإلنتػػاج يف الوقػػت احملػػددة) و (اس ػرتاتيجية قيػػادة
الكلفة)  ،إذ بلغت درجػة االرتباط ( )935عند مستوا معنوي (. )0,05
 .3دور أسلوب كلفة الجودة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري كلفػػة اجلػػودة) و (اس ػرتاتيجية قيػػادة الكلفػػة) ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )998عند مستوا معنوي (. )0,05
 .4دور أسلوب المقارنة المرجعية في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني (أسلوري ادلقارنة ادلرجعيػة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )998عند مستوا معنوي (. )0,05
 .5دور أسلوب تكلفة دورة حياة المنتج في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري تكلفػػة دورة حيػػاة ادلن ػػتج) و (اس ػرتاتيجية قي ػػادة
الكلفة)  ،إذ بلغت درجػة االرتبػاط ( )922عند مسػتوا معنوي (. )0,05
 .6دور أسلوب نظرية القيود في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري نظريػػة القيػػود) و (اسػرتاتيجية قيػػادة الكلفػػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )994عند مستوا معنوي (. )0,05
 .7دور أسلوب ادارة الجودة الشاملة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني (أسلوري إدارة اجلودة الشػاملة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة)
 ،إذ بلغت درجػة االرتباط ( )957عند مستوا معنوي (. )،0
 .8دور أسلوب ستة سيگما في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري سػػتة سػػيگما) و (اس ػرتاتيجية قيػػادة الكلفػػة) ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )996عند مستوا معنوي (. )0,05
 .9دور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني (أسلوري التكلفة ادلسػتهدفة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة) ،
إذ بلغت درجػة االرتباط ( )998عند مستوا معنوي (. )0,05
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 .11دور أسلوب التحسين المستمر في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بػني (أسػلوري التحسػني ادلسػتمر) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة) ،
إذ بلغت درجػة االرتباط ( )935عند مستوا معنوي (. )0,05
 .11دور أسلوب اعادة الهندسة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتبػاط معنويػة بػني (أسػلوري إعػادة اذلندسػة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )994عند مستوا معنوي (. )0,05
 .12دور أسلوب ىندسة القيمة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتبػاط معنويػة بػني (أسػلوري ىندسػة القيمػة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )912عند مستوا معنوي (. )0,05
 .13دور أسلوب سلسلة القيمة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتبػاط معنويػة بػني (أسػلوري سلسػلة القيمػة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )963عند مستوا معنوي (. )0,05
 .14دور أسلوب تحليل القيمة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري حتليػػل القيمػػة) و (اسػرتاتيجية قيػػادة الكلفػػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )943عند مستوا معنوي (. )0,05
 .15دور أسلوب الهندسة المتزامنة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني (أسلوري اذلندسة ادلتزامنة) و (اسرتاتيجية قيادة الكلفػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )996عند مستوا معنوي (. )0,05
اإلستنتاجات والتوصيات
اإلستنتاجات
 .1احملاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية ىػػي :عمليػػة حتديػػد وقيػػاس وجتميػػع ادلعلومػػات (ادلاليػػة وغػػري ماليػػة) مػػن البيئػػة (الداخليػػة
واخلارجية) للشركة ،وحتليل تلك ادلعلومػات وتفسػريىا وتوصػيلها إىل متدػذي القػرارات ،دػدؼ حتديػد االسػرتاتيجيات
ادلناسبة ،واستدداـ ادلعلومات يف تدعيم ادلركز التنافسي للشركة.
 .2ىنػػاؾ اىتمػػاـ أكػػادؽلي متزايػػد مػػن قبػػل الكتػػاري والبػػاحثني مبجػػاؿ أسػػاليب احملاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية ،وقػػد أسػػفر
ىػػذا االىتمػػاـ الكبػػري عػػن تأصػػيل رلموعػػة مػػن األسػػاليب احملاسػػبية اإلداريػػة للػربط بػني عمليػػات الشػػركة واسػرتاتيجياهتا
وأىػدافها ،ػ وبػالرغم مػن كثػرة مػا كتػب عػن احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية ػ إال انػو ال يوجػد حػآل اآلف إطػار شػامل دلػا
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حتتويػو احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية مػن أدوات وأسػاليب ،فقػد اختلػ الكتػاري والبػاحثني فيمػا بيػنهم يف عػدد ىػذه
األدوات واألساليب.
 .3إف إسػػتدداـ أسػػاليب احملاسػػبة اإلداريػػة اإلس ػرتاتيجية يف أيػػة شػػركة ىػػو ثػػد ذاتػػو دليػػل علػػى تركيػػز تلػػك الشػػركة علػػى
متابعة موقفها التنافسي يف األسواؽ احمللية واإلقليمية والدوليػة ،وإتبػاع تلػك الشػركة ألحػدا االسػرتاتيجيات التنافسػية
دلي ػػل عل ػػى أف تل ػػك اإلدارة ى ػػي م ػػن ختت ػػار اإلس ػرتاتيجية ادلناس ػػبة لش ػػركتها لتحق ػػق أىدافهػ ػػا اإلسػ ػرتاتيجية يف س ػػبيل
الوصوؿ دا إىل التمايز.
 .4للمحاسػػبة اإلداري ػػة اإلس ػرتاتيجية أسػػاليب ع ػػديد ولكػػل أسػػلوري أىػػداؼ متعػػددة .حيػػث ىنػػاؾ أسػػاليب هتػػدؼ إىل
ختفيى التكالي و أساليب هتدؼ إىل حتسني النوعية واحملافظة على اجلودة وىناؾ أساليب هتدؼ إىل كػل مػا ذكػر.
وبػػذلك نػػرا بػػاف احملاسػػبة اإلداريػػة اإلس ػرتاتيجية اعتمػػدت علػػى أسػػاليب مسػػتحدثة لبيئػػة التصػػنيع احلديثػػة ،وأسػػاليب
موجودة يف احملاسبة اإلدارية التقليدية ولكن مت تطويرىا.
 .5اف أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية ذلػػا دور كبػري ومتميػز يف حتقيػق األىػداؼ اإلسػرتاتيجية للشػركات الصػناعية،
فلػػو أخػػذنا مػػثالً اذلػػدؼ االس ػرتاتيجي للشػػركة ىػػو(( :تكػػالي اقػػل مػػن تكػػالي ادلنافسػػني األساسػػني)) فعػػن طريػػق
أس ػ ػػاليب ( )SMAوب ػ ػػاألخص األس ػ ػػاليب (التكلف ػ ػػة عل ػ ػػى أس ػ ػػاس األنش ػ ػػطة ،واإلنت ػ ػػاج يف الوق ػ ػػت احمل ػ ػػدد ،والتكلف ػ ػػة
ادلسػػتهدفة ،وحتليػػل القيمػػة ،وسلسػػلة القيمػػة ،ودورة حيػػاة ادلنػػتج ،والتحسػػني ادلسػػتمر) ؽلكػػن للشػػركة اف حتقػػق ىػػذا
اذلدؼ وبنجاح كبري .الف ايع ىػذه األسػاليب ىػدفها األساسػي ىػو ختفػيى التكػالي (مػع احملافظػة علػى اجلػودة)،
وبالتػػاي القػػدرة علػػى منافسػػة ادلتنافسػػني ادلتواجػػدين يف الصػػناعة ،فض ػالً عػػن مواجهػػة ادلنافسػػني اجلػػدد الػػداخلني يف
الصناعة.أما لو كاف ىدؼ الشركة االسرتاتيجي ىو(( :مستويات أعلػى مػن ادلنافسػني يف إرضػاء الزبػائن)) فعػن طريػق
األسػػاليب (كلفػػة اجلػػودة ،وإدارة اجلػػودة الشػػاملة ،والتحسػػني ادلسػػتمر ،واذلندسػػة ادلتزامنػػة وسػػتة سػػكما) ؽلكػػن للشػػركة
اف حتقػػق ىػػذا اذلػػدؼ أيضػػا .الف األسػػاليب السػػابقة هتػػدؼ إىل خدمػػة الزبػػائن بالدرجػػة الرئيسػػية عػػن طريػػق تقػػدمي
منتجات مبتكرة وعالية اجلودة بالوقت ادلناسب.
 .6إف اس ػػتدداـ الشػ ػػركة إلس ػ ػرتاتيجية قيػ ػػادة الكلف ػػة وتعزيػ ػػز ىػ ػػذه اإلس ػ ػرتاتيجية ع ػػن طريػ ػػق أسػ ػػاليب احملاسػ ػػبة اإلداريػ ػػة
اإلسػرتاتيجية تػػؤدي بػػدورىا إىل دعػػم القػػدرة التنافسػػية للشػػركة ،فالشػػركة عنػػدما تكػػوف القائػػدة يف التكلفػػة تسػػتطيع إف
تتدػػذ مػػن السػػعر قػػدرة علػػى مواجهػػة منافسػػيو عػػن طريػػق ادلنافسػػة السػػعرية ،كمػػا إف البيػػع بأسػػعار مندفضػػة ػ كػػوف
الشركة قد حققت ختفيى يف التكالي ػ سػوؼ تشػكل حػاجزاً أمػاـ دخػوؿ منافسػني جػدد إىل الصػناعة ،فضػالً عػن
حتقيػػق الشػػركة حصػػة سوقيػػة كبػػرية عنػػد اطلفػػال تكاليفهػػا (دوف ادلسػػاس بػػاجلودة) بػػذلك حتقػػق الشػػركة قػػوة تساوميػػو
عاليػػة مػػع ادلػػوردين ،وعنػػد ختفػػيى التكػػالي تسػػتطيع الشػػركة أف تعظػػم عوائػػدىا واف تزيػػد يف حجػػم إنتاجهػػا بػػذلك
تكوف الشركة قػد دعمت قدرهتا التنافسية.
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التوصيات
 .1ضرورة توجيو الشركات الصناعية العراقية ضلو تطبيػق أسػاليب وأدوات احملاسػبة االداريػة اإلسػرتاتيجية وذلػك لتفعيػل
اقتصاديات ادلعرفة وتداعيات العودلػة ومواجهة التحديات ادلستقبلية .
 .2تعػػديل ادلنػػاىج احملاسػػبية يف (اجلامعػػات  ،وادلعاىػػد) مبػػا يسػػاىم يف تػػدريس أسػػاليب احملاسػػبة االداريػػة اإلس ػرتاتيجية
وذلك إلعداد كوادر مؤىلة للتعامل مع ادلتغريات ادلستحدثة اليت تعيشها شركات األعماؿ ادلعاصرة .
 .3يوصي الباحثاف اجلمعيات ادلهنية ادلتدصصػة وادلسػؤولة عػن ادلهنػة كنقابػة احملاسبيػػن وديػواف الرقابػة ادلاليػة بػالتعري
مبفهوـ احملاسبة االدارية اإلسرتاتيجية من خالؿ الػإامج التدريبيػة  ،وعقػد النػدوات وادلػؤدترات لغػري ادلمارسػني حػوؿ
أبعاد احملاسبة االدارية االسرتاتيجية ومبشاركة ادلمارسني يف ىذه الشركات .
 .4يسػػتلزـ تنفي ػػذ االس ػرتاتيجيات التنافس ػػية ت ػػوفري معلوم ػػات تس ػػاعد عل ػػى ختف ػػيى التك ػػالي وال ػػتحكم يف تك ػػالي
اإلنتاج والتسويق  ،ويتم ذلك بالتعاوف بني احملاسػبني وادلسػؤولني عػن إدارة التسػويق للحصػوؿ علػى معلومػات عػن
ىياكل تكالي ادلنافسني وعن أسواؽ منتجات الشركة .
 .5يوصػػي الباحثػػاف بضػػرورة إنشػػاء إدارة للتنافسػػية يف الشػػركات الصػػناعية العاملػػة يف الع ػراؽ ووضػػعها علػػى قمػػة اذلػػرـ
التنظيمػػي للشػػركة وترتكػػز مهمتهػػا األساسػػية يف اػػع ودراسػػة وحتليػػل ادلعلومػػات ادلناسػػبة عػػن ادلنافسػػني يف سػػوؽ
العمل زللياً وإقليمياً ودولياً .
قائمة المصادر
أوالً :المصادر باللغة العربية.

 .1إمساعيل ػلىي التكرييت ( ، )2008زلاسبة التكالي ادلتقدمة  ،دار حامد للنشر  ،عماف ،األردف .
 .2إؽلػػاف عسػػكر حػػاوي و عػػالء الػػدين حسػػني حسػػن ( ، )2009مسػػتلزمات إدارة اجلػػودة الشػػاملة وعالقتهػػا بتحسػػني
العمليات ادلصرفية ػ دراسة تطبيقية يف مصرؼ الرافدين  /بصرة بفروعػو الثالثػة  ،رللػة التقػي  ،اجمللػد  ،22العػدد ، 5
ىيئة التعليم التقي .
 .3إينػػاس عبػػد او حسػػن و ماجػػدة زلسػػن عبػػد الػػر ن ( ، )2008إمكاني ػػة إقام ػػة متطل ػػبات إدارة اجلػػودة الشػػاملة يف
خػػدمات احملاسػػب اإلداري ػ دراسػػة علػػى عين ػػة مػػن ادلصػػارؼ العاملػػة يف أقلػػيم كوردسػػتاف  ،رللػػة تنميػػة الرافػػدين ،
ادلػجلد  ، 30العػدد  ، 90جامعة ادلوصل .
 .4تشػػارلز ىػػورصلرف و جػػورج فوسػػرت وسػػر يكانػػت داتػػار ( ، )2009زلاسػػبة التكػػالي مػػدخل إداري  ،تعريػػب  :أ ػػد
حامد حجاج  ،الطبعة احلديثة  ،الكتاري الثاين  ،دار ادلريخ للنشر ،الريال  ،السعودية .
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 .5جليلػػة عيػػداف الػػذىيب و ثػػائر صػػإي الغبػػاف ( ، )2007اسػػتهداؼ السػػعر كأسػػاس لتحقيػػق تقنيػػة التكلفػػة ادلسػػتهدفة
للوحدات االقتصادية العاملة يف بيئة األعماؿ احلديثػة  ،رللػة العلػوـ االقتصػادية واإلداريػة  ،اجمللػد  ، 13العػدد ، 48
جامعة بغداد .
 .6حيدر علي ادلسعودي ( ، )2010إدارة تكالي اجلودة اسرتاتيجياً  ،دار اليػازوري العلميػة للنشػر والتوزيػع  ،عمػاف ،

األردف .
 .7دجلة مهػدي زلمػود ( ، )2007اثػر إعػادة اذلندسػة يف حتقيػق ادلزايػا التنافسػية  ،رللػة التقػي  ،اجمللػد  ،20العػدد ، 2
ىيئة التعليم التقي .

 .8راشػػد احلمػػاي وسػػعد العتػػيب ( ، )2004إعػػادة ىندسػػة العمليػػات يف القطػػاع العػػاـ عوامػػل النجػػاح احلامسػػة  ،ادل ػؤدتر
الوطي األوؿ للجودة www.faculty.ksu.edu.sa .
 .9رباري عدناف شهاري ا د ( ، )2008مدخل ىندسػة القيمػة واسػتدداماتو احملاسػبية ػ دراسػة حتليليػة ألحػد منتجػات
معمل األلبسة الوالدية يف ادلوصل  ،أطروحة دكتوراه  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة ادلوصل .
 .10ريػال ايػل وىػاري الػداؤودي ( ، )2011مػدا مسػاعلة وسػائل منػع حػدوث األخطػاء يف حتقيػق العيػوري الصػفرية ػ
اسػػتطالع براء ادلهندسػػني والفنيػػني وادلشػػغلني يف معمػػل األلبسػػة الوالديػػة يف ادلوصػػل  ،رللػػة تنميػػة الرافػػدين  ،ادل ػػجلد
 ، 33العػدد  ، 102جامعة ادلوصل.
 .11زينػػب جبػػار يوس ػ ( ، )2009إدارة وختفػػيى الكلفػػة باسػػتدداـ سلسػػلة القيمػػة ػ دراسػػة حالػػة يف الشػػركة العامػػة
للصناعات اإلنشائية  ،رللة التقي  ،اجمللد  ،22العدد  ، 5ىيئة التعليم التقي .
 .12مساس ػػم كام ػػل موس ػػى ابػ ػراىيم ج ػػادو ( ، )2005دراس ػػة حتليلي ػػة دل ػػدا اس ػػتجابة ط ػػرؽ وأس ػػاليب احملاس ػػبة اإلداري ػػة
للتغػريات يف بيئػة التصػنيع احلديثػة وأثرىػا علػى حتسيػػن األداء ادلػاي للوحػدة االقتصػادية ػ دراسػة ميدانيػة  ،رللػة الفكػر
احملاسيب  ،العدد  ، 2السنة  ، 9جامعة عني الشمس .
 .13مسري أبو الفتوح صاحل ( ، )2006احملاسبة اإلدارية االسرتاتيجية  :التقنيات احلديثة لدعم اإلدارة يف عصػر ادلعلومػات
وادلعرفة  ،ادلكتبػة العصرية  ،ادلنصػورة  ،مصػر .
 .14مسري أبو الفتػوح صػاحل ( ، )2009احملاسػبة اإلداريػة االسػرتاتيجية  :األسػاليب ادلعاصػرة لػدعم اإلدارة يف عصػر العودلػة
وادلعرفة  ،ادلكتبة العصرية  ،ادلنصورة  ،مصػر .
 .15مسري أبو الفتػوح صػاحل ( ، )2009احملاسػبة اإلداريػة االسػرتاتيجية  :األسػاليب ادلعاصػرة لػدعم اإلدارة يف عصػر العودلػة
وادلعرفة  ،ادلكتبة العصرية  ،ادلنصورة  ،مصػر .
 .16صبيحة برزاف فرىود ( ، )2008مالئمة ادلعلومات احملاسبيػة لتطبيق أسلػوري الكايزف ػ دراسة تطبيقيػة يف معمػل ألبػاف
القادسية  ،رللة التقي  ،اجملػلد  ، 21العػدد  ، 6ىيئػة التعليم التقي .
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 .17صػفواف ياسػني الػراوي ( ، )2007اثػر مراحػل إعػادة اذلندسػة يف اإلبػداع التقػي ػ دراسػة اسػتطالعية يف الشػركة العامػة
لصناعة األدوية وادلستلزمات الطبية نينوا  ،رللة تكريت للعلوـ اإلداريػة واالقتصػادية  ،اجمللػد  ، 3العػدد  ، 7جامعػة
تكريت .
 .18صالح الدين عبد ادلػنعم مبػارؾ و زينػات زلمػد زلػرـ و األمػرية ابػراىيم عثمػاف ( ، )2008زلاسػبة التكػالي ادلتقدمػة
ل غرال اإلدارية  ،دار ادلطبوعات اجلامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر .
 .19عبػػاس ن ػوار كحػػيط ادلوسػػوي ( ، )2008دور ادلقارنػػة ادلرجعيػػة يف ترشػػيد ق ػرارات التسػػعري ادلبنيػػة علػػى أسػػاس الكلفػػة
ادلستهدفة  ،رللة اإلدارة واالقتصاد  ،العدد  ، 69جامعة ادلستنصرية .
 .20عبد الر ن بن مشيب اال ري ( ، )2009تطبيقات  6سيجما يف التعليم العاي ،
 .21عثمػػاف عبػػد القػػادر ػػو أمػػني ( ، )2011خفػػى التكػػالي باسػػتدداـ مػػدخل إعػػادة ىندسػػة العمليػػات ػ دراسػػة
تطبيقية يف جامعة السليمانية  ،أطروحة دكتوراه  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة السليمانية .
 .22علي حػازـ يػونس اليػامور ( ، )2010ختفػيى كلػ الفشػل باسػتدداـ مػنهج احليػود السداسػي يف مواجهػة العيػوري ػ
.

www sixsigmasurvival.com

دراس ػػة حال ػػة يف معم ػػل األلبس ػػة الوالدي ػػة يف ادلوص ػػل  ،رلل ػػة تنمي ػػة الراف ػػدين  ،ادلػ ػػجلد  ، 32الع ػػدد  ، 100جامع ػػة
ادلوصل .
 .23علػػي رزاؽ جيػػاد العابػػدي و ىاشػػم فػػوزي دبػػاس العبػػادي ( ، )2007اسػػتدداـ أسػػلوري ادلقارنػػة ادلرجعيػػة يف تقػػومي
األداء اجل ػػامعي ػ دراسػػة مقارن ػػة بػػني كلي ػػة اإلدارة واالقتصػػاد  /جامع ػػة الكوفػػة و كلي ػػة اإلدارة واالقتصػػاد  /جامع ػػة
القادسية  ،رللة القادسية للعلوـ اإلدارية واالقتصادية  ،ادلػجلد  ، 9العػدد  ، 3جامعة القادسية .
 .24عمػاد سػعيد الزمػر ( ، )2009دراسػة حتليليػة تطبيقيػة دلػدا تػأثري تطبيػق أسػاليب احملاسبػػة اإلداريػة االسػرتاتيجية علػػى
األداء التنظيمي ودعم االسػرتاتيجية التنافسػية دلنشػات األعمػاؿ ،رللػة احملاسػبة واإلدارة والتػامني  ،العػدد  ، 73السػنة
 ، 48جامعة القاىرة .
 .25فػػائق مػػاؿ او البػػالكي ( ، )2008الرتكيػػز علػػى مرحلػػة التصػػميم يف حتديػػد التكػػالي ادلسػػتهدفة لرنتػػاج يف حػػدود
التكالي ادلسموح دا  ،رللة تكريت للعلوـ اإلدارية واالقتصادية  ،اجمللد  ، 4العدد  ، 12جامعة تكريت .
 .26مثػػىن فػػاحل بػػدر الزيػػدي ( ، )2011تقيػػيم دور مقػػاييس اجلػػودة غػػري ادلاليػػة مػػن منظػػور نظريػػة القيػػود ػ دراسػػة حالػػة يف
معمل األلبسة الوالدية يف ادلوصل  ،رللة تنمية الرافدين  ،اجمللد  ، 33العدد  ، 103جامعة ادلوصل .
 .27رلبػػل دواي امساعيػػل ( ، )2008فاعليػػة ادلقارنػػة ادلرجعيػػة يف تقػػومي األداء وإمكانيػػة تطبيقهػػا يف الوحػػدات االقتصػػادية
العراقية غري اذلادفة للربح  ،رللة التقي  ،اجمللد  ،21العدد  ، 6ىيئة التعليم التقي .
 .28زلمد الفيومي زلمد و ياسر سعيد قنديل ويسرا زلمد بلتػاجي ( ، )2011احملاسػبة اإلداريػة االسػرتاتيجية  ،ادلكتػب
اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية  ،مصر .
 .29زلمػػد عبػػد الوىػػاري العػزاوي ( ، )2010إدارة اجلػػودة الشػػاملة  :مػػدخل اسػرتاتيجي تطبيقػػي  ،اإلثػراء للنشػػر والتوزيػػع
ومكتبة اجلامعة  ،عماف  ،األردف .
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المرفق رقم ()1
ت

خصائص الشركات الصناعية التي اختيرت مجتمعاً للبحث
الملكية

سنة التأسيس

الموقع

.1

الشركة العامة للسمنت العراقية  /معمل سمنت كركوك .

عام

1984

كركوك

.2

شركة نجم الدين للكونكريت الجاىز  /المحدودة .

خاص

2117

سليمانية

.3

الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاىزة .

عام

1982

موصل

.4

شركة دجلة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية .

خاص

2116

بغداد

.5

شركة كوردستان إلنتاج الزيوت .

خاص

2115

أربيل

.6

الشركة العربية للكيماويات المنظفات .

مختلط

1986

تكريت

.7

شركة فرح إلنتاج األلبان .

خاص

2117

انبار

.8

شركة جيكور إلنتاج المواد الغذائية .

خاص

2114

بصره

.9

شركة أربيل ستيل إلنتاج الحديد .

خاص

2116

أربيل

 .11الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية .

عام

2112

موصل

 .11شركة الحدباء إلنتاج المشروبات الغازية .

خاص

2116

موصل

 .12شركة ساحل الورار للكتل الخرسانية .

خاص

2113

ديالى

 .13شركة دييو إلنتاج األثاث .

خاص

2119

سليمانية

 .14شركة جومان إلنتاج االسمنت .

خاص

2117

سليمانية

 .15شركة الرا لصناعة السقوف الثانوية .

خاص

2116

سليمانية

 .16شركة چار ستين لصناعة األثاث .

خاص

2114

دىوك

 .17شركة ىيز للبناء الجاىز .

خاص

2116

دىوك

 .18مجموعة شركات ىيمن الصناعية .

خاص

2114

دىوك

 .19الشركة العامة للصناعات الدوائية .

عام

1971

سامراء

 .21شركة مرت لألثاث المنزلي .

خاص

2116

أربيل

 .21شركة ميديا سيراميك .

خاص

1975

أربيل

 .22شركة الخازر إلنتاج المواد اإلنشائية .

مختلط

1989

موصل

 .23شركة دلو للمياه المعدنية .

خاص

2118

كركوك

 .24الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاىزة في السليمانية .

عام

1982

سليمانية

 .25شركة اآلالت الجنوبي .

خاص

2114

بغداد

 .26مجموعة كارين الصناعية .

خاص

1997

أربيل

 .27شركة علي سور إلنتاج الكتل الكونكريتة .

خاص

1979

أربيل

اسم الشركة

الخصائص
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 .28شركة عزي للمفروشات .

مختلط

1992

كركوك

 .29شركة سلسل للمياه المعدنية .

خاص

2115

بصره

 .31شركة كركوك للمشروبات الغازية .

مختلط

1989

كركوك

 .31شركة آلنا للكتل الخرسانية المحدودة .

خاص

2112

أربيل

 .32شركة كوتةل للبناء الجاىز .

خاص

2119

سليمانية

 .33شركة البيضاء لألثاث .

خاص

2116

كركوك

 .34شركة التاج إلنتاج المشروبات الغازية .

خاص

2116

كركوك

 .35الشركة العامة للسمنت الشمالية  /معمل سمنت موصل.

عام

1971

موصل

 .36شركة البحر العربي للمواد اإلنشائية .

خاص

1997

بصره

 .37شركة شيرين للمياه المعدنية .

خاص

2118

دىوك

 .38شركة ماس إلنتاج األسمنت .

خاص

2111

سليمانية

 .39شركة سنديان لصناعة األثاث .

خاص

2113

كركوك

 .41شركة ىيني للمثلجات .

خاص

2115

سليمانية

المرفق رقم ()2
استمارة األستبانة
السادة المشاركين في ملئ االستبانة … المحترمين .
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
االستمارة اليت بني أيديكم ىي جزء من إعداد البحث ادلوسوـ :
(دور أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية في دعم إستراتيجية قيادة الكلفة
دراسة آلراء عينة من المحاسبين في الشركات الصناعية العراقية)
وقد جاء تصميم االستمارة وما حتتوي من أسئلة  ،ددؼ حتديد دور أساليب احملاسبة االدارية اإلسرتاتيجية
للشركات ادلدتارة يف دعم اسرتاتيجية قيادة الكلفة ،مبا ؽلكن أف تساىم يف حتقيق األىداؼ اإلسرتاتيجية للشركة،
والتوصل دا إىل التمايز يف األسواؽ احمللية والدولية .
عليو فإف إجاباتكم سوؼ تساىم يف حتقيق اذلدؼ من الدراسة ادليدانية  ،وتبىن على نتائجها ادلقرتحات
والتوصيات اليت ؽلكن تعميمها بعد ذلك  ،كي يتم االستفادة منها يف الشركات األخرا مستقبالً .
وأخرياً نشكر تعاونكم معنا يف إعطاء ادلعلومات الدقيقة وسرعة اإلجابة .
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مالحظات عامة :
 .1بعد تفضلك باألطالع على كل سؤاؿ ستجد اإلجابات البديلة يف عاياهتا  ،لذا يرجى وضع إشارة (  ) أماـ
اإلجابة اليت ترا أعا مالئمة من وجهة نظرؾ .
 .2ال ضرورة لذكر أمسك أو التوقيع على االستمارة  ،إذ ستعامل اإلجابة بسرية تامة وألغرال البحث العلمي فقط ،
وتظهر النتائج اإلاالية بشكل أرقاـ ومؤشرات عامة .
دور أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في دعم استراتيجية قيادة الكلفة
اتفق

العب ــارات

بشدة

أوالً .دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط (: )ABC

يساعد تطبيق ىذا األسلوب في احتساب تكاليف اإلنتاج بشكل أفضل .

تزايد حدة المنافسة بين الشركات يتطلب تطبيق ىذا األسلوب
يساعد تطبيق ىذا األسلوب في تحديد أسعار البيع بالشكل األفضل وجعلها أكثر واقعية .
ثانياً .دور أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد (: )JIT

يساعد تطبيق ىذا األسلوب على تخفيض الضياع في جميع مراحل الشركة اإلنتاجية

والتسويقية واإلدارية.
تطبيق ىذا األسلوب يؤدي إلى تخفيض الكلف من خالل جعل (المخزون والمناولة

والتلف) صفري .

يعمل ىذا األسلوب في المحافظة على الجودة .
ثالثاً .دور أسلوب كلفة الجودة (: )QC
يساعد تطبيق ىذا األسلوب على تحقيق الربحية وكسب الميزة التنافسية المطلوبة للشركة .
تطبيق ىذا األسلوب يساعد على تحقيق الجـودة بأقل التكاليف .
يؤدي تطبيق ىذا األسلوب إلـى تحسين األداء وتلبيـة رغبـات الزبون .
رابعاً .دور أسلوب المقارنة المرجعية (: )BM

يساعد تطبيق ىذا األسلوب في تحليل المنافسة الداخلية والخارجية باستخدام المقارنات

النوعية في نفس الصناعة التي تعمل فيها الشركة .

تطبيق ىذا األسلوب يساعد في قياس األداء بشكل أفضل وبالتالي زيادة قدرة الشركة

التنافسية في السوق وتحقيق أىدافها االستراتيجية .

يؤدي تطبيق ىذا األسلوب في الكشف عن أفضل السبل المستخدمة من قبل المنافسين
واالستفادة من خبراتهم السابقة .
خامساً .دور أسلوب دورة حياة المنتج (: )PLC

يساعد تطبيق ىذا األسلوب إدارة الشركة بشكل خاص في فهم التكاليف الناتجة عن تطوير

وصنع المنتوج .

يساىم ىذا األسلوب في السيطرة على التكاليف في المراحل األولى من أطوار المنتوج .
زيادة حدة التباين في طلبات ورغبات الزبائن يتطلب تطبيق ىذا األسلوب .
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سادساً .دور أسلوب نظرية القيود (: )TOC
تطبيق ىذا األسلوب يؤدي إلى تعظيم المخرجات بأقل تكلفة ممكنة .
يساعد تطبيق ىذا األسلوب في تخفيض االختناقات وإدارة القيود وتحسين الموقف
التنافسي للشركة .
يؤدي استخدام ىذا األسلوب إلى تحديد أفضل مزيج إنتاجي لتحسين معدالت الربحية في
الشركة .

سابعاً .دور أسلوب إدارة الجودة الشاملة (: )TQM

تطبيق ىذا األسلوب يؤدي إلى زيادة كفاءة الشركة من خالل إرضاء زبائنها والتفوق على

منافسيها .
يؤدي تطبيق ىذا األسلوب إلى ضمان التحسين الشامل لكافة المستويات وفعاليات الشركة

.

يعتني ىذا األسلوب بنوعية المنتج بشكل فائق مع البحث الدائم عن التجديد واالبتكار .
ثامناً .دور أسلوب ستة سيگما (: )6-Sigma

يؤدي تطبيق ىذا األسلوب إلى تقليل أو إلغاء المعيب من المنتجات وبالتالي تخفيض

التكاليف .
يسعى ىذا األسلوب إلى تقديم منتجات بأعلى جودة وبأقل تكلفة للزبون .
تحسين أداء العمليات يتم من خالل تطبيق ىذا األسلوب وبالتالي يؤدي إلى زيادة الدخل
ومـن ثم زيادة األرباح .
تاسعاً .دور أسلوب التكلفة المستهدفة (: )TC
يؤدي أتباع ىذا األسلوب إلى تخفيض التكاليف والرقابة عليها .
استخدام ىذا األسلوب يؤدي إلى تحقيق األرباح المستهدفة من قبل الشركة .
يساعد تطبيق ىذا األسلوب في الكشف عن المواقع التي يجب فيها تخفيض تكاليف
اإلنتاج .
عاشراً .دور أسلوب التحسين المستمر (: )CI
يؤدي أتباع ىذا األسلوب إلـى تخفيض تكاليف اإلنتاج .
استخدام ىذا األسلوب يؤدي إلى حذف الضياع وتخفيض األوقات وتحسين نوعيـة

منتجات الشركـة .

يساعد تطبيق ىذا األسلوب في المحافظة على الميزة التنافسية للشركة وحصتها في السوق

وتحقيق أىدافها االستراتيجية .

إحدى عشر .دور أسلوب إعادة الهندسة (: )RE-E
يؤدي تطبيق ىذا األسلوب إلى زيادة سرعـة استجابة الشركة لطلبات الزبائن .
تطبيق ىذا األسـلوب يؤدي إلـى تخفيـض تكاليـف اإلنتاج بسبب استبعاد الضيـاع في أوقـات

اإلنتاج .

يؤدي تطبيق ىذا األسلوب إلى إيجـاد طرق ابتكـاريو جديدة تحقق األىداف اإلستراتيجيـة

للشركة .
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أثنا عشر .دور أسلوب ىندسة القيمة (: )VE
يعمل ىذا األسلوب على تخفيض التكاليف ورفع الـأداء وزيـادة الخصـائص الوظيفـية

للمـنتجـات .

تطبيق ىذا األسلوب يحتاج إلى إنفاق مبالغ ضخمة لتحقيق التحسينات .
يساعد تطبيق ىذا األسلوب على إرضاء الزبائن من خالل تقديم منتجات متميزة وذات

جودة عالية .

ثالثة عشر .دور أسلوب سلسلة القيمة (: )VC
يساعـد تطبيـق ىـذا األسلوب اإلدارة فـي تحـديد التكاليف غير الضرورية في اإلنتـاج

وتحقيـق األداء بأقـل التكـاليف وبالجـودة العاليـة .

تطبيق ىذا األسلوب يؤدي إلى زيادة أرباح الشركة في المدى االستراتيجي لها .
يساعد تطبيق ىذا األسلوب في تحليل سلوك المنافسين وتحديد المواقع التـي يجب

التحرك عليهـا .

أربعة عشر .دور أسلوب تحليل القيمة (: )VA
يساعد تطبيق ىذا األسلوب على إيجاد البدائل والحلول لتحقيق وظيفة المنتج .
تطبيق ىذا األسلوب يساعد علـى إبعاد األنشطـة التي ال تضيف القيمة وتمنع التكاليف غير

الضـرورية .

بواسطة تطبيق ىذا األسلوب يتم الربط بين احتياجات الزبون وتصميم المنتج .
خمسة عشر .دور أسلوب الهندسة المتزامنة (: )CE
يساعد تطبيق ىذا األسلوب في القضاء على االختناقات التي تحدث فـي عمليـة التطوير
واإلنتـاج .
يعتبر ىذا األسلوب وسيلة لتخفيض زمن تطوير المنتج وتخفيض كلف اإلنتاج .
يعمل ىذا األسلوب على فلسفة العمل الجماعي داخـل الشركة .
أساليب المحاسبة اإلستراتيجية يدعم إستراتيجيـة قيادة الكلفة من خالل :

ـ تطوير وتحسين المنتج .

ـ تخفيض دورة حياة المنتج .

ـ إزالة االختناقات في الطاقة .

ـ تطوير وتحسين العمليات اإلنتاجية .

ـ ترشيد جدولة اإلنتاج .

ـ توازن الطاقة اإلنتاجية .
ـ تخفيض زمن استالم وفحص المستلزمات .
ـ تخفيض األنشطة التي ال تضيف قيمة .

ـ رقابة التكلفة .

ـ ترشيد التكلفة .

ـ تدعيم البحث والتطوير .
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العائد االقتصادي لالستثمار يف التعليم العالي يف اقليم كوردستان العراقي
أ.م .كلثوم عبدالقﺎدر حيﺎوي

م.د .عبدالحميد سليمﺎن ظﺎهر

كلية االدارة واالقتصﺎد /جﺎمعة دهوك

جﺎمعة زاخؤ

المقدمة :

حظي موضوع تقدير العائد من االستثمار يف التعليم باهتماـ كبَت مػن ببػا املؤسسػات اكووميػو ا الهليػو االداليػو
ا بتزايد تولفو التعليم أصبحت تغطيو نفقاته تشوا عبئاً أثقػا كاهػا الاػراد ا اكوومػات معػاً ااصػو يف البلػداف الفقػَتة،
دما أدى اىل تزايد البحث عن املوارد اليت ظمون أف تنفق على بطاع التعليم يف مجيع البلداف اااصو البلداف الناميو .
ابػ ػػد أاىل االبتيػ ػػادييوف أشميػ ػػو بالغػ ػػو للتعلػ ػػيم االسػ ػػتثمار ايػ ػػه اتبلوره ػ ػ ا االهتمػ ػػاـ يف أاااػ ػػر ا مسػ ػػينات اأاائػ ػػا
الستينات من القرف املاضي حتت تأثَت العديد من العواما منها أف للتعليم دارمهم يف التنميػو االنمػو  ،ابعػد أف تبػُت امػن
ا ػ ؿ البحػػوث الػػيت أﺟريػػت يف ه ػ ا ا ػػاؿ مػػن ببػػا العديػػد مػػن البتيػػاديُت أف امػػزل العظػػم مػػن الػػداا القػػومي ال ػ
حققته الداؿ املتقدمو ال يرﺟع إىل النمو الومي لعنير العمػا ارأس املػاؿ بػا يعػود إىل حتسػُت نوعيتهمػا ،اهػ ا مػا داػع
إىل البحث عن مفهوـ شاما لرأس املاؿ بعد ما تبُت أف من ا طأ أعطال رأس املاؿ املاد احػد الػدار الرئيسػي يف عمليػو
التنميو االنمو  ،اكنتيﺠو هلػ ا االهتمػاـ اجتهػت النظػار رمػو تنميػو املػوارد امل ييػو لعنفػاؽ علػى التعلػيم  (.ﺸـ ـلتﻭﺕ ،
@. )9، 900كما حظي التعليم العايل يف السنوات الاَتة باهتمػاـ رﺟػاؿ الفوػر الًتبػو  ،ايػأق يف مقدمػو هػ ا االهتمػاـ
دتويػػا ااسػػتثمار التعلػػيم العػػايل ،اه ػ ا يعػػٍت االهتمػػاـ ىيػػادر دتويليػػو تسػػاعد علػػى اسػػتثمار رأس املػػاؿ البشػػر يف مرحلػػو
التعليم العايل من أﺟا مستقبا مشرؽ اختطيط ا ِاع ا منظم.
ابػػد اطػػت حوومػػو أبلػػيم كوردسػػتاف ػ العػراؽ اػ ؿ السػػنوات املاضػػيو اطػوات حثيثػػو يف ريػػق تطػػوير ا ػػدمات
العامو للمﺠتمع اااصو يف جماؿ الًتبيػو االتعلػيم اسػعت اىل تػ ليا اليػعربات الػيت تواﺟػه هػ ا القطػاع امنهػا السػتثمار يف
رأس املاؿ البشر اتنميو بدراته التعليميو اراع مستوا العلمي ااملعػريف مػن أﺟػا تقلػيف الفﺠػوة العلميػو ااملعرايػو الػيت عػا
منهػػا الشػػعك الووردسػػتاا ا ػ ؿ العقػػود املاضػػيو ليوػػوف النسػػاف املػػتعلم أداة ارايػػو التطػػور االتنميػػو  .ابػػد ارتفعػػت نسػػبو
تغطيػػو التعلػػيم العػػايل للسػػواف يف سػػن ?8ػ ػ )9:مػػن @ %;.اىل > %8;.رعػػم الزمفػػاض يف عػػدد امللتحقػػُت يف ه ػ
املرحالو ىعدؿ = %نتيﺠو ضعف الطابو الستيعابيو للﺠامعات ااملعاهد يف البليم ا ؿ الفًتة 900:ػ. 9088
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من هنا ﺟالت ه الدراسو لتحديد ابياس العائد البتياد من الستثمار يف رأس املػاؿ البشػر يف البلػيم نظػراً
لشميػػو ه ػ ا النػػوع مػػن السػػتثمار اال ػ ركػػزت عليػػه نظريػػات النمػػو االتنميػػو البتيػػاديو  .بػػد اسػػت داـ معيػػار معﺩؿ
ﺍلعائﺩ ﺍلﺩﺍ لي  Internal Rate of Returnكساب كا من العائد البتيػاد مػن السػتثمار يف التعلػيم علػى املسػتوى الفػرد
ااالﺟتم ػػاعي يف ه ػ الدراس ػػو  .اب ػػد ارﺟ ػػت الدراس ػػو بع ػػدد م ػػن الس ػػتنتاﺟات اال ػػيت عل ػػى ض ػػوئها تق ػػد ع ػػدد م ػػن
املقًتحات .
مﺸكلة البحث:
مل يعد ينظر إىل التعليم على أنه ادمػو اسػته كيو ااف الطلػك عليػه يعػود لسػباب اﺟتماعيػو ،بػا اصػبإ ينظػر إليػه
على أنه إستثمار له كلفو اعائد على املستوى الفرد االقومي ..اعليه اػنف اننفػاؽ علػى التعلػيم يعػد إنفابػا إسػتثماريا يف
رأس املػػاؿ البشػػر صمػػك إاقػػاعه لقواعػػد اكسػػاب االبتيػػاد  ،ابيػػاس كلفتػػه االعائػػد االبتيػػاد منػػه مػػن أﺟػػا اكيػػوؿ
علػػى أعلػػى إنتاﺟيػػو تعليميػػو بأبػػا كلفػػو اأعلػػى عائػػد ابتيػػاد .امػػن هػ ا املنطلػػق ظموػػن صػػيارو مشػػولو البحػػث بالتسػػا ؿ
التػايل هػػا السػػتثمار يف التعلػػيم العػايل يف أبلػػيم كوردسػػتاف العػراؽ جمػػز أبتيػادياً اإذا كػػاف كػ ل  ،امػػاهو مقدارالعائػػد
البتياد على املستويُت الفرد االﺟتماعي هل ا النوع من الستثمار )
أهمية البحث:
تنبع ﺃهميو ﺍلبحﺙ مﻥ ﺃهميو ﻭﺠﻭﺩ ﺍالنساﻥ ﺍلﺫﻱ لقه ﺍﷲ سبحانه ﻭتعالى ا ﺃحػ ػ ػ ػسﻥ الق ػ ػ ػػه ﻭميﺯ عﻥ سائﺭ
م لﻭباته بالعلﻡ ﻭﺍلمعﺭاو  ،ﻭ يتفﻕ ﺍلم تيﻭﻥ اي ﺍلعيﺭ ﺍلحﺩيﺙ على ﺃﻥ ﺍالنساﻥ هﻭ محﺭﻙ عمليو ﺍلتنميو ﻭبائػ ػ ػ ػ ػﺩها
ﻭهﻭ ﺍلﺫﻱ يﻁﻭﺭ مستﻭﻯ ﺍست ﺩﺍﻡ ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍلماﺩيو ،ايمثؿ حﺠﺭ ﺍالساﺱ اي وؿ تنميو ﻭتﻁﻭﺭ لوﻭنه ﺍلمسيﻁﺭ على
ﺭﺃﺱ ﺍلماؿ ﺍلماﺩﻱ ﺍلﺫﻱ يشوؿ ﺍلعنيﺭ ﺍلثاني مﻥ عنايﺭ ﺍلتنميو ،مﻥ هنا تتقإ ﺍهميو ﺍلتعليﻡ اي توﻭيﻥ ﺍننساﻥ
ﺍلمنتﺞ ﻭﺩﻭﺭ ﺍلقﻁاﻉ التعليمػػي اػ ػي تحﺩيﺩ حﺠﻡ ﻭنﻭﻉ ﺍلمتﻁلباﺕ ﺍلبشﺭيو ﺍلمﺅهلو ﻭﺍلقػ ػاﺩﺭﺓ علػ ػى ﺍسػ ػتيعاﺏ متطلبػػات
ﺍلتنميػو االبتياديو ﻭﺍالقﻁ ﻉ بمهامها  ،مما يﺠعؿ النظاـ ﺍلتعليمي عام ﹰ حيﻭياﹰ لتﻁﻭﺭ ﺍلمﺠتمع.
هدف البحث :
يهػػدؼ البحػػث اىل بيػػاس معػػدؿ العائػػد البتيػػاد علػػى السػػتثمار يف رأس املػػاؿ البشػػر اعلػػى اﺟػػه ا يػػوص
السػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل يف أبلػػيم كوردسػػتاف ػ الع ػراؽ ل سػػتفادة مػػن النتػػائﺞ املتحققػػو يف ه ػ ا ا ػػاؿ مػػن أﺟػػا تطػػوير
العمليو التعليميو يف البليم .

( ) 355

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

العائد االقتصادي لالستثمار يف التعليم العالي يف اقليم كوردستان العراقي  /ص ص372-354

فرضية البحث:
يسػػتند البحػػث اىل ارضػػيو أساسػػيو مفادهػػا أف السػػتثمار يف رأس املػػاؿ البشػػر التعلػػيم العػػايل )جمػػد مػػن الناحيػػو
البتياديو كونه ضمقق معدؿ عائد داالي أكرب من كلفو المواؿ املعرب عنها بسعر الفائدة السائد.
منهجية البحث:
مﻥ ﺍﺠؿ تحقيﻕ ﺍلهﺩﻑ املرسػػوـ هل ػ ا البحػػث اقػػد أسػػت داـ الطػػرؽ الرياضػػيو الوميػػو) كسػػاب معػػدؿ العائػػد
الػػداالي مػػن ألسػػتثمار يف التعلػػيم  ،ا تقسػػيمه اىل بسػػمُت رئيسػػيُت  ،القسػػم الاؿ ايػػف لع ػػار املفػػاهيمي ل ػرأس
املػػاؿ البشػػر اع بتػػه بػػالتعليم  ،اايػػف القسػػم الثػػاا للﺠانػػك التطبيقػػي مػػن البحػػث معتمػػدين علػػى البيانػػات الػػيت
اكيوؿ عليها عن ريق أستمارة أستبياف ازعت على عدد من لبو كليػو الدارة االبتيػاد اكليػو القػانوف كعينػو كسػاب
العائد على الستثمار يف التعليم العايل اق عن البيانات اليت استقيناها من السﺠ ت الرمسيو للوليتُت امل كورتُت.
ﺃﻭالﹰ :األستثمﺎر البﺸري( مدخل مفﺎهيمي)
 .1مفهوم ﺭﺍﺱ ﺍلمﺎل ﺍلبﺸﺭﻱ)Harmon,2011, 6) :
ي تلﻑ ﺭﺃﺱ ﺍلماؿ ﺍلبشﺭﻱ عﻥ كػػا مػػن ﺭﺃﺱ ﺍلماؿ ﺍلﻁبيعػ ػي ﻭﺭﺃﺱ ﺍلماؿ املػػاد  .مﻥ ناحيو ﺃساسيو ﺃنه ظمثػػا
القػػدرة ﻭﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلتي حتتػػو علػػى بيمو ﺍبتياﺩيو ،اهػػو ميػػدر بابؿ للتﺠﺩيﺩ ،الوػػن ال يموﻥ بياس ػه ماﺩياﹰ  .اتشيﺭ
ﺍلﺩبياﺕ ﺇلى ﺃﻥ ﺍلبلﺩﺍﻥ ﺍلتي تمتلﻙ ﺭﺃﺱ ماؿ بشﺭ مﺭتفػػعﹰ تحقﻕ معﺩالﺕ نمﻭ مﺭتفعو ﻭمسػ ػتﺩيمو ﻭبػػد ع ػػرؼ ﺭﺃﺱ
ؿ

ﺍلماؿ ﺍلبشﺭﻱ م ػ ػػن بب ػ ػا بﺭنامﺞ ﺍلمﻡ ﺍلمتحﺩﺓ ﺍننمائي بأنه وؿ ما يﺯيػ ػ ػﺩ مػ ػ ػﻥ ﺇنتاﺠيػ ػ ػو ﺍلعماؿ ﻭﺍلمﻭﻅفيﻥ مﻥ
ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍلمعﺭايو ﻭﺍلتقنيو ﺍلتي يوتسبﻭنها مﻥ ؿ ﺍلعلﻡ ﻭﺍل بػﺭﺓ.
كم ػ ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػ ػػرؼ يف تقرﯾر التنمﯿو اننسانﯿو العربﯿو الط ػ ػ ػ ػػاا :): ، 900> ،بأنﮫ النواة اليلبو نسبﯿا لرأس الماؿ
المعراي) .أاهػ ػػو مﺠموع كا ما ﯾعراﮫ الفػ ػػرد اي المنظمو ا ﯾحقق مﯿزة تنااسﯿو اي السوؽ  .ا ظموػ ػػن القػ ػػوؿ أف رأس
املاؿ البشر هو المعراو التي ﯾمون تحوﯾلﮭا إلى أرباح .

 .2ـ أھمﯿة االستثمﺎر في رأس المﺎل البﺸري( :حسﻥ )6 ، 2006،

ﯾعد العنير البشر من أھم العناصر اننتاﺟﯿو التي ﯾمون أف تساھم اي تحقﯿق التنمﯿو إال أف ه ػ ػ ا العنيػ ػػر لن
ﯾؤد دار داف أف ضميػ ػ ػ ػػا عل ػ ػ ػ ػػى تعلﯿم ﯾسﮭم اي تراكم رأس الماؿ البشر  ،اتشﯿر نظرﯾات النمو االبتياد إلى
أف التقدـ التقني ﯾزﯾد من معدؿ النمو االبتياد علػػى املػػدى البعيػػد  ،إال أف ه ػ ا التقدـ ﯾزداد ابسػػرعو يف حالػػو كػػوف
بوة العما متعلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو  ،ال ل ااف تراكم رأس الماؿ البشر ﯾساعد اي التقدـ التقني اﯾعد ميدرا من ميادر النمو
الدائم.
( ) 356

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

العائد االقتصادي لالستثمار يف التعليم العالي يف اقليم كوردستان العراقي  /ص ص372-354

أف أھمﯿو راس الماؿ البشر العلمﯿو االعملﯿو ﺟ ػ ػ ػ بت إنتبػ ػ ػػا ﺍالبتياﺩيػ ػ ػػُت ﺇلى ﺃهميو ﺍالستثماﺭ ايػ ػ ػػه مﻥ ؿ
ﺍلتعليﻡ ﻭﺍلتﺩﺭيﺏ ابػ ػػد ﺃوﺩ كػ ػػا م ػ ػػن ﺁﺩﻡ سميﺙ  A. Smithﻭماﺭشاؿ  Marshalﻭمالثﻭﺱ  Malthusامنﺫ ﺍلقﺭﻥ ﺍلثامﻥ
عشﺭ على أشميو العنير البشر يف النمو البتياد  ،اال أف الدراسات االبحوث التطبيقيو يف هػ ا ا ػاؿ مل تظهػر اال يف
ا مسػػينيات االسػػتينيات مػػن القػػرف املاضػػي عنػػدما بػػدـ كػػا مػػن شﻭلتﺯ  Schultzﻭسﻭلﻭ  Solowﻭبلﻭﺝ  Bulagﻭﺩينيسﻭﻥ
 Denisonﻭبيوﺭ  G. Beckerﻭهاﺭبيسﻭﻥ  Harbisonع ػ ػػدداً م ػ ػػن الدراس ػ ػػات اال ػ ػػاث يف بﺩﺍيو ﺍلنيﻑ ﺍلثاني مﻥ ﺍلقﺭﻥ
ﺍلمني ػ ػ ػ ػػرـ .ﻭبﺩ ﺃﺠﺭيﺕ ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﻭﺍلبحاﺙ لحساﺏ معﺩؿ ﺍلعائﺩ مﻥ ﺍالستثماﺭ يف ﺍلتعليـ اي ع ػ ػ ػ ػػدد م ػ ػ ػ ػػن
ﺍلﺩﻭؿ ﺍلمتقﺩمو ﻭﺍلﺩﻭؿ ﺍلناميو ،كمػػا أﺟريػػت بعػػت الدراسػػات يف الػػداؿ العربيػػو منهػػا الردف االسػػعوديو  ،اسػػوريا ....
الزعيب9 ، 900@ ،ػ= ) .أما على مستوى البليم اتعد ه الدراسو هي الاىل يف ه ا ا اؿ .
 3ـ التعليم واالستثمﺎر في رأس المﺎل البﺸري)Sergio. 2000, 40( :
ي ػػأق التعل ػػيم يف مقدم ػػو مف ػػردات االس ػػتثمار

رأس امل ػ ػاؿ البش ػػر اهل ػ ػ ا ايي ػػت داؿ الع ػػامل ميزاني ػػات هائل ػػو

للتعليم،ابػد تغػػَتت النظػػرة إىل بيعػو اننفػػاؽ علػػى التعلػيم اأصػػبإ ينظراليػػه علػى أنػػه اسػػتثمار ذاعائػد ابتيػػاد جمػػز،الي
جمػػرد ادمػػو تقػػدمها اكوومػػات لا ػراد الشػػعك .ا طيػػك  .)88، 900<، ،االنفػػاؽ علػػى التعلػػيم هػػو اسػػتثمار،اضموم
هػ ا السػػتثمارالظراؼ البتيػػاديو للدالػػو  ،إذ ضمػػدد التعلػػيم مسػػتقبا الﺟيػػاؿ  ،اموبػػع الدالػػو علػػى ا ار ػػو الداليػػو ،ل ػ ا
صمك أف يأاػ موبػع اليػدارة

أالويػات السياسػو البتيػاديو للبلػد  ،اهنػاؾ دراسػات كثػَتة لفتػت النظػر اىل االهتمػاـ يف

االسػػتثمار يف رأس املػػاؿ البشػػر كونػػه يعػػد مػػن أهػػم االسػػتثمارات علػػى اال ػ ؽ

,1997 ,12-15( .

 ،)ILOايػػأق دار رأس

املاؿ الطبيعي يف املرتبو الثانيػو بالنسػبو للفػرد  ،ملػا يتيحػه هػ ا النػوع مػن السػتثمار مػن زيػادة اػرص االسػتثمار للدالػو ازيػادة
ارص العما للقوة البشريو ابالتايل تقليا معدالت البطالو .الرماا 9 ، 9080 ، ،ػ):
اضمدد شولتز مخسو أنواع من اننشطو الػيت تسػهم بشػوا مباشػر يف سمػو رأس املػاؿ البشػر للدالػو يػأق يف مقػدمتها
التعليم مث التدريك  ،تعليم الوبار ،ا دمات اليحيو  ،ااهلﺠرة (Levine, 1994 , 24-40).
إف الدبيات االبتياديو الىت كانت تعطي الالويو املطلقو لإلستثمار رأس املػاؿ الطبيعػي مػن أﺟػا حتقيػق التنميػو
االبتيػػاديو بػػد داعػػت العديػػد مػػن الػػداؿ الناميػػو إىل انب ػًتاض مػػن أﺟػػا شػرال اصالت ااملعػػدات  ،إال أف اكيػػوؿ علػػى
رأس املاؿ الطبيعي مل ضمقق التنميو املنشودة يف ه الداؿ بسبك حمداديو الطابو االستيعابيو لػرأس املػاؿ الطبيعػي ايهػا .
انظػراً لوػػوف معظػػم الػػداؿ الناميػػو ال دتتلػ الوػوادر الو نيػػو الفنيػػو االػػيت هلػػا القػػدرة علػػى التعامػػا مػػع رأس املػػاؿ الطبيعػػي

كلثػػوـ ، )9 ،9088 ،اوانػػت النتيﺠػػو تفػػابم مشػػولو الػػديوف الػػىت تواﺟػػه تل ػ الػػداؿ  ،) Kjelland,2006,70مػػن هنػػا
ظموننػػا القػػوؿ إف االسػػتثمار املطلػػوب هػػو االسػػتثمار يف التعػػيلم بأعتبػػار ثقااػػو اكاضػػر ااملسػػتقبا  .مؤسسو التدريك
الارابيو ،سوريا .)8< ، 900< ،
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 4ـ العﺎئد من التعليم( :صبﺎح )21، 2008 ،
ىػػا اف االسػػتثمار يعػػٍت اسػػت داـ املػوارد لتحقيػػق منػػااع معينػػو اػ ؿ اػػًتة زمنيػػو معينػػو ا بػػد مػػن البحػػث عػػن عوائػػد
املركػز العػرل للبحػوث الًتبويػو ، )8> ،9089 ،ايقيػد هنػا بالعائػد :مقػدار الػداا الػ يعطيػه االسػتثمار يلػو اػػًتة
حياتػػه االنتاﺟيػػو  ،ا االسػػتثمار يعػػٍت اسػػت داـ املػوادر اكاليػػو مػػن اﺟػػا اكيػػوؿ علػػى داػػا اعلػػى يف املسػػتقبا  ،ا امػػزل
الػ يقػحى بػه مػن اﺟػا اسػت داـ هػ املػوارد ظمثػا التولفػو  ،بينمػا ظمثػا العائػد ذلػ الػداا الػ يػتم اكيػوؿ عليػه
نتيﺠو ه التقحيو .ا العائد كما يرا دينسوف هو مقدار الزيادة يف الداا القومي اكقيقػي الػيت تقػًتف بػالتعليم االضػايف
الػ ضميػػا عليػػه االاػراد  ،اعليػػه ظموػػن اضػػع التعريػػف التػػايل للعائػػد بأنػػه  :جممػػوع امل رﺟػػات الػػيت يوػػوف التعلػػيم سػػبك
ايهػػا  ،بطريقػػو مباشػػرة أا رػػَت مباشػػرة  ،يػػث تشػػما ه ػ امل رﺟػػات خمرﺟػػات علػػى املسػػتوى الفػػرد اعلػػى املسػػتوى
االﺟتمػػاعي  ،االػ بػػدار يعمػػا علػػى حتقيػػق التنميػػو االبتيػػاديو ااالﺟتماعيػػو الشػػاملو  .أمػػا معػػدؿ العائػػد علػػى التعلػػيم ،
ايقيد به سعر الفائدة ال يوازف بُت السعر اكايل للعائد املنتظػر ا بػُت القيمػو الفعليػو االمجاليػو للتولفػو  ،أ اف معػدؿ
العائػد هػو سػعر الفائػدة الػ تتسػااى عنػد القيمػو اكاليػو للتولفػو مػع القيمػو اكاليػو للعوائػد  ،ا يسػت دـ معػدؿ العائػد
للمفاضلو يف املشاريع االستثماريو .
5ـ ـ اهميـة دراسـة العﺎئـد مـن التعلـيم وقـرق قيﺎسـا( :الق،ـﺎة )3، 2003،
ترﺟع اشميو دراسو العائد من للتعليم إىل االسباب التاليو:
 )8تسػػاعد يف ترشػػيد االسػػتثمار يف ه ػ ا القطػػاع اكيػػو ا مقارنتػػه بعائػػد االسػػتثمارات االاػػرى االبتيػػاديو منهػػا
االﺟتماعيو  ،ابرزت اكاﺟو إىل دراسو املنااع ا العوائد يف التعليم اىل انتشار التعليم بُت ائات اا تمع امل تلفو.
 )9تسػاعد يف عمليػو اختػاذ القػرار اليػائك يف توﺟيػه االسػتثمارات يف البلػد االسػتثمارات التعليميػو  ،كونػه اسػتثماراً
مر اً .بياسا بالستثمارات الارى ايوصاً على املدى البعيد .
 ):تساعد يف معراو مدى م ئمو انظمو التعليم يف سد احتياﺟػات ا تمػع  ،مػن القػوى العاملػو  ،اا ختػريﺞ ػ ب
ال حتتاج هلم املشراعات االبتياديو دما يزيد من نسبو البطالو اااصو بُت ائو الشياب.
;) تسػاعد علػى اعػادة النظػر يف انظمػو التعلػيم ا تعػديا حمتواهػا  ،مػن اﺟػػا م ئمتهػا ملتطلبػات سػوؽ العمػا ،
االتنميو االبتياديو ا االﺟتماعيو.
<) تساعد يف تطوير البحث العلمي ايف كااو ا اال ت الًتبويو ا االﺟتماعيو ا االبتياديو.
ايشػػما العائػػد مػػن التعلػػيم علػػى العوائػػد أا املنػػااع الش يػػيو االػػيت تتمثػػا بالعائػػد ال ػ ضميػػا عليػػه املسػػتثمر يف
التعلػػيم .اكػػويل ،)=0 ، 9080 ، ،اعػػادة مػػا يوػػوف ه ػ ا العائػػد أعلػػى يف االسػػتثمار ا ػػاص عنػػه يف االسػػتثمار العػػاـ،
حي ػػث أف زي ػػادة االس ػػتثمار يف رأس امل ػػاؿ البش ػػر يزي ػػد م ػػن إنتاﺟي ػػو الف ػػرد اا تم ػػع ابالت ػػايل يرا ػػع مس ػػتويات ال ػػداوؿ يف
االبتيػػاد.ااملنااع الﺟتماعيػػو علػػى مسػػتوى ا تمػػع) اهػػو مػػا يطلػػق عليػػه بالعائػػد االﺟتمػػاعي ،ايتمثػػا باملنفعػػو الػػيت تعػػود
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علػى ا تمػع بسػبك العمليػات االﺟتماعيػو ااالبتيػاديو الػيت تطّلػع ػا املؤسسػات التعليميػو علػى ااػت ؼ مراحلهػا

) ،(Blackaby,2003, 2مثػػا تػػواَت اػػرص العمػػا اصػػقا ا ػػربة عػػن ريػػق بػرامﺞ التػػدريك الػػيت تسػػتهدؼ راػػع مسػػتويات

الﺟػػور ابالتػػايل مسػػتوى املعيشػػو ،كمػػا يسػػاهم التعلػػيم يف زيػػادة الػػداا االﺟتمػػاعي لعاػراد كونػػه يف الغالػػك موﺟهػػا لقطػػاع
عريت من السواف .ﺍلرايق )8< ، 900= ،
ايتوبػػف ب ػرار االسػػتثمار يف التعلػػيم علػػى بيعػػو امهػػو الػػيت تررػػك يف االسػػتثمار ،إذ يسػػتند القطػػاع ا ػػاص يف ب ػرار
االستثمار على العق نيو اليت توازف ما بُت العوائد املاديو من ه ا االستثمار العائد النقػد املباشػر) ابػُت مػا يتحملػه مػن
تواليف مباشػرة أارػَت مباشػرة تتمثػا ىػا ااتػه مػن اػرص اسػتثماريو لػو مل يسػتثمر يف هػ ا النشػاط تولفػو الفرصػو البديلػو)،
ايقػػوـ ميػػم عوائػػد اتواليفػػه السػػيد  ، )9، 900 ،اػػنف اػػنذا كانػػت العوائػػد أكػػرب مػػن التوػػاليف بػػاـ باملشػػراع ابعوػ
ذلػ ال يسػػتثمر .أمػػا بالنسػػبو للقػرار اكوػػومي يف االسػػتثمار يف التعلػػيم اينظػػر إليػػه عػػادة مػػن زاايػػو كونػػه سػػلعو عامػػو ،لػػي
للعوائػػد االتوػػاليف املاديػػو النقديػػو) دار ايػػه كمػػا هػػو اكػػاؿ يف القطػػاع ا ػاص ،امػػا يهػػم املسػػتثمر هنػػا هػػو معػػدؿ العائػػد
االﺟتم ػػاعي ال ػ يبح ػػث يف حتقي ػػق أه ػػداؼ عام ػػو للمﺠتم ػػع االا ػراد ،اال ػػيت تتس ػػم بالدظموم ػػو االتﺠ ػػدد املس ػػتمر ،كتعزي ػػز
اننتاﺟيو ااكفاظ على القيم املهنيو ااننسانيو ارَتها.
 6ـ قيﺎس العﺎئد من التعليم

) )AWUNG, 2005, 2

)Psacharopoulos, 1994, 5-7( :

هناؾ ﺟدؿ كبَت بُت العلمال حوؿ عمليو بياس العائد من التعليم اهناؾ اريق يػرى أف التعلػيم بيمػه سػاميو اعاليػو
اال صمػػك أف تقػػاس باملقػػايي االبتيػػاديو لوػػي ال يفقػػد التعلػػيم بيمتػػه السػػاميو العاليػػو  .بينمػػا يػػرى اريػػق أاػػر أنػػه ظموػػن
بيػػاس عوائػػد التعلػػيم الوػن مػػن اػ ؿ إصمػػاد صػػيا بيػػاس ااصػػو بػػه الػػي كتلػ املسػػت دمو يف االبتيػػاد.اي هك اريػػق
ثالػػث اىل أموانيػػو بيػػاس عوائػػد التعلػػيم عػػن ريػػق اسػػت داـ أسػػاليك القيػػاس االبتيػػاديو يف هػ ا ا ػػاؿ.ال شػ أف ه ػ ا
امدؿ مفيد اظمون التوايق بُت اﺟهات النظر الث ث .اكويل  ); ، 9080 ،حيػث أف هنػاؾ عوائػد للتعلػيم ال ظموػن
بياسها اال ظمون أف تقدر بثمن مثا نقا تراث ا تمع من ﺟيػا إىل أاػر اإمػداد أاػراد ا تمػع بػالقيم االعػادات السػليمو
ااحملااظػػو علػػى أمػػن ا تمػػع ارػػَت ذل ػ مػػن العوائػػد االﺟتماعيػػو امهمػػا يتحمػػا ا تمػػع مػػن تولفػػو اأ ػػا ال ت ػواز تل ػ
العوائػػد .كػػرد  ،) @، 9088،اه ػ ا ينسػػﺠم مػػع اﺟهػػو النظػػر الاىل ،اهنػػاؾ عوائػػد للتعلػػيم ظموػػن بياسػػها الوػػن
باست داـ أساليك ااصو تبٌت هل ا الغػرض اتتمثػا العوائػد الغػَت مباشػرة الػيت صمنيهػا الفػرد اا تمػع مػن التعلػيم يف املوانػو
االﺟتماعيػػو الػػيت ضميػػا عليهػػا الفػػرد كلمػػا تقػػدـ يف التعلػػيم ااملواسػػك الػػيت صمنيهػػا ا تمػػع مػػن ا ػ ؿ االبتوػػار االتطػػوير
امل ػرتبط بػػالتعليم اه ػ ا يؤيػػد اﺟهػػو النظػػر الثانيػػو.اهناؾ عوائػػد للتعلػػيم ظموػػن بياسػػها باملقػػايي االبتيػػاديو امػػن أمثلتهػػا
املواسػػك املاليػػو الػػيت ظموػػن للفػػرد أف ضميػػا عليهػػا ااملرتبطػػو بػػالتعليم اه ػ ا يتفػػق مػػع اﺟهػػو النظػػر الثالثػػو .محمود، ،
.)? ،9080
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 6ـ قرق قيﺎس العﺎئد األقتصﺎدي على التعليم  :العربي ) 9 ، 900>، ،
أعتمدت معظ ػ ػػم الدراس ػ ػػات التي حاالت بياس العائد االبتياد على التعليـ على ػ ػػريقتيف أساسيتيف .ال ػ ػػريقو
الالى هي ػػريقو معدﻝ العائد الدا لي  ،internal rate of returnاتعرؼ بال ػػريقو التفييليو  .elaborated methodاتتعامﻝ
هذ ال ػ ػ ػ ػ ػػريقو مع البيانات التفييليو عف المكاسب التى يحققها الفرد على مدى حياته حسب مستاى تعليمه .اتعنى
هذ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػريقو بنيﺠاد معدﻝ ال يـ الذى يسااى بيف تداقات المكاسب مف التعليـ اتداقات التكاليؼ التعليميو عند
نقطو زمنيو معينو .ايقاس التداؽ السناى للمكاسب مف التعليـ بالزيادة اي المكاسب التى يحيﻝ عليها ريﺠا
مستاى تعليمى معيف المستاى الذى يقاس معدﻝ العائد عليه هنػ ػ ػ ػ ػػا التعلػ ػ ػ ػ ػػيم الع ػ ػ ػ ػ ػػايل) عف تلؾ المكاسب التى يحيﻝ
عليها ريﺠا المستاى التعليمى البﻝ اها التعليـ االعدادى) .ايتكاف تداؽ التكاليؼ مف التكاليؼ المباشرة للتعليـ
االتكاليؼ رير المباشرة أا تكلفو الفريو البديلو االتى تقاس بالمكاسب القائعو على الفرد أثنال اﺠاد اي امامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
اتسااى متاسط مكاسب ريﺠى مستاى التعليـ البﻝ).
أما ال ػػريقو الثانيو –اهي الكثر انتشارا -اهي ػػريقو دالو الكسب  human capital earnings functionاالتي
تعرؼ اي الدبيات بدالو الكسب المينسريو؛ نسبو إلى االبتياد الشهير "يعقاب مينسر" الذ كاف أاﻝ مف ػ ػ ػ ػ ػػرح
هذ الدالو بشكﻝ متكامﻝ اي عاـ ?<@ .8اتعتمد هذ المنهﺠيو على المعلامات التفييليو على مستاى الاراد التي
يتـ الحياﻝ عليها رالبا مف مساحات ميزانية السرة اإحيالات القاى العاملو.
ثﺎنيﺎً  :األقﺎر التطبيقي :

أوال ـ واقع التعليم العﺎلي في أقليم كوردستﺎن ـ العراق.
تػػدرؾ حوومػػو البلػػيم أشميػػو التعلػػيم يف املرحلػػو الراهنػػو كمحػػور للنهػػوض بػػالوابع البتيػػاد ابلػػوغ أهػػداؼ التنميػػو
البتي ػػاديو االﺟتماعي ػػو  .لػ ػ ا ذم ػػد أف نس ػػبو تغطي ػػو التعل ػػيم للس ػػواف يف العم ػػر التعليم ػػي ? 8ػ ػ )9:س ػػنو إرتفع ػػت م ػػن
@ )%;.يف العػػاـ < 900اىل > )%8;.يف العػػاـ  9080ررػػم الزمفػػاض اكاصػػا يف عػػدد امللتحقػػُت يف ه ػ املرحلػػو
ىعػػدؿ = )%اذل ػ بسػػبك ضػػعف الطابػػو السػػتيعابيو للﺠامعػػات ااملعاهدالفني ػو يف البلػػيم اتزايػػد الطلػػك علػػى التعلػػيم
العػػايل بسػػبك التزايػػد السػػنو الوبػػَت يف اعػػداد ارصمػػي املرحلػػو االعداديػػو  .ابػػد بلػػا عػػدد الط ػ ب امللتحقػػُت يف التعلػػيم
امػػامعي اكوػػومي  )==0;9الػػك يف العػػاـ الدراسػػي ? 900ػ@ )900ارتفػػع لييػػا اىل =;;=>) الػػك يف العػػاـ
@900ػ ػ )9080ابنسػػبو زيػػادة تقػػدر ػػداد = .)%8أضػػااو اىل ػ ب امامعػػات الهليػػو االبػػالا ع ػػددهم ):>>9
الك يف العاـ ?900ػ@ )900أرتفع ه ا العدد لييا اىل < )?>:الك عػاـ ? 900ػ@ )900ابلغػت نسػبو الزيػادة
= )%8:8.ه ا من ﺟانك  ،امن امانػك اصاػر اػنف نسػبو امللتحقػُت يف التعلػيم العػايل اكوػومي االهلػي مقارنػو بعػدد
ػ ب الدراسػػو العداديػػو ااملهنيػػو بلغػػت  )%8:.8يف العػػاـ ? 900أرتفعػػت يف العػػاـ ال حػػق اىل > . )%8;.8أمػػا
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عػػدد السػػات ة العػػاملُت يف امامعػػات اكووميػػو اقػػد أرتفػػع مػػن  ):>>9أسػػتاذ يف العػػاـ الدراسػػي ?900ػ ػ@ )900اىل
 );080أستاذ يف العػاـ الدراسػي @ 900ػ )9080أ بنسػبو زيػادة بػدرها  )%=.:أضػااو اىل عػدد السػات ة العػاملُت
يف امامعات الهليو االبالا عددهم ? );8أستاذ يف العاـ @900ػ . )9080كما أرتفع معػدؿ عػدد الطلبػو لوػا أسػتاذ
مػػن  )8 :89الػػك /أسػػتاذ يف العػػاـ  900:ػ; )900لييػػا اىل @ )8 :8الػػك  /اسػػتاذ يف العػػاـ @ 900ػ)9080
اذل بسبك الزيادة الوبػَتة يف أعػداد الطلبػو امللتحقػُت يف التعلػيم العػايل االػيت مل تواكبهػا زيػادة موازيػو يف عػدد السػات ة ،
أضااو اىل أرتفاع عدد الوليات ااملعاهد االناﺟم عن التوسع الاقي االعمود  .اظمون م حظو ذلػ مػن اػ ؿ امػداؿ
 )8أدنا
جدول ()1
عدد الطالب واألسﺎتذة والجﺎمعﺎت وعدد الكليﺎت لألعوام (2003ـ)2004الى (2009ـ)2010

امن امداؿ أع

ظمون م حظو اصق :

لقد حيا أرتفػاع يف عػدد امامعػات االوليػات اكوموميػو االهليػو ااملعاهػد االوليػات التقنيػو  ،حيػث أرتفػع عػدد
امامعات مػن  ):ﺟامعػات اقػط عػاـ  900:اىل >) ﺟامعػات عػاـ  ، 9080أضػااو اىل امامعػات الهليػو الػيت بػدأت
يف العػػاـ الدراسػػي ? 900ػ@ )900اكػػاف عػػددها  )89ﺟامعػػو .كمػػا أرتفػػع عػػدد الوليػػات اكووميػػو مػػن  ):0كليػػو اىل
 )@8عػػاـ ? 900ػ@)900ابنسػػبو أرتفػػاع بلغػػت  )%90:.:مث ااصػػا العػػدد بالزيػػادة اىل أف أصػػبإ  )800كليػػو عػػاـ
@900ػ ػ )9080ابنس ػػبو أرتف ػػاع ب ػػدرها  )%9::.:بياسػ ػاً بالع ػػاـ  900:ا ػػداد  )%80ع ػػن الع ػػاـ الس ػػابق .ارر ػػم
ػرأ علػى البنيػو ااملرااػق امامعيػو امل تلفػو ااصػو ايمػا بػُت العػامُت > 900ػ@ )900ا زالػت هػ املرااػق
التحسن الػ
مػػن باعػػات اخمت ػربات ااملرااػػق الاػػرى تعػػاا مػػن الكتظػػاظ نتيﺠػػو الطابػػات االسػػتيعابيو احملػػدادة للﺠامعػػات القائمػػو ا
معاهدهيئو التعليم التقٍت .
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ثﺎنيﺎً ـ اإلنفﺎق في التعليم العﺎلي في أقليم كوردستﺎن ـ العراق :

بلغ ػػت الت ييي ػػات اماري ػػو لع ػػاـ < )?>.:=0 900ملي ػػوف دين ػػار أرتفع ػػت اىل <@< )99=.يف ?900
ابنسبو زيادة بدرها  )%8=0أما الت يييات الستثماريو يف ه ا القطاع اقػد بلغػت  )99.<00مليػوف دينػار يف عػاـ
< 900أرتفعػػت اىل >)8=8.:8مليػػوف دينػػار يف عػػاـ ? ،900ابنسػػبو زيػػادة > .)%=8ادمػػا ي حػ أف نسػػبو كبػػَتة
مػػن الت يييػػات اماريػػو تػػداع علػػى شػػوا رااتػػك اكمعػػدؿ دتثػػا ثلثػػي الت يييػػات أا مػػا يزيػػد عػػن == )%امػػا تبقػػى
ينفػػق علػػى اموانػػك الاػػرى  ،دمػػا يتطلػػك رصػػد أمػواؿ أكثػػر لقػػماف حتقيػػق امػػودة االنوعيػػو يف التعلػػيم العػػايل يف البلػػيم .
امػػن ﺟهػػو أاػػرى نػػرى أف نسػػبو التسػػرب يف التعلػػيم العػػايل بػػد بلغػػت  )%8.:يف العػػاـ الدراسػػي > 900ػ? 900اه ػ
النسبو مقبولو يف ه املرحلو لتلبيو الطلك الﺟتماعي  .ا طو السًتاتيﺠيو لبليم كوردستاف 9080 ،ػ;) 908
ثﺎلثﺎً ـ النموذج المستخدم لقيﺎس العﺎئد األقتصﺎدي من التعليم العﺎلي في األقليم :

()Psacharopoulos ,1992,3

يعت ػػرب بياﺱ ﺍلعائﺩ ل ستثماﺭ اي ﺍلتعليﻡ محﻭﺭ ﺍلنﻅﺭي ػػو ﺍالبتياﺩيو للقﻁاﻉ ﺍلتعليمي .ﻭتساعﺩ ﺩﺭﺍسو ﺠﺩﻭﻯ
تﺭشيﺩ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍالبتياﺩيو ﻭﺍلتﺭبﻭيو اي ﺍلمﺠتمع بحيﺙ يموﻥ تﻭﺯيع
ﺍالستثماﺭ اي ﺍلتعليﻡ بوااو مستﻭياته على
ﺍالستثماﺭﺍﺕ اي ﺭﺃﺱ ﺍلماؿ ﺍلماﺩﻱ ﻭﺍالستثماﺭﺍﺕ اي ﺭﺃﺱ ﺍلماؿ ﺍلبشﺭﻱ ﻭاﻕ معاييﺭ
ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍالبتياﺩيو بيﻥ
ﺍبتياﺩيو سليمو .ﻭمﻥ ﺍلساليﺏ ﺍلمست ﺩمو لقياﺱ مع ػػدؿ ﺍلعائﺩ ﺍالبتياﺩﻱ ل ستثماﺭ اي ﺭﺃﺱ التعل ػػيم ﺃسلﻭﺏ أا
معيػار معﺩؿ ﺍلعائﺩ ﺍلﺩﺍ لي  Internal Rate of Returnﻭيعتب ػﺭ مع ػﺩؿ ﺍلعائ ػﺩ ﺍلﺩﺍ لي  IRRمﻥ ﺍلناحيو ﺍلنﻅﺭيو ﺇحﺩﻯ ﺃاقؿ
ﻁﺭيقتيﻥ لتقييﻡ ﺍالبتﺭﺍحاﺕ ﺍالستثماﺭيو ﺍلﺭﺃسماليو .ﻭُيعﺭﻑ معﺩؿ ﺍلعائﺩ ﺍلﺩﺍ لي  IRRبأنه معﺩؿ ﺍل يﻡ ﺍلﺫﻱ يﺠعؿ
ﺍلقيمو ﺍلحاليو لإليﺭﺍﺩﺍﺕ مساﻭيو للقيمو ﺍلحاليو للتواليﻑ بحيﺙ يوﻭﻥ يااي ﺍلقيمو ﺍلحاليو مساﻭياﹰ لليفﺭ .ﻭﻁﺭيقو
ﺍت ػ ػ ػاﺫ ﺍلق ػ ػ ػﺭﺍﺭﺍالستثماﺭﻱ باست ﺩﺍﻡ هﺫ ﺍلﻁﺭيقو ها ﺃﻥ ﺍلمشﺭﻭﻉ يوﻭﻥ ﺭﺍبحاﹰ ﺇﺫﺍ واﻥ معﺩؿ ﺍلعائ ػ ػ ػﺩ ﺍل ػ ػ ػﺩﺍ لي
ﺃوبﺭ مﻥ سعﺭ ﺍلفائﺩﺓ ﺍلسائﺩ ،ﻭيوﻭﻥ حمايػػداً ﺇﺫﺍ تساﻭﻯ مع سعﺭ ﺍلفائﺩﺓ ،ﻭيعتبﺭ املشػػراع اسﺭﺍﹰ ﺇﺫﺍ واﻥ معﺩؿ ﺍلعائﺩ

IRR

ﺃبؿ مﻥ سعﺭ ﺍلفائﺩﺓ .ﻭيحسﺏ معﺩؿ ﺍلعائﺩ ﺍلﺩﺍ لي  IRRﻭاقاﹰ للييغو الرياضيو ﺍلتاليو  :ﺍحمﺩ . )< ، 980 ،

(1+r)t
حيث أف :
 Btالعوائ ػػد الس ػػنويو ،
الداالي)  t ،السنو

 Ctالتو ػػاليف الس ػػنويو  n ،العم ػػر النت ػػاﺟي مﺩﺓ ﺍالستثماﺭ)  r ،مع ػػدؿ ا ي ػػم مع ػػدؿ العائ ػػد
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رابعﺎً :البيﺎنﺎت وعينة البحث:

أبتيػرت الﺩﺭﺍسو علػى الفػًتة @ 900ػ ، )9089اهػي الفػًتة الػيت يققػيها الطالػك يف هػ الوليػات يف ﺟامعػػات
البلػيم *) .اأعتمػػد علػػى متوسػط البيانػػات الػػيت اكيػوؿ عليهػػا عػػن ريػق توزيػػع أسػػتمارة أسػتبياف أعػػدت هلػ ا الغػػرض ،
حيث توزيع  )900أستمارة على عدد من ػ ب كليػو الداراة االبتيػاد اكليػو القػانوف يف ﺟامعػو دهػوؾ .ابػد أعيػد

منه ػػا  )8?:أس ػػتمارة ،أشمل ػػت ?) أس ػػتمارات منه ػػا لعػػدـ م لمته ػػا الر ػػرض البح ػػث  .ااعتمػػد عل ػػى <> )8أس ػػتمارة
كانػػت صػػاكو للتقػػدير االتحليػػا **) .كمػػا االسػػتعانو بػػالبياناﺕ ﻭﺍنحياﺀﺍﺕ مﻥ مياﺩﺭها ﺍلﺭئيسيو ازارة الت طػػيط ػ
اطو التنميو لبليم كوردستاف العراؽ  ،ازارة التعليم العايل االبحث العلمي  ،شعبو اكسابات االتسﺠيا يف ﺟامعػو دهػوؾ
اكلػػيت الدارة االبتيػػاد االقػػانوف) .امػػن ا ػ ؿ مػػا اكيػػوؿ عليػػه مػػن بيانػػات امعلومػػات حسػػاب كػػا مػػن العوائػػد
االتواليف الفرديو
ابػ ل يوػػوف متوسػػط الػػداا املتوبػػع اكيػػوؿ عليػػه يلػػو حياتػػه النتاﺟيػػو االبالغػػو  );:سػػنو يت ػػرج بعمػػر
99سػػنو  ) 908:اىل سػػن التقاعػػد <= سػػنو <<.))90ا ظموػػن الوصػػوؿ اىل صػػايف الػػداا املتوبػػع أف يػػا عليػػه

ال

ا ريﺞ ااق املعادلو اصتيو
صايف الداا املتوبع اكيوؿ عليه ***) = الداا الػ مػن املتوبػع أف ضميػا عليػه اػريﺞ امامعػو – الػداا
حيا عليه اريﺞ املرحلو العداديو) – أمجايل الولفو ا اصو  +كلفو الفرصو البديلو) .
االﺟتماعيو ابالشوا التايل:
.8

العوائد  :وتﺸمل

أ ـ العوائد الفردية
تقػػدير العوائػػد الػػيت مػػن املتوبػػع أف ضميػػا عليهػػا ا ػريﺞ اعلػػى أاػًتاض أنػػه سػػيلتحق بسػػوؽ العمػػا مباشػػرة بعػػد
خترﺟه اأنه سوؼ يعما يف القطاع اكوػومي ****) عػاـ  )908:ايعػُت يف املرتبػو السادسػو ااقػا لسػلم الرااتػك املعمػوؿ بػه
يف البليم ايتم انتقاله اىل مرتبو اعلى كا أربع سنوات ااقاً لقانوف ا دمو املدنيو .
*) مشلػػت الدراسػػو الوليػػات النسػػانيو اقػػط إذ ختتلػػف التوػػاليف ا اصػػو اك ػ ل اػػًتة الدراسػػو يف الوليػػات العلميػػو مثػػا
كليو الطك ااهلندسو ..أخل عن الفًتة يف ه الوليات .
**) أنظر امللحق  )8ص .
***) أبتيرت الدراسو على العاملُت يف القطاع اكوومي اقط لعدـ توار البيانات عن العاملُت يف القطاع ا اص .
****) ضميا الطلبو على خمييات شهريو  );0ألف دينار للطلبو مػن سػونو مدينػو دهػوؾ ا  )=0ألػف دينػار للطلبػو
من اارج املدينو  ،اه امل ييات تعترب أيرادات صمك رحها من التواليف الفرديو ابد أاػ متوسػط بػدر
 )<<000دينار.
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ب ـ العوائد األجتمﺎعية (الدخل األجتمﺎعي)
العوائ ػػد الﺟتماعي ػػو ه ػػي عباﺭﺓ عﻥ مﺠمﻭﻉ ﺩ ﻭؿ ﺍلاﺭﺍﺩ اﺍلمتﻭب ػػع اكي ػػوؿ عليه ػػا ػ ػ ؿ م ػػدة حي ػػا م
النتاﺟيو .ابد أحتسبت ااق املعادلو اصتيو:
يااي العوائػػد ﺍالﺠتماعيػػو ﺍلمستقبليػػو ﺍلعائﺩ ﺍالبتياﺩﻱ ) = ﺇﺠم ػالي الفػػرؽ بػػُت الػػداا املتوبػػع ل ﺭيﺞ ﺍلﺠامعػػو
االػػداا املتوبػػع ػريﺞ الدراسػػو العداديػػو – التوػػاليف الفرديػػو ااكووميػػو املنفقػػو علػػى التعلػػيم العػػايل) اتبػػُت العديػػد مػػن
الدراسات اليت أﺟريت يف ه ا ا اؿ أف العوائد الفرديو هي أكرب من العوائد االﺟتماعيو ) ;.) Psacharopoulos9009,
.2

التكﺎليف  :وتت،من مﺎ يأتي

 8ػ التكلفة الفردية  :تتمثا يف اصق ( :لحمﺩﺍﻥ )365 ،2010 ،
أ ػ التواليف الفرديو املباشرة  :اتتقمن مجيع املياريف اليت يتحملها الطالك من أﺟػا مواصػلو دراسػته اهػي
القر اسيو  ،تواليف النقا ا اصو عدا توػاليف النقػا الػيت تتحملهػا الوليػو) توػاليف السػون ا ػاص  ،اميػاريف
يوميو أارى  .ابد تقديرها بنالاً على املعلومات اليت اكيوؿ عليها من أستمارة الستبياف اليت ذكرت أنفاً .
ب ػ تولفو ﺍلفﺭيو ﺍلبﺩيلو ،ﻭها ﺍلﺩ ؿ ﺍلذ كاف ظمون للطالك امػامعي ﺃﻥ يحيؿ عليػه لﻭ ﺃنه لﻡ يواصػا
تعليمه ﺍلﺠامعي ﻭإلتحق بسوﻕ ﺍلعمؿ مباشﺭﺓ بعد حيوله علػى شػهادة الدراسػو العداديػو  .ابػد تقﺩيﺭها عﻥ ﻁﺭيﻕ
ﺍلﺩ ﻭؿ ﺍلتي يتقاقاها ﺃبﺭانػػه مﻥ ﺭيﺠي مرحلػػو الدراسػػو العداديػػو االل ػ ين دال ػوا سػػوؽ العمػػا القط ػػاع اكو ػػومي)
مباشرة بعد خترﺟهم من ه املرحلو ابعمر @ 8ػ )99سنو اهي مدة الدراسو يف الوليات املبحوثو
 2ـ التكﺎليف األجتمﺎعية ( :ﺍلحمﺩﺍﻥ362 ،2010 ،ـ)363
اه ػ ػػي عبػ ػ ػػارة ع ػ ػػن ﺍلتواليﻑ ﺍلفﺭﺩيو ابقػ ػ ػػمنها تولفو ﺍلفﺭيو ﺍلبﺩيلو  +تواليﻑ ﺍلفﺭيو ﺍلبﺩيلػ ػ ػ ػو للمﺠتمع
ﺍننفاﻕ ﺍلحوﻭمي على ﺍلتعليﻡ ﺍلﺠامعي ) .اتشػػما تواليﻑ ﺍلفﺭيو ﺍلبﺩيلو للمﺠتمع علػػى ﺍلمبالا ﺍلتي ﺃنفقها مػػن
ببا وؿ مﻥ ﺍلاﺭﺍﺩ ﻭﺍلﺩﻭلو علػى ﺍلتعليﻡ ﻭاليت واﻥ مﻥ ﺍلمموﻥ ﺍستثماﺭها اي ﺃﻱ بﻁاﻉ ﺇنتاﺠي ﺁ ﺭ.
خﺎمسﺎً  :النتﺎئج والتحليل :

باست ﺩﺍﻡ معيػػار معػػدؿ العائػػد الػػداالي تﻡ تقﺩيﺭ معﺩؿ العائػػد البتيػػاد مػػن التعلػػيم العػػايل علػػى املسػػتويُت
الفرد االﺟتماعي اللفًتة @ 900ػ  )9089اكانت النتائﺞ وما هﻭ مﻭقإ اػي أدنا :
 .1معدل العﺎﺌﺩ ﺍلفﺭﺩﻱ
ﺃﻅهﺭﺕ نتائﺞ بياﺱ معﺩؿ ﺍلعائﺩ ﺍالبتياﺩﻱ ﺍلفﺭﺩﻱ ل ستثماﺭ اي ﺍلتعليﻡ ﺍلﺠامعي ما يلي :
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جدﻭل ()2
ﺍلتكلاليف ﺍلفﺭﺩية ﻭﺍلعﺎﺌﺩ ﺍلفﺭﺩﻱ لخﺭيج ﺍلتعليﻡ العﺎلي (ﺍلجﺎمعي )
السنوات

متوسط الكلفة

الفرديةالسنوية دينﺎر

المخصصﺎت

صﺎفي الكلفة

السنوية(األيراد)

الفرديةالسنوية

دينﺎر

دينﺎر

كلفة الفرصة البديلة
السنوية دينﺎر

متوسط صﺎفي الكلفة

األجمﺎلية الفردية دينﺎر

السنو 8

889<000

;@<000

=:0000

9??0000

:<80000

السنو 9

889<000

;@<000

=:0000

:0<9?00

:=?9?00

السنو :

889<000

;@<000

=:0000

=@<;:98

=@<;;?:

السنو ;

889<000

;@<000

=:0000

;::><:9

;;00<:9

ا موع

;<00000

8@?0000

9<9000

89<99>90

8<0;9>90

المصدر :أعدالجدول من قبل البﺎحثﺎن .
متﻭسﻁ ﺍلﺩ ؿ ﺍلفﺭﺩﻱ ﺍلمستقبلي السنو ل ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو  )>>09=9دينار.
متﻭسﻁ اﺭﻕ ﺍلﺩ ؿ السنو بيﻥ ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو ﻭ ﺭيﺞ العداديو > ):8::??.:دينار.
متﻭسﻁ يااي ﺍلﺩ ؿ ﺍلفﺭﺩﻱ السنو ﺍلعائﺩ ﺍالبتياﺩﻱ) ل ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو  )9<;>?:.>9دينار .
معدؿ العائد الداالي الفرد . )%80.= IRR
مػػن امػػداؿ أع ػ يتبػػُت أف معػػدؿ العائػػد البتي ػػاد الفػػرد للتعل ػػيم العػػايل اا ػ ؿ مػػدة الدراسػػو كػػاف يسػػاا
= )80.اهػػو أكػػرب مػػن سػػعر الفائػػدة السػػائد لػػدى البنػ املركػػز االبػػالا @ ، )%دمػػا يعػػٍت أف االسػػتثمار الفػػرد يف هػ ا
القطاع جمد من الناحيو البتياديو ،على أعتبار أف سنو @ 900هي السنو اليت برر ايها الفػرد الػداوؿ اىل سػوؽ العمػا
بػػدؿ اللتحػػاؽ بامامعػػو .اعلػػى الػػررم مػػن كػػوف معػػدؿ العائػػد الػػداالي يفػػوؽ سػػعر اكسػػم سػػعر الفائػػدة) أال أنػػه يعػػد
من فيأ كوف امامعو دتنإ الطالك خمييات شهريو تبلا باملتوسط <<) ألف دينػار شػهرياً ،امػع ذلػ ظموػن ببػوؿ هػ ا
املعدؿ كونه أكرب من سعر الفائدة سعر ا يم املعتمد)
امػػن امػػدير بال ػ كر إف معػػدؿ العائػػد البتيػػاد الفػػرد سػػوؼ يػػن فت بنسػػبو < )%8.نتيﺠػػو لرتفػػاع الولفػػو
الفرديو ىقدار بيمو امل ييات الشهريو اليت ضميا عليها الطالك امامعي االبالغػو  )8@?0000دينػار للطالػك الواحػد
حسػػابه يظهػػر ما يبﺭﺭ ﺍننفاﻕ
يف السػػنوات الربػػع الػػيت يققػػيها يف امامعػػو يف حالػػو إلغائهػػا  .امػػن اػ ؿ املعػػدؿ الػ
ﺍلمتﺯﺍيﺩ مﻥ ببؿ ﺍلاﺭﺍﺩ على ﺍلتعليﻡ ﺍلﺠامعي أم ً يف حتقيق عوائد مستقبليو دتون الفرد من أشباع حاﺟاته اررباته .
 .2معدل العﺎئد األجتمﺎعي :

يوضػػإ امػػداؿ  ):أدنػػا نتػػائﺞ بيػػاس معػػدؿ العائػػد الﺟتمػػاعي مػػن السػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل يف ﺟامعػػو دهػػوؾ
للفًتة @900ػ. )9089
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جدﻭل ()3
ﺍلتكلفة ﺍالجتمﺎعية ﻭﺍلعﺎﺌﺩ ﺍالجتمﺎعي لخﺭيج ﺍلتعليﻡ (العﺎلي) ﺍلجﺎمعي
السنوات

التكلفة ﺍلفﺭﺩية ﺍلسنﻭية

األنفﺎق الحكومي (متﻭسﻁ تكلفة

أجمﺎلي ﺍلتكلفة ﺍالجتمﺎعية

وب،منهﺎ كلفة الفرصة البديلة

ﺍلتعليﻡ ﺍلحكﻭمي الجﺎري)

السنة 1

4005000

608117

4613117

السنة 2

4177800

403949

4581749

السنة 3

4339596

461739

4801335

السنة 4

4500324

456605

4956929

المجموع

17022720

1930410

18953130

المصدر  :أعد الجدول من قبل البﺎحثين .
متﻭسﻁ ﺍلﺩ ؿ ﺍلفﺭﺩﻱ ﺍلمستقبلي السنو ل ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو  )>>09=9دينار .
متﻭسﻁ اﺭﻕ ﺍلﺩ ؿ السنو بيﻥ ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو ﻭ ﺭيﺞ العداديو > ):8::??.:دينار
متﻭسﻁ يااي ﺍلﺩ ؿ ﺍلفﺭﺩﻱ السنو ﺍلعائﺩ ﺍالبتياﺩﻱ) ل ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو  )8;@<;;.;9دينار
أحتسػاب  IRRعلػى املسػتويُت الفػرد االﺟتمػاعي يػدايأ اباعتمػاد

معػدؿ العائػد الػداالي الﺟتمػاعي =. )%;.0
ريقو التﺠربو اا طأ) .
من امداؿ  ):يتقإ التايل :
بلػػا معػػدؿ العائػػد الﺟتمػػاعي لعسػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل = )%;.0ايعػػد ه ػ ا املعػػدؿ من فق ػاً بياس ػاً بسػػعر
اكسػػم سػػعر الفائػػدة) املعتمػػد مػػن ببػػا البن ػ املركػػز علػػى املوﺟػػودات الثابتػػو االبػػالا @)%ا السػػائد يف سػػنو @900
.ل ل ظموػن القػوؿ أف السػتثمار يف التعلػيم العػايل رػَت جمػد مػن الناحيػو البتيػاديو اهػو اليشػﺠع ا تمػع الووردسػتاا
علػػى الس ػتثمار يف ه ػ ا القطػػاع  .االسػػبك يف ذل ػ هػػو أرتفػػاع توػػاليف التعلػػيم يف املرحلػػو امامعيػػو ااملتمثػػا ايمػػا تنفقػػه
اكوومو على التعليم العايل يف البليم  ،إضااو اىل منإ خمييات شهريو للطلبو  ،اارتفاع كلفػو الفرصػو البديلػو االػيت دتثػا
داا ضائع على الطالك ال يقرر داوؿ امامعو بدالً مػن داػوؿ سػوؽ العمػا بعػد اكمػاؿ الدراسػو العداديػو  ،أضػااو
اىل اﺟود هػدر أبتيػاد يف النفػاؽ علػى التعلػيم العػايل ااملتمثػا يف الرسػوب االتسػرب أثنػال الدراسػو امامعيػو  .ايف حالػو
إلغػػال امل يي ػػات الشػػهريو املقدم ػػو للطلبػػو ا ػػنف معػػدؿ العائػػد الﺟتمػػاعي سػػوؼ يرتفػػع ػػداد  )%9نتيﺠػػو أزمفػػاض
التوػػاليف االﺟتماعي ػػو ىق ػػدار ه ػ امل يي ػػات  .ارر ػػم إزمف ػػاض بيمػػو مع ػػدؿ العائ ػػد الﺟتمػػاعي أال أف هن ػػاؾ م ػػا ي ػػربر
النفاؽ عليه  ،ااصو إذا ما أضااو العوائد الﺟتماعيػو رػَت املباشػرة الػيت الظموػن بياسػها كمياً)ااملتمثلػو يف راػع أنتاﺟيػو
الفرد انشرالثقااو ااملعراو اتغيَت النزعػو السػته كيو االعػادات االﺟتماعيػو  ،أضػااو اىل حتقيػق أعتبػارات سياسػيو اأبتيػاديو
اأﺟتماعيو أارى  .ل ا صمك على اكوومو الهتماـ بالتعليم امامعي ازيادة نسػبو مػا طميػف مػن ميزانيتهػا لعنفػاؽ عليػه
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ااتاح ػػو الفرصػػو لكػػرب ع ػػدد مػػن الطلب ػػو لعلتح ػػاؽ بامامعػػو  ،مػػع مراعػػاة نتػػائﺞ ه ػ الدراسػػو احماالػػو راػػع بيمػػو العائ ػػد
االﺟتماعي .
األستنتﺎجﺎت والمقترحﺎت
أوالً  :األستنتﺎجﺎت

 .8أف الستثمار يف التعليم العايل امامعي)على املستوى الفرد جمد من الناحيو البتياديو ايتقإ ذل مػن اػ ؿ
التوصػػا اليػػه االبػػالا  )%80.8اهػػو أكػػرب مػػن معػػدؿ ا يػػم سػػعر الفائػػدة)
بيمػػو معػػدؿ العائػػد الػػداالي ال ػ
املست دـ من ببا البنوؾ االبالا @. )%
 .9بل ػػا مع ػػدؿ العائػ ػػد ال ػػداالي الﺟتم ػػاعي معػ ػػدؿ العائ ػػد الﺟتمػ ػػاعي) = )%;.0اه ػػو أص ػػغر مػ ػػن مع ػػا ا يػ ػػم
املسػػت دـ  ،دمػػا يعػػٍت أف السػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل اعلػػى مسػػتوى ا تمػػع املسػػتوى الﺟتمػػاعي) رػػَت جمػػد مػػن
الناحيو البتياديو.
 .:كانػػت بيمػػو معػػدؿ العائػػد علػػى السػػتثمار معدؿ العائػػد الػػداالي) علػػى املسػػتوى الفػػرد أكػػرب دمػػا هػػو عليػػه علػػى
املستوى الﺟتماعي  ،االسبك يف ذل يعود اىل التواليف النفاؽ) اليت تتحملها اكوومو يف ه ا القطاع.
; .أرتفػػاع التوػػاليف الﺟتماعيػػو ااملتمثلػػو يف النفػػاؽ اكوػػومي دليػػا علػػى أف حوومػػو البلػػيم تػػويل أهتمػػاـ كبػػَت هل ػ ا
التعلػػيم  ،كمػػا يظهػػر أيق ػاً أف هنال ػ هػػدر أبتي ػػاد يف امل ػوارد املاليػػو املنفقػػو ااملتمثل ػػو يف الرسػػوب االتسػػرب م ػػن
الدراسو يف املرحلو امامعيو .
احتسػػابه أبػػا مػػن سػػعر
< .علػػى الػػررم مػػن كػػوف معػػدؿ العائػػد الﺟتمػػاعي مػػن السػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل اال ػ
الفائػدة  ،ال أف هنػاؾ مػايربر النفػاؽ عليػه مػػن ببػا حوومػو البلػيم كونػه ضمقػػق عوائػد أا منػااع رػَت مباشػرة االظموػػن
بياسها كميأ ااملتمثلو يف زيادة النتاﺟيو الفرديو انشرالثقااو االعما علػى تغيػَت الػنمط السػته كي لػدى أاػراد ا تمػع
ارَتهػػا مػػن اصثػػار رػػَت املباشػػرة  ،احتقيفػػق بعػػت العتبػػارات الﺟتماعيػػو االسياسػػيو االبتيػػاديو الاػػرى  ،دمػػا صمعػػا
االنفاؽ على ه ا القطاع يتﺠااز االعتبارات االبتياديو املعرااو .
= .أرتفػاع معﺩؿ ﺍلعائﺩ ﺍلﺩﺍ لي على ﺍلمستﻭﻯ ﺍلفﺭﺩﻱ مقارنػو بسػعر الفائػدة يػربر النفػاؽ املتزايػد مػن ببػا الاػراد علػى
التعليم امامعي أملُت حتقيق عوائد أكرب يف الستقبا تفي بتلبيو أحتياﺟا م ارربا م .
> .ولما ﺍﺭتفعنا بالمستﻭﻯ ﺍلتعليمي ﺍﺭتفع ﺩ ؿ ﺍل ﺭيﺞ ،مما يشيﺭ ﺇلى ﺃﻥ ﺍلمستﻭﻯ ﺍلتعليمي ﺃﻭ ﺯياﺩﺓ عﺩﺩ
سنﻭﺍﺕ ﺍلﺩﺭﺍسو تﺯيﺩ مﻥ ﺍلػﺩ ؿ.
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ثﺎنيﺎً  :المقترحﺎت

 .8االهتمػػاـ باالسػػتثمارات التعليميػػو مػػن أﺟػػا تنميػػو رأس املػػاؿ البشػػر ال ػ مػػن شػػأنه تػػواَت اػػرص عمػػا ﺟديػػدة عػػن
ريق االبتوارات ااالاًتاعات اتػو ن التقنيػو .لػ ا ينبغػي اف تػويل اكوومػو بطػاع التعلػيم أشميػو إسػتثنائيو اااصػو ااف
االبل ػػيم ع ػػا االشم ػػاؿ املتعم ػػد م ػػن بب ػػا اكووم ػػات العرابي ػػو املتعابب ػػو .اينبغ ػػي اف يراع ػػى ه ػ ػ ا القط ػػاع م ػػن حي ػػث
الت يييات املاليو  ،ايووف من ضمن القطاعات اليت يووف هلا االاليو يف ه ا ا اؿ.
 .9العم ػ ػػا عل ػ ػػى تتغيﺭ نﻅﺭﺓ ص ػ ػػانعي الق ػ ػ ػرار ﺇلى ﺍلتعليﻡ مﻥ وﻭنه ﺩم ػ ػ ػو ﺃ بي ػ ػ ػو ﻭﺍن ػ ػ ػسانيو ﻭﺍسته ويو ﺇلى وﻭنه
مشﺭﻭعاﹰ ﺍبتياﺩياﹰ ﻭﺍستثماﺭﺍﹰ اي ﺍالنساﻥ ،دم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يعني ﺃﻥ ﺍلﻁل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػﺏ على ﺍلتعليﻡ ﺃيبإ ﺍبتياﺩياﹰ ﻭليﺱ ﻁلباﹰ
ﺍﺠتماعياﹰ ،هػ ػ ا ما ﺠعؿ عﺩﺩﺍﹰ ﺃوبﺭ م ػ ػﻥ ﺍلا ػ ػﺭﺍﺩ يﻁلبﻭﻥ ﺍلتعليﻡ بشوؿ عاﻡ ﻭﺍلعالي منه بشوؿ اﺹ لماله مﻥ
عﻭﺍئﺩ ﺍبتياﺩيو مباشﺭﺓ) تتمثؿ بمﺠمﻭﻉ ﺍلﺩ ﻭؿ ﺍلتي يحققها ﺍلفﺭﺩ ﺍل ػﺭيﺞ ﻭﺍلمتﺭتب ػو عل ػى م ػستﻭﻯ تحييله
ﺍلﺠامعي ﺃﻭ ﺍلتعليمي على مػػدار عمﺭ النتػػاﺟي ﺍلﺫﻱ يققيه اي س ػﻭﻕ ﺍلعم ػػا  .مػػن ناحيػػو ااػػر اػػاف االسػػتثمار
يف ه ا القطاع سوؼ يدر عوائد اﺟتماعيو مباشرة ارَت مباشرة اعلى املدى البعيد من اليػعك حسػا ا الوػن ظموػن
تلمسها يف جتارب البلداف املتقدمو.
 .:إعػػادة النظػػر بسياسػػات التعلػػيم يف املرحلػػو اكاليػػو بالشػػوا ال ػ طمفػػت حػػدة البطالػػو بػػُت ارصمػػي امامعػػات  ،كمػػا
يػػؤد إىل ترشػػيد النفقػػات يف الوثػػَت مػػن الت ييػػات التعليميػػو رػػَت املطلوبػػو امػػن مث برجمػػو القبػػوؿ ااػػق اكاﺟػػو لوػػا
ختيف .ىعٌت اار صمك اف يربط التعليم اﺟو السوؽ .
; .توثيػػف السػػتثمار يف التونولوﺟيػػا املتقدمػػو إذ أف حتسػػُت املسػػتوى التونولػػوﺟي سػػوؼ يػػؤد اىل زيػػادة الطلػػك رلػػى
ا رصمُت امامعيُت دما يعٍت زيادة الستثمار يف رأس املاؿ البشر سوؼ يعما على ختفيف حدة البطالو بػُت الشػباب
اااصػػو ا ػػرصميُت مػػنهم  ،ل ػ ا يﺠﺏ ﺃﻥ ي ئﻡ التعلػػيم متﻁلباﺕ سﻭﻕ ﺍلعمػػا ،االتعلػػيم ﺍملنعػػزؿ عﻥ هػ ػﺫ ﺍملتطلبػػات
ﻭعػﻥ ﺍحتياﺠاﺕ ﺍ تمع ال يموﻥ ﺃ ﻥ يقﻭﻡ بﺩﻭﺭ اعاؿ اي التنميو  .الوػي يق ػﻭﻡ به ػﺫﺍ ﺍلػدارال ب ػﺩ مل رﺟاتػه مﻥ ﺃﻥ
تﻭﺍوﺏ التغَتات اليت يشهﺩها سﻭﻕ العما الووردستاا.
< .اعادة النظر باملناهﺞ ااملفردات احتديثها مػع مراعػاة جتنػك التوػرار االتػدااا االًتكيػز علػى اموانػك العمليػو االتطبيقيػو
يػػث يوػػوف ا ػريﺞ اكثػػر اسػػتعدادا للتعامػػا مػػع متغػَتات السػػوؽ ،االتقليػػا بػػدر االموػػاف مػػن املنػػاهﺞ النظريػػو الػػيت مل
تعد ختدـ العمليو التعليميو اال متطلبات السوؽ.
= .اصمػاد أليػو ل سػػتفادة مػن القطػػاع ا ػاص يف اسػػتيعاب ﺟػزل مهػػم مػن االعػػداد املتزايػدة مػػن ا ػرصميُت ىػػا ضمقػق ختفػػيت
معدالت البطالو بُت ا رصمُت.
> .االهتمػاـ بػػالتعليم املسػػتمر احتػػديث املعلومػػات الػػيت تلقاهػػا ارصمػػو السػػنوات السػػابقو مػػن اػ ؿ اشػراكهم بػػورش عمػػا
تقيمها امامعات هل ا الغرض.
? .اسهاـ امامعات بتمويا ﺟزل من نشا ا ا عن ريق االهتماـ االكرب بػاملراكز البحثيػو ااملواتػك االستشػاريو االتفوػَت
باصماد ميادر ايقاايو للتمويا اىل ﺟانك التمويا اكوومي.
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دور االنفاق احللومي يف تعزيز مؤشرات التنمية البشرية بإقليم كوردستان العراق
جامعة التنمية البشرية/ كلية االدارة واالقتصاد/ ارشد محمد المحمود.م.م
ادللخص
 فضال عن سلتلف التقارير،حظيت التنمية البشرية باعلية استثنائية يف سلتلف البحوث االقتصادية واالجتماعية
، تنعكس بشكل مباشر على الواقع االقتصادي واالجتماعي الي بلد،احمللية والدولية دلا ذلذا ادلوضوع من اعلية كبَتة
فاصبحت موضوعا ػلتل الصدارة فيما يدور من نقاش حول التنمية االقتصادية واالجتماعية العادلية وعدت اساس
.االسًتاتيجيات التنموية الدولية لالمم ادلتحدة
ففي العراق عموما واقليم كوردستان العراق خصوصا تعتمد التنمية على ما تقوم الدولة بانفاقه من خالل ادلوازنة
 وسيتم، فازدياد الطلب على اخلدمات االجتماعية يدفع بزيادة االنفاق العام شلا يشكل ضغوطا على الدولة،العامة
تسليط الضوء على واقع التنمية البشرية يف العراق عموما واقليم كوردستان خصوصا من خالل عرض لتقارير التنمية
البشرية احمللية الصادرة من قبل اجلهاز ادلركزي لالحصاء وتكنولوجيا ادلعلومات العراقي لبيان حال التنمية البشرية يف
 مع بيان كمية االنفاق احلكومي القليم كوردستان العراق على،زلافظات اقليم كوردستان مقارنة مع زلافظات ادلركز
ادلؤشرات ادلكونة لدليل التنمية البشرية للتعرف على االثار االجتماعية واالقتصادية وانعكاساهتا على التنمية البشرية يف
.االقليم
. اقليم كوردستان العراق،  االنفاق العام،  التنمية البشرية: الكلمات ادلفتاحية
Abstract
Received human development of exceptional importance in various economic and social research , as well
as the various reports of local and international to this topic of great importance , reflected directly on the economic
reality and Social any country , became the subject at the forefront with the spins of talk about economic development
and global social and promised the basis of strategies international development of the United Nations.
In Iraq in general and the Kurdistan region of Iraq , especially development depends on what the State by
spending through the general budget, Increased demand for social services pay increase public spending , which is
putting pressure on the state, and will shed light on the reality of human development in Iraq in general and Kurdistan
Region in particular through the Show human Development Reports local issued by the Central Agency for Statistics
and Information Technology Iraqi statement if human development in the provinces of Kurdistan , compared with the
provinces of the center, with an indication of the amount of government spending to the Kurdistan region of Iraq on the
indicators making up the human Development Index to identify the social and economic impacts and their implications
for human development in the the province.
Key words: human development, public spending, the Kurdistan region of Iraq .
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المقدمة :
تعد التنمية البشرية من اهم ادلصطلحات اليت ناادت بتحقيقهاا سلتلاف الادول النامياة وادلتقدماة عار تقاريرهاا الر ياة،
فضاال عان سلتلاف التقاارير الدوليااة الصاادرة مان ادلنظماات العادلياة الاايت تعاٌت هلاذا االمار ،دلاا ذلااا مان تا ثَت واضا علاى عجلااة
التنميااة االقتصااادية يف اي بلااد ،بوصااف االنسااان احملاارك االساااس للتنميااة كونااه الوساايلة والغايااة منهااا ،وتسااعى سلتلااف دول
العامل كافة اىل تطوير قدرات وقابليات العنصر البشري من خالل تطوير مؤشارات دليال التنمياة البشارية حالصاحة-التعلايم-
الدخل)  ،وبادات العناياة يف تطاوير هاذؤ ادلؤشارات بعاد احلارب العادلياة الثانياة ،بعاد الشاعور باحلاجاة إىل االساتثمار يف رأس
ادلال البشري والشعور بان التقدم ب شكاله كافة يعتمد على اإلنسان وان كفاءة وصحة هذا اإلنسان هاي الايت ربادد التقادم
يف الدولااة ،اا ان لكفاااءة وصااحة االنسااان عالقااة طرديااة مااع اإلنتاجيااة  ،أي كلمااا كااان العنصاار البشااري ماادرباً تادريبا جياادا
ويتمتع بصحة جيدة كانت إنتاجيته اكر  .وهذا ما سعت لتحقيقه حكومة اقلايم كوردساتان عار سياسااهتا ادلختلفاة ومنهاا
تااوفَت كاام مالئاام ماان االنفاااق العااام علااى اهاام ادلؤش ارات ادلكونااة لاادليل التنميااة البش ارية اؽلانااا منهااا بااان االهتمااام باإلنسااان
وتوفَت اهم احتياجاته دور كبَت يف التقدم االقتصادي.
منهجية البحث :
 .1مشكلة البحث :
تتمثل مشكلة البحث بوجود تفاوت يف معدالت التنمية البشرية ما بُت احملافظات العراقية ادلركزية وزلافظات اقليم
كوردستان وهذا نابع من قلة اهتمام احلكومة ادلركزية بادلؤشرات ادلكونة لدليل التنمية البشرية خاصة يف رلال االنفاق العام
على ادلؤشرات ادلكونة للدليل .فضال عن تباين ادلؤشرات ادلكونة للدليل على مستوى زلافظات االقليم .وهذا يؤدي اىل
ربقيق تنمية غَت متوازنة.
 .2اهمية البحث :
تتمثل اعلية البحث يف ان التنمية البشرية تعد اساس رقي اجملتمعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا كوهنا اساس صلاح
عمليات التنمية االقتصادية ،فتحديد مستوى التنمية البشرية يساعد على اجراء ادلقارنات لتحديد نقاط القوة والضعف
يف هذا اجملال وباالخص يف ادلؤشرات ادلكونة لدليل التنمية البشرية مثل حالصحة والتعليم والدخل).
 .3فرضية البحث :
ينطلق البحث من فرضي ة مفادها " اهتمام حكومة اقليم كوردستان العراق بتحسُت مؤشرات دليل التنمية البشرية
ادلتمثلة حالصحة والتعليم والدخل) يساعد على ربقيق معدالت تنمية بشرية معقولة تنعكس اغلابا على الواقع االقتصادي
من خالل توجيه نسب معقولة من االنفاق العام على ادلؤشرات ادلكونة لدليل التنمية البشرية " .
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 .4هيكل البحث :
تناغما مع ادلنهجية العلمية ومتطلبات البحث العلمي فقد قسم البحث اىل مبحثُت ،تناول ادلبحث االول االطار
النظري للبحث والذي عرض االسس النظرية للتنمية البشرية واالنفاق احلكومي وفق عدة زلاور تتناول مفاهيم عامة
للتنمية البش رية ودليل قياسها واهم ادلؤشرات ادلكونة لدليلها ،فضال عن بيان العالقة الوطيدة بُت االنفاق احلكومي
والتنمية البشرية ،يف حُت جاء ادلبحث الثاين رلسدا لالطار العملي للبحث ،عارضا مؤشرات التنمية البشرية يف اقليم
كوردستان فضال عن كمية االنفاق احلكومي ادلوجه للمؤشرات الداخلة يف قياس التنمية البشرية.

المبحث االول
االطار النظري للبحث
يسعى االطار النظري للبحث تسليط الضوء على االسس النظرية للتنمية البشرية لكي يتسٌت لنا من فهم ادلوضوع
نظريا فضال عن ادلساعدة يف ت طَت جانب تطبيقي يتناسب مع ادلنهجية العلمية للتنمية البشرية لغرض اعطاء صورة كافية
عن عينة البحث يف هذا اجملال.
اوال .مفهوم التنمية البشرية وتعريفها :
تعد التنمية البشرية من اهم ادلصطلحات االقتصادية واالجتماعية اليت نادت هلا سلتلف الدول عر تقاريرها
احلكومية وغَت احلكومية ،دلا له من دور كبَت ومؤثر يف ربقيق معدالت ظلو وتنمية مرتفعة ،ويف اواسط الثمانينات من
القرن ادلاضي بدأ يتبلور مفهوم التنمية البشرية وتزايدت الصيحات لالهتمام بالواقع البيئي ادلؤثر على طبيعة عيش
االنسان ،واصبحت سلتلف النظريات تركز على هدف التنمية البشرية واحواله الصحية والثقافية والسياسية ،فتنمية الناس
تعٍت االستثمار يف قدرات البشر شلا ؽلكنهم من العمل على ضلو صحي ومنتج حقرم ،)8-7 ،7997 ،فالتنمية البشرية
مفهوم معاصر وعملية حضارية تتعلق بتوسيع اخليارات ادلتاحة امام االفراد لتهيئة افضل ادلرتكزات لتحقيق الرفاهية
للمجتمعات ،فاالنسان هو الوسيلة والغاية من التنمية البشرية ،فاالهتمام به امر مهم لالرتقاء دبعدالت التنمية
االقتصادية واالجتماعية حادلوسوي وجاسم.)336 ،2172 ،
شاع استخدام مصطل التنمية البشرية يف القرن ادلاضي وبالتحديد يف عام  7991مع صدور اول تقرير اشلي
حول التنمية البشرية يف العامل ،وتعد جزء من عمليات ومرتكزات النمو والتنمية االقتصادية ،فضال عن كوهنا تعد االساس
يف توزيع ادلنافع وربقيق العدالة االجتماعية ،فضال عن ت هيل االنسان بدال من تدمَتؤ ،تدعو التنمية البشرية اىل صياغة
قواعد العودلة دبا تتناسب مع متطلبات البشر بدال من االهتمام فقط جبٍت االرباح حضبد .)774 ،2177 ،وتغطي عملية
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التنمية البشرية صبيع احتياجات الناس وعلى سلتلف االصعدة واجملتمعات لتغطي سلتلف التطلعات االنسانية اليت رباول
الوصول اليها من خالل صبلة من ادلبادئ اليت تنادي هلا (.)www.arab.api.org
التن مية البشرية مفهوم مشويل باعتبار ان حالبشر هم الثروة احلقيقية لالمم) ،وان التنمية البشرية هي عمليات توسيع
اخليارات امام البشر ،ولكن شبة حاجات تبقى اساسية وهي ان يعيش االنسان حياة طويلة وصحية وان ػلصل على
ادلعرفة ،وان تتوفر له ادلوارد الالزمة دلستوى معيشي ال ئق ،وااا مل ػلص الفرد على هذؤ ادلتطلبات الثالثة اليت تعد من
ضرورات احلياة ودؽلومتها فان الكثَت من اخليارات االخرى تسد ابوابه امامه ،لكن التنمية البشرية ال تقف عند هذا احلد
بل تتعداؤ اىل جوانب اخرى سلتلفة واساسية تشمل احلرية السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وتوفر فرص االنتاج
واالبداع واحًتام الذات فضال عن ضمان حقوق االنسان ،فالتمية البشرية ليست رلرد تنمية ادلوارد البشرية واظلا هي توجه
انساين للتنمية حبرنامج االمم ادلتحدة االظلائي.)74-73 ،7994 ،
وبناء على الك فقد سبيز مفهوم التنمية البشرية بعدد من السمات اجلوهرية منها  :حالبستاين)76 ،7996،
 .7التوجه االنساين  :يكمن اذلدف للتنمية البشرية يف اعادة االنسان اىل مواقع الصدارة فالتنمية خلدمة االنسان وان
اذلدف ادلهم ليس الدخل القومي واظلا حياة االنسان.
 .2االساس االخالقي  :يتبلور يف ذباوز ادلصلحة الشخصية وان الناس مستعدون للتعاون فيما بينهم من اجل ربقيق
االهداف العامة.
 .3االطار الشمويل  :والذي ذباوز فيه فلسفة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل اليت ذبعل الدخل قاعدة
االنطالق للتنمية البشرية ،فالشمولية تعٍت صالحيته كنمواج للتنمية الدولية وفلسفة احلياة.
 .4الت كيد على ضرورة تعزيز ال قدرات احمللية من خالل انتاج سياسات اقتصادية واجتماعية داخلية ،لذلك فان
العبء االساسي للتغيَت يقع على البلدان النامية لذلك غلب ان تعتمد على ااهتا.
 .5التنمية البشرية عملية تعلم مستمرة وطويلة ادلدى حبكم طبيعة ادلشاكل الدولية ادلعاصرة وادلتعددة.
وبعد ما مت عرضه ؽلكن تعريف التنمية البشرية باهنا " هنضة حضارية شاملة هتتم بالقضاء على التبعية والقيام
بعالقات جديدة مبنية على اساس تناول ادلصاحل التنموية اليت هتدف اىل االهتمام بالبشر لتوظيف قدراهتم ومهاراهتم يف
اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية لتحقيق معدالت مقبولة من الرفاهية االجتماعية واالقتصادية حادلوسوي
وجاسم ،) 336 ،2172 ،كما وتعرف باهنا توسيع اخليارات ادلتاحة جلميع الناس يف اجملتمع حبرنامج االمم ادلتحدة
االظلائي ،) 7 ،7997 ،فضال عن كوهنا عملية ربليل واستبيان تفضيالت االفراد ومدى توافر الفرص ذلم يف رلاالت
التع ليم والعناية والطبية وتوفر الدخل وفرص العمل وزيادة خيارات االفراد يف اجملاالت السياسية واالقتصادية ادلختلفة
حعبود واخرون ،) 734 ،2117 ،وشلا تقدم يالحظ بان التنمية البشرية بدأت تستقطب االهتمام العادلي وبدأت كمفهوم
وتطبيق مرادف الحًتام حقوق االنسان والرقي االجتماعي الجل اشباع احلاجات االساسية من حامن غذائي ،حق
العمل ،التعليم والتدريب ،اخلدمات الصحية االساسية وغَتها).
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ثانيا .ابعاد التنمية البشرية :
غلمع مفهوم التنمية البشرية عدة ابعاد مهمة وهي  :حوزارة التخطيط والتعاون االظلائي وبيت احلكمة –العراق،
 )77-9 ،2119 ، 2118حالبستاين )66 ،2119 ،
 .1التمكُت  :يساعد بُعد التمكُت يف التنمية البشرية الناس من ان يطورو انفسهم وامكانياهتم بواسطته بوصفهم

جزء اساسي من اجملتمع ،كون ان التصرفات االنسانية تعد امرا مهما يف ربقيق غايات التنمية البشرية ،فوفق هذا ادلنظور
ال ينبغي ان تتحقق التنمية البشرية من اجل الناس بل غلب عليهم ربقيقها.
 .2االنصاف  :ؽلثل االنصاف بعدا مهما من ابعاد التنمية البشرية كونه يساعد على بناء القدرات واتاحة
الفرص امام اجلميع ،وهذا ادلوضوع ال يقتصر على اجلانب ادلادي بل يتعدى اىل الك ليطال سلتلف اجلوانب االجتماعية
واالقتصادية والسياسية على حد سواء ،وحىت اجلوانب ادلتعلقة بالقومية والطبقية او اي عامل اخر ػلول دون ربقيق
العدالة يف احلصول على الفرص االقتصادية والثقافية وحىت السياسية .فغياب االنصاف من ش نه ان يلغي خيارات الناس،
وبالتايل تطويق انسانيتهم يف الصميم.
 .3االستدام ة  :يقصد هلا توفَت احتياجات االجيال احلالية دون ادلساس باحتياجات االجيال القادمة وهذا ما
يطلق علية بالتنمية البشرية ادلستدامة ،وتعٍت ايضا ربقيق التوازن يف النظم البيئية واالقتصادية واالجتماعية ،فضال عن توفَت
فرص التنمية البشرية واالقتصادية لالجيال الالحقة ومنع تراكم االعباء الثقيلة على كاهلهم يف ادلستقبل.
 .4ادلشاركة  :سبثل ادلشاركة وسيلة وغاية بالنسبة للتنمية البشرية ،ويقصد هلا مشاركة الناس يف صنع القرار حىت
تكون ذلم الفرصة يف بناء مستقبلهم االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
 .5احلرية  :سبثل التنمية البشرية وسيلة لتوسيع احلريات احلقيقية اليت يتمتع به الناس مثل احلريات ضد التمييز
والعنصرية والتحرر من العوز واخلوف والظلم ،فضال عن حرية ادلشاركة يف صنع القرار السياسي وحرية االنتماء السياسي.
ثالثا .التنمية االقتصادية والتنمية البشرية:
تعد التنمية البشرية من اهم االهداف والغايات اليت تسعى لتحقيقها التنمية االقتصادية ،وها ما اكدؤ تقرير
التنمية البشرية لعام  7997عر سطورؤ ،وبُت العالقة بُت التنمية البشرية والتنمية االقتصادية ،حيث اكد على ان التنمية
البشرية تتطلب ظلوا اقتصاديا ،وبدون ظلو اقتصادي يصب من غَت ادلمكن ربقيق مستويات جيدة يف االحوال البشرية،
وبالتايل ال ؽلكن اعتبار متوسط دخل الفرد ادلؤشر الوحيد للتنمية االقتصادية ،بل هناك مؤشرات عديدة سبثل مؤشرات
مهمة ذلا عالقة هلذا ادلوضوع منها نصيب الفرد من اخلدمات العامة مثل مؤشر التعليم والصحة والدخل فضال عن صبلة
من ادلؤشرات ال بيئية ادلختلفة دلا ذلذؤ ادلؤشرات من داللة واضحة ومهمة على واقع التنمية االقتصادية يف اي بلد حضبد،
 ،) 777 ،2177فالتنمية البشرية تعٌت بتفعيل القدرات االنسانية الستخدامها من اجل زيادة االنتاج وربقيق معدالت
مقبولة من التنمية االقتصادية وهذا يدل على ان االستثمار البشري يؤدي اىل ظلو الناتج القومي حالشوارة.)4 ،2115 ،
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رابعا .قياس التنمية البشرية :
تقاس التنمية البشرية من خالل صبلة من ادلؤشرات اليت يبٌت عليها دليل التنمية البشرية ،وعلى الرغم من ان مفهوم
التنمية البشرية اوسع من ان ػلصر جبملة من ادلؤشرات رلموعة يف دليل ،لكن يعد دليل التنمية البشرية ادلطروح من قبل
برنامج االمم ادلتحدة االظلائي لسنة  7991دليال كافيا العطاء فكرة عن التنمية البشرية ،فالغاية من قياس التنمية البشرية
هي تقييم مسَتة التنمية االقتصادية واالجتماعية والتعرف على مدى االقًتاب من اهداف التنمية البشرية ،وهذا يتم من
خالل اجراء ادلقارنات بُت مؤشرات التنمية البشرية للدول لتحديد نقاط االضلراف وزلاولة تصحيحها وفق االهداف اليت
تتبناها التنمية البشرية حالتقرير الوطٍت حلال التنمية البشرية يف العراق  ،)22 ،2119 ،2118وبشكل عام يتكون دليل
التنمية البشرية من ثالثة ابعاد رئيسة وكااليت:
 .1الصحة  :يعد القطاع الصحي من اهم القطاعات اليت يعول عليها بناء اجيال خالية من االمراض شلا ينعكس
يف قدرهتم وقابليتهم على العمل ،فكلما كانت الرعاية الصحية على مستوى عال من اجلودة كانت قدرة االفراد على
التفكَت والعمل كبَتة حاحملمود ،)69 ،2171 ،عرفت الصحة باهنا حالة من الرفاهية البدنية والذهنية واالجتماعية وليس
فقط غياب ادلرض او العجز حالشوارة ،) 73 ،2115 ،يعد مؤشر الصحة اا اعلية بالنسبة دلؤشر التنمية البشرية كون ان
توفر اخلدمات الصحية وسبتع االنسان حبالة صحية جيدة مع توافر تغذية جيدة ؽلكن ان يكون مؤثرا على حالة جيدة
التنمية البشرية ،فضال عن كوهنا ترتبط بعالقات مباشرة يف توفَت اخلل والقضاء على الفقر وهذا ينعكس على النمو
والتنمية االقتصاديةح ،)Berham, 1991, 79-91يقاس مؤشر الصحة جبملة من ادلرتكزات منها توقع احلياة عند الوالدة ،او
من خالل معدال ت الوفيات ،وتعد مؤشرات مهمة لقياس مستوى الصحة يف الدول النامية وادلتقدمة على حد سواء،
ولكن ان ادلتغَت ادلقبول للتعبَت عن ادلستوى الصحي هو توقع احلياة عند الوالدة حاحلسيٍت ،)74 ،2114 ،فيمثل العمر
ادلتوقع عند الوالدة مدى التقدم النسيب لدولة ما يف رلال الصحة ويعر عنه بدليل العمر ادلتوقع ،وبشكل عام يؤدي ربسن
احلالة الصحية للفرد اىل زيادة قدرته على العمل والذي يعد احد اهم عناصر االنتاج شلا يؤدي اىل زيادة انتاجية الفرد
ودخله من جانبُت ،االول زيادة قدرة الفرد على العمل فضال عن زيادة ساعات العمل ،والثاين هو العمر ادلتوقع عند
الوالدة ،فكلما كان العمر ادلتوقع اطول يؤدي اىل زيادة قدرته على العملح اي زيادة العمر االنتاجي للعامل) شلا يساعد
على زيادة االنتاجية واليت تنعكس اغلابا على الواقع االقتصادي الي بلد ح. )streeten, 1994, 32-33
 .2التعليم  :يعد التعليم اللبنة االساسية اليت تبٌت عليها ثقافة اجملتمع ادلتحضر ،فهو االساس يف اصلاح العديد
من ادلشاريع االقتصادية واالجتماعية فضال عن السياسية دلا له من دور فاعل يف مد ادلشاريع التنموية واالستثمارية باخلرة
والكفاءة حاحملمود ،)67 ،2171 ،ويقاس من خالل معدل معرفة االنسان بالقراءة والكتابة للبالغُت او صبلة من
ادلؤشرات التعليمية االخرى حزلبوب احلق ،) 2 ،7994 ،فالتعليم عبارة عن نشاط انساين يستهدف تنمية قدرات
االنسان وتزويدؤ بادلعلومات الكافية لتمكنه من العمل بكفاءة يف رلال االنتاج وسلتلف اجملاالت االخرى ،فالغاية من
االستثمار يف التعليم زيادة مهارات االنسان الفكرية والعلمية يف رلال العمل شلا يؤدي اىل رفع الطاقة االنتاجية من خالل
( ) 166
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استخدام احدث التقنيات ادلؤدية اىل زيادة الناتج احمللي االصبايل من خالل رفع االنتاجية والدخل حالشوارة،2115 ،
 ،)76ويقيس مؤشر التعليم االصلاز النسيب للدولة يف مسائل القراءة والكتابة واصبايل القيد يف سلتلف ادلراحل الدراسية.
 .3الدخل  :كان الدخل فيما سبق ادلقياس االوحد دلستوى الرفاؤ االجتماعي ،ولكن بعد اصدار دليل التنمية
البشرية اصبحت مؤشرات التعليم والصحة مكملة دلؤشر الدخل ،فتم تطوير مؤشر الدخل ليقاس بنصيب الفرد من الناتج
احمللي االصبايل حالشوارة ،)27 ،2115 ،اضيف مؤشر الدخل باستخدام التطبيقات اخلاصة بالبنك الدويل ،حيث ان
البلدان اات الدخل ادلرتفع يبلغ الدخل الوطٍت االصبايل للفرد ح )$71726او اكثر ،اما البلدان اات الدخل ادلتوسط
فتنحصر ما بُت ح ،)$71725 – 876يف حُت يبلغ الدخل االصبايل للفرد يف البلدان اات الدخل ادلنخفض ح)$875
فاقل ،ويقوم برنامج االمم ادلتحدة االظلائي باصدار خالصة مؤشرات التنمية البشرية يف تقريرها السنوي ويًتاوح هذا ادلؤشر
بُت ح )7 - 1ويقسم بدورؤ اىل ثالثة مستويات وهي  :حضبد)775 ،2177 ،


مستوى عال من التنمية البشرية  :تًتاوح القيمة بُت ح)7 - 1.8



مستوى متوسط من التنمية البشرية  :تًتاوح القيمة بُت ح)1.799 – 1.5



مستوى منخفض من التنمية البشرية  :تًتاوح القيمة بُت ح.)1.5 – 1

خامسا .االنفاق الحكومي والتنمية البشرية :
يعد االنفاق احلكومي احدى اهم الوسائل اليت تستخدمها الدولة يف ربقيق اهدافها ومنها اشباع احلاجات العامة
لغرض ربقيق اهداف سياسية واقتصادية واجتماعية ،ويعرف بانه تيار نقدي يدفع من قبل احلكومة الشباع احلاجات
العامة حالعبيدي ،) 29-28 ،2115 ،ولالنفاق احلكومي اثر كبَت على التنمية البشرية ،فزيادته تؤدي ارتفاع نسبة
ادلؤشرات ادلكونة لدليل التنمية البشرية شلا تنعكس اغلابا على عجلة التقدم االقتصادي واالجتماعي ،وذلذا ؽلكن تعريف
االنفاق احلكومي يف التنمية البشرية بانه االنفاق على ادلقدرات ادلؤثرة ببناء االنسان عقليا وجسديا هلدف تطوير قابلياته
وافكارؤ وثقافته لتنعكس اغلابا يف قدرته على العمل وادلؤدية اىل ربقيق التقدم االقتصادي حكداوي .)78 ،7992 ،فهو
تيار نقدي غايته االستثمار يف رأس ادلال البشري من خالل االنفاق على اهم ادلؤشرات ادلكونة لدليل التنمية البشرية
ومنها حالصحة ،التعليم) ،بوصف االنسان وسيلة اي عملية التنمية وغايتها ،فاصب من الضروري على احلكومات ان
تزيد معدالت االنفاق على ادلؤشرات ادلكونة لدليل التنمية البشرية حىت تتمكن من اللحاق بركب العامل ادلتقدم وربقيق
الرفاهية جملتمعاهتا ،فزيادة االنفاق احلكومي على اجلانب الصحي يساعد على بناء اجيال سليمة من االمراض قادرة على
الع طاء يف اجملال االنتاجي واخلدمي ،فوجود انسان معاىف من االمراض متمتع بصحة سليمة يساعد على زيادة قدرته على
العمل ،اي ان العمر االنتاجي للعامل سيكون اطول ،شلا يعٍت زيادة الناتج احمللي االصبايل فضال عن زيادة دخل الفرد
واطلفاض معدل البطالة والفقر يف اجملتمع ،واا ت االمر ينطبق على التعليم كونه ؽلثل ثقافة اجملتمعات ادلتحضرة والدليل
على رقيها ،فزيادة اهتمام احلكومة هلذا القطاع من خالل زيادة االنفاق احلكومي يعٍت زيادة االهتمام ببناء قدرات
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االنسان الفكرية شلا يعٍت رفد االقتصاد وسوق العمل بقوى متدربة وكفوءة تنعكس على التطور التكنولوجي ومن مث زيادة
االنتاج ،حالشوارة.)31-23 ،2115 ،
المبحث الثاني
االطار العملي للبحث
يتناول االطار العملي للبحث صبلة من ادلؤشرات ادلتعلقة دبوضع البحث ،مع بيان كمية االنفاق احلكومي على
اهم ادلؤشرات ادلشكلة لدليل التنمية البشرية لقياس حال التنمية البشرية يف اقليم كوردستان العراق .وسيتم تناول صبلة من
ادلؤشرات اليت يبٌت عليها مؤشر دليل التنمية البشرية يف العراق عموما واليت يتم من خالذلا التعرف على مستويات التقدم
او الًتاجع ،كذلك فان عرض مؤشرات قياس دليل التنمية البشرية يساعد على اجراء ادلقارنات للوقوف على ادلسَتة
التنموية يف البلد .وتشَت صبيع ادلؤشرات ادلتعلقة حبساب دليل التنمية البشرية يف العراق اىل اعتالء زلافظات اقليم
كوردستان ادلراتب االوىل على مستويات زلافظات العراق عموما يف سنة  2118وكما مبُت يف اجلدول ح: )7
الجدول ()1

ترتيب المحافظات العراقية ومن ضمنها محافظات اقليم كوردستان حسب االولوية في دليل التنمية البشرية لسنة 2008

احملافظة

مؤشر دليل التنمية البشرية

السليمانية

1.676

اربيل

1.652

االنبار

1.652

دهوك

1.638

البصرة

1.634

بابل

1.629

نينوى

1.626

كربالء

1.626

كركوك

1.625

بغداد

1.625

دياىل

1.675

اي قار

1.672

صالح الدين

1.611
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واسط

1.611

النجف

1.611

القادسية

1.597

ادلثٌت

1.571

ميسان

1.568

اقليم كوردستان

1.659

العراق

1.627

ادلصدر :وزارة التخطيط والتعاون االظلائي وبيت احلكمة -العراق ،التقرير الوطٍت حلال التنمية البشرية ، 2118
 ، 2119ص . 785
اشار اجلدول ح ) 7اىل تصدر زلافظات اقليم كوردستان للمراتب االوىل يف دليل التنمية البشرية ،اا حصلت
زلافظة السليمانية على ادلرتبة االوىل بقيمة بلغت ح ،)1.676وجاءت زلافظة اربيل يف ادلرتبة الثانية بقيمة بلغت
ح ،)1.652وحصلت زلافظة دهوك على ادلرتبة الرابعة بقيمة ح ،)1.638وما ؽلكن مالحظته ان اقليم كوردستان قد
سار باالذباؤ الصحي لتحقيق معدالت تنمية بشرية معقولة ،وهذا نابع من السياسات الصحيحة والتوجهات احلكومية
باذباؤ ربقيق الرفاهية للمجتمع ،ومن اجلدير بالذكر ان عاصمة اقليم كوردستان زلافظة اربيل قد نالت ادلرتبة الثانية يف
دليل التنمية البشرية ،يف حُت نالت عاصمة العراق زلافظة بغداد على ادلرتبة العاشرة بقيمة بلغت ح ،)6.25وما حصول
زلافظات اقليم كوردستان على ادلراتب االوىل ما هو اال نتاج تفاعل عدة مؤشرات وكما مبُت يف اجلدول ح:)2
الجدول ()2
اهم المؤشرات المكونة لدليل التنمية البشرية لمحافظات اقليم كوردستان لسنة 2008
ادلؤشرات

اقليم كوردستان

العراق
السليمانية

اربيل

دهوك

دليل التنمية البشرية

1.623

1.667

1.652

1.638

دليل التنمية ادلرتبط بنوع اجلنس

1.584

1.675

1.621

1.594

مقياس سبكُت ادلرأة

1.696

1.672

1.742

1.745

دليل الفقر البشري

78.8

22.9

26.4

28.9

ادلصدر :وزارة التخطيط والتعاون االظلائي وبيت احلكمة -العراق ،التقرير الوطٍت حلال التنمية البشرية ، 2118
 ، 2119ص . 29
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اشار اجلدول ح ) 2صبلة من ادلؤشرات اليت ساعلت بشكل كبَت يف تكوين دليل التنمية البشرية ،ويالحظ تقريبا ان
صبيع ادلؤشرات ادلكونة للدليل حملافظات اقليم كوردستان العراق كانت اعلى من ادلؤشر الوطٍت شلا يدل على اهتمام
حكومة االقليم عر سياستها يف ربقيق اقصى مستوى رفاهية لالنسان بوصفه الغاية والوسيلة الي عملية تنمية اقتصادية
واجتماعية ،كما ويالحظ من اجلدول السابق ان دليل التنمية ادلرتبط بنوع اجلنس حمعدل العمر ادلتوقع) يف اقليم
كوردستان اعلى من ادلؤشر الوطٍت ايضا وهذا يدل على زيادة االهتمام باجلانب الصحي كونه يعد من القطاعات ادلهمة
اليت يعول عليه بناء اجيال خالية من االمراض ،شلا ينعكس اغلابا على قدرهتم وقابليتهم يف العمل ،وكلما توفرت الرعاية
الصحية على مستوى عايل من اجلودة كانت قابلية االفراد على العمل اكر ،ومن االسباب االخرى ايضا ان معدل
الوفيات يف االقليم ادىن من الوالدات وعلى عكس احملافظات العراقية ،وؽلكن ان يعزى اىل احداث العنف اليت ال يزال
يعاين منها العراق حعدا اقليم كوردستان).
كذلك فان معدالت االلتحاق يف ادلؤسسات التعليمية ادلختلفة يف االقليم اعلى من اات النسبة يف العراق شلا
يدل على التوجه السليم حلكومة االقليم يف رسم سياساهتا االقتصادية واالجتماعية ،كون ان التعليم بعد اللبنة االساسية
اليت تبٌت عل يها دعائم اجملتمع ادلتحضر ،يف ما ؼلص دليل سبكُت ادلرأة اشار اجلدول ح )2ايضا اىل اعطاء دور اكر للمرأة
يف االقليم دبجال العمل وادلساعلة يف العملية السياسية خاصة يف زلافظيت اربيل ودهوك اا كان مؤشر سبكُت ادلرأة اعلى
من ادلؤشر الوطٍت  ،اما ما ؼلص اات النسبة حمل افظة السليمانية فان مؤشر سبكُت ادلرأة ذلا كان ادىن من ادلؤشر الوطٍت
بفارق بسيط جدا ،ولكن ما غلب االنتباؤ اليه والعمل على تصحيحه ان دليل الفقر البشري يف االقليم اعلى من ادلؤشر
الوطٍت خاصة يف زلافظة دهوك ،وؽلكن ان يعزى هذا االمر اىل ارتفاع نسبة االمية يف رلتمع االقليم ،وهذا ما بينه دليل
االدلام بالقراءة والكتابة ،فيالحظ ان قيمة هذا الدليل جلميع زلافظات االقليم هي ادىن من ادلؤشر الوطٍت لالدلام بالقراءة
والكتابة اا بلغ ادلؤشر الوطٍت ح ) 1.77يف حينت قيمة اات الدليل حملافظات ح دهوك  ،السليمانية ،اربيل) ح، 1.59
 ) 1.63 ،1.68وعلى التوايل ،فتفشي االمية يزيد من انتشار آفة الفقر يف اجملتمع ،شلا يستوجب على حكومة االقليم
االنتباؤ اىل هذا ادلوضوع ووضع اخلطط الكفيلة دلعاجلة االمية من خالل نشر ثقافة زلو االمية يف اجملتمع ،فضال عن
استخدام نظام التوعية اجملتمعية.
والسؤال الذي يطرح نفسه ،ماهي االسباب اليت جعلت زلافظة السليمانية ربتل ادلرتبة االوىل يف دليل التنمية
البشرية؟؟؟؟؟
لالجابة على هذا السؤال البد من استعراض صبلة من ادلؤشرات اليت ساعدت زلافظة السليمانية على تبوء ادلرتبة
االوىل واجلدول ح )3يبُت هذا االمر،
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الجدول ()3
المؤشرات التي ساعدت محافظة السليمانية على اعتالء سلم دليل التنمية البشرية العراقي
احملافظة

 %لاللتحاق يف
معدل االدلام بالقراءة والكتابة
العمر ادلتوقع عند الوالدة
ادلؤسسات التعليمية
لالفراد الذين تزيد اعمارهم عن
بالسنُت لسنة 2116
للسنوات 2117 -2116
 75سنة

حصة الفرد من
الناتج احمللي
االصبايل $

السليمانية

63.4

68

77

6637

اربيل

62.2

63

69

6142

دهوك

63.2

59

77

4886

كوردستان

62.9

64

71

6177

العراق

58.9

77

59

3757

ادلصدر :وزارة التخطيط والتعاون االظلائي وبيت احلكمة -العراق ،التقرير الوطٍت حلال التنمية البشرية ، 2118
 ، 2119ص 728
يالحظ من اجلدول ح ) 3اىل اهم االسباب ادلؤدية اىل اعتالء زلافظة السليمانية ادلرتبة االوىل يف دليل التنمية
البشرية العراقي فضال عن اهم االسباب سابقة الذكر يف اجلدول ح ،)2اا اشار اجلدول ح )3اىل ان العمر ادلتوقع للفرد يف
السليمانية يبلغ ح ) 63.4سنة ،وهو معدل اعلى من ادلعدل العام حملافظيت اربيل ودهوك فضال عن انه اعلى من ادلعدل
العام القليم كوردستان واعلى من ادلؤشر الوطٍت حالعراق) ،وهذا دليل واض على زيادة االهتمام باجلانب الصحي وتوفَت
الرعاية الصحة يف زلافظة السليمانية ،اما خبصوص النسبة ادلئوية دلعدل االدلام بالقراءة والكتابة للسكان الذين هم بعمر
 75سنة ف كثر يالحظ ان نسبة السليمانية اعلى من نسبيت اربيل ودهوك واعلى ايضا من ادلؤشر العام لالقليم ،وهذا امر
اغلايب جدا ومؤشر على وجود توعية ثقافية واهتمام باجلانب التعليمي  ،ولكن ما يتم مالحظته ان مؤشر السليمانية ادىن
من ادلؤشر الوطٍت بنسبة تبلغ ح )% 1.9تقريبا ،وبالنسبة للنسبة ادلئوية لاللتحاق بادلؤسسات التعليمية يالحظ ان نسبة
السليمانية يف هذا اجملال مرتفعة اا بلغت ما يقرب ح )%77وهي اعلى ايضا من اات النسبة حملافظيت اربيل ودهوك
واعلى من ادلؤشر العام لال قليم وادلؤشر الوطٍت حالعراق) ،وهذا يدل على االذباؤ ضلو االلتحاق بادلؤسسات التعليمية كونه
ؽلثل ثقافة االمم واجملتمعات ادلتقدمة ،واشار اجلدول السابق اىل ان نصيب الفرد من الناتج احمللي االصبايل يف السليمانية
اكر من اات النسبة حملافظيت اربيل ودهوك فضال عن كونه اعلى من مؤشر اصبايل االقليم وادلؤشر الوطٍت للعراق ،اا يزيد
نصيب الفرد من الناتج احمللي االصبايل يف زلافظة السليمانية عن ادلؤشر العام للعراق بقيمة تبلغ ح )$2881وهو فارق
كبَت ومؤشر على ربسن الواقع االقتصادي يف السليمانية نتيجة الوضع الوضع االمٍت ادلستقر الذي يتمتع به االقليم ومن
ضمنه زلافظة السليمانية واالذباؤ ضلو ربقيق الشراكات االقتصادية مع دول اجلوار وتفعيل العمل االستثماري وزيادة
معدالت التبادل التجاري مع الدول اجملاورة لالقليم.
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وبعد ما مت عرضه ؽلكن القول ان زلافظة السليمانية استحقت جبدارة ادلرتبة االوىل يف دليل التنمية البشرية
العراقي وهذا نابع من السياسات الصحيحة اليت انتهجتها حكومة االقليم فضال عن احلكومة احمللية يف احملافظة لتحقيق
اقصى معدالت الرفاهية لالنسان.
لكن ما هي االسباب ادلؤدية اىل جعل ادلؤشرات الداخلة يف حساب دليل التنمية البشرية القليم كوردستان جيدة
وجعلته ػلتل ادلراتب االوىل يف سلم الدليل؟؟؟؟؟
لالجابة على هذا التساؤل البد من استعراض فلسفة االقليم يف اجلانب االقتصادي واالجتماعي والثقايف من
خالل عرض جلانب النفقات يف ادلوازنة العامة لالقليم على ادلؤشرات الرئيسة للتنمية البشرية ادلتمثلة حالصحة  ،التعليم)
واجلدول ح )4يبُت هذا االمر :
الجدول ()4
االنفاق على قطاعي التربية والتعليم العالي في اقليم كوردستان للسنوات ()2013 ،2010 ،2008
حادلبالغ بادلليون دينار)
قطاع الًتبية

القطاع
السنة

اصبايل االنفاق

 %من اصبايل
االنفاق العام

قطاع التعليم العايل
اصبايل االنفاق

 %من اصبايل
االنفاق العام

2118

7796711

21.35

285962

4.86

2171

7417433

77.52

447839

5.49

2173

7861933

76.13

679897

5.34

ادلصدر  :اجلدول من اعداد الباحث استنادا اىل :
 وزارة ادلالية واالقتصاد يف حكومة اقليم كوردستان العراق ،مديرية ادلوازنة ،موازنة حكومة اقليم كوردستان
العراق للسنوات ح)2173 ، 2171 ، 2118
اشار اجلدول ح ) 4اىل صبلة من ادلؤشرات ادلتعلقة باالنفاق العام  ،فقد بلغت النسبة ادلئوية لنصيب قطاع الًتبية
من اصبايل االنفاق العام لسنة  2118ما يقرب من ح )%21.35وهي نسبة جيدة وتعادل ما يقرب من اخلمس من
اصبايل االنفاق العام لالقليم ،وهذا يدل على اهتمام را ي السياسات يف حكومة االقليم هلذا القطاع ادلهم والذي
ينعكس على بناء قدرات االنسان الفكرية والتعليمية خاصة يف مراحل التعليم االولية ،شلا ساهم يف اعتالء زلافظات
االقليم ادلراتب االوىل يف سلم دليل التنمية البشرية لسنة  ،2116واشار اجلدول السابق ايضا اىل تراجع نصيب هذا
القطاع على مر السنُت ،اا تراجعت النسبة من سنة  2173 – 2118نسبة تقدر ح ،)%4.32ومن ادلؤكد ان هذا
الًتاجع سيولد تراجعا يف سلم الدليل.
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يف حُت اشار اجلدول ح )4اىل قيم االنفاق على قطاع التعليم العايل ،فيالحظ ان النسبة بدأت بالتزايد على مر
السنُت ،اا ازدادت النسبة من سنة  2173 – 2118ما يقرب من ح )%1.48وهي نسبة قليلة ااا ما قورنت مع نسبة
تراجع االنفاق على قطاع الًتبية ،وؽلكن ان يعزى هذا الًتاجع العام يف االنفاق على قطاعي الًتبية والتعليم العايل اىل
زيادة نسبة االنفاق على وزارة البيشمركة نتيجة التصعيد والتوتر االمٍت واخلالفات السياسية بُت حكومة االقليم مع ادلركز
حالعراق) يف السنوات االخَتة فضال عن التصعيد االمٍت وتزايد حدة النزاعات يف الدول احملااية حلدود االقليم وباالخص
دولة سوريا شلا دفع حكومة االقليم على زيادة االنفاق على هذؤ الوزارة بوصفها حرس االقليم لدعم االمن واالستقرار
الداخلي.
الجدول ()5
االنفاق على قطاع الصحة في اقليم كوردستان للسنوات ( )2013 ،2010 ،2008
(المبالغ بالمليون دينار)
السنة

اصبايل االنفاق

 %من اصبايل االنفاق العام

2118

435478

7.41

2171

577751

7.79

2173

695765

5.99

ادلصدر  :اجلدول من اعداد الباحث استنادا اىل :

 وزارة ادلالية واالقتصاد يف حكومة اقليم كوردستان العراق ،مديرية ادلوازنة ،موازنة حكومة اقليم كوردستان

العراق للسنوات ح)2173 ، 2171 ، 2118
اشار اجلدول ح )5اىل ان نسبة االنفاق على الصحة بلغت ما يقرب من ح )%7.41من اصبايل االنفاق العام
لسنة  ، 2118وهي نسبة جيدة مقارنة مع نسبة االنفاق على هذا القطاع يف السنوات االخرى ،ااا يالحظ اطلفاض
نسبة االنفاق على القطاع الصحي ،اا بلغت نسبة االطلفاض من سنة  2173 – 2118ما يقرب من
ح ،)%7.47وهذا االطلفاض سببه سابق الذكر يف ربليل اجلدول ح.)4
الجدول ()6
اجمالي االنفاق العام على قطاعي (التربية  ،التعليم العالي ،الصحة)في العراق باستثناء اقليم كوردستان لسنة
2013
القطاع

اصبايل االنفاق

 %من اصبايل االنفاق العام

الًتبية

8877161

6.37

التعليم العايل

3616167

2.67

الصحة

6751437

4.88
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ادلصدر  :اجلدول من اعداد الباحث استنادا اىل :

 وزارة ادلالية ،دائرة ادلوازنة العامة ،قانون ادلوازنة االربادية جلمهورية العراق لسنة  ،2173صبهورية العراق .

اشار اجلدول ح ) 6اىل ان نسبة االنفاق على القطاعات ادلعروضة يف اجلدول متواضعة خاصة ااا ما قورنت مع
نسب االنفاق على اات القطاعات يف اقليم كردستان وادلوضحة يف اجلدولُت ح ،)5، 4وهذا يؤكد ان زيادة االنفاق على
هذؤ القطاعات كما فعل االقليم ساهم وبشكل كبَت على اعتالئه ادلراتب االوىل يف دليل التنمية البشرية خاصة ان الًتبية
والتعليم العايل والصحة تعد احدى اهم ادلؤشرات الداخلة يف حساب دليل التنمية البشرية لقياس حال التنمية البشرية يف
البلد.
الجدول ()7
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وباالسعار الجارية إلقليم كوردستان للسنوات 2008 – 2006
السنة

متوسط دخل الفرد حدينار)

2116

2.926.339

2117

3.372.433

2118

6.858.751

ادلصدر  :حكومة اقليم كوردستان ،وزارة التخطيط  ،2177 ،خطة التنمية االسًتاتيجية القليم كوردستان 2172
–  ،2176ص.27
اشار اجلدول ح ) 7اىل ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي يف االقليم ،اا ازداد نصيب الفرد من الدخل
القومي من سنة  2118-2116دبقدار ح ) 3.932.477دينار ،وهي زيادة كبَتة دالة على ارتفاع ادلستوى ادلعاشي
للفرد نتيجة ربسن الواقع االقتصادي شلا ينعكس اغلابا على مستوى الرفاهية للفرد نتيجة تنوع االنتاج احمللي يف سلتلف
القطاعات االقتصادية ،خاصة ان لالقليم االرضية ادلناسبة القامة سلتلف الصناعات نتيجة االستقرار االمٍت فضال عن
توافر بيئة استثمارية جاابة وزلفزة لالستثمارات.
الجدول ()8
مشاركة السكان في سن العمل حسب نوع الجنس بالنشاط االقتصادي ومعدالت البطالة في محافظات
اقليم كوردستان للسنوات ()2007 - 2006
احملافظة

معدل السكان يف سن
العمل من هم بعمرح-75
 64سنة)

اكور
النشطون
اقتصاديا

اناث
نشطات
اقتصاديا

معدل اصبايل
السكان من هم
يف سن العمل
النشطون اقتصاديا

معدل البطالة يف سن
العمل ح64-75
سنة)

اربيل

57,77

67,2

71,4

37,5

73,22

دهوك

54,15

64,8

8,6

36,2

76,97
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السليمانية

67,72

47,4

77,3

44,6

77,88

كوردستان

57,84

69,7

72,9

41,3

74

ادلصدر :حكومة اقليم كوردستان ،وزارة التخطيط  ،2177 ،خطة التنمية االسًتاتيجية القليم كوردستان 2172
–  .2176ص42-41
بُت اجلدول ح )8اىل ان نسبة السكان ادلًتاوحة اعمارهم بُت ح 64-75سنة) حسن العمل) يف زلافظة
السليم انية هي اعلى من زلافظيت اربيل ودهوك وهذا يدل على وجود فئة فتية جيدة قادرة على العمل يف السليمانية،
وبلغت نسبة السكان من هم يف سن العمل والنشطون اقتصاديا يف السليمانية ح )%44,6وهي اعلى ايضا من اات
النسبة حملافظات اربيل ودهوك فضال عن اصبايل االقليم وهذا دليل على توافر فرص العمل يف زلافظة السليمانية نتيجة
تنوع النشاط االقتصادي واالستثماري ،وكانت نسبة مشاركة الذكور من هم يف سن العمل بالنشاط االقتصادي
ح )%74,4مقابل ح )% 77,3لالناث ،واشار اجلدول اىل ان نسبة مشاركة النساء يف النشط االقتصادي دبحافظة
السليمانية اكر من ااهتا دبحافظيت اربيل ودهوك واصبايل مؤشر االقليم ،شلا يدل على فس اجملال امام االناث للمشاركة
يف النشاط االقتصادي.
اشار اجلدول السابق ايضا اىل ان نسبة البطالة للسكان ادلًتاوحة اعمارهم ح 64-75سنة) حسن العمل)
يف زلافظة السليمانية هي ادىن من ااهتا حملافظات اربيل ودهوك وادىن ايضا من اات النسبة الصبايل االقليم ،وهذا ناتج
عن اجلهود الكبَتة للحكومة احمللية يف زلافظة السليمانية التاحة الفرصة امام القطاع اخلاص القامة مشاريعه التنموية على
اراضي احملافظة ،شلا ساعد على توفر فرص العمل واليت انعكست اغلابا على اطلفاض نسب البطالة نتيجة ربسن الواقع
االقتصادي واالجتماعي ،شلا يزيد من مستوى الرفاهية للفرد فضال عن اطلفاض مستويا الفقر يف احملافظة شلا ساعد على
ربقيق ادلرتبة االوىل يف دليل التنمية البشرية.
االستنتاجات والمقترحات
اوال .االستنتاجات :
 .7قطعت حكومة اقليم ك وردستان العراق اشواطا كبَتة يف ربسُت مؤشرات دليل التنمية البشرية ادلتمثلة باحالصحة ،
التعليم ،الدخل) من خالل توجيه نسب معقولة من االنفاق العام على هذؤ ادلؤشرات.
 .2رغم اهتمام حكومة االقليم بالتنمية البشرية لكن اليزال ضمن نطاق التنمية البشرية ادلتوسطة.
 .3اعتالء زلافظة السليمانية سلم دليل التنمية البشرية وهذا ناتج عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج احمللي االصبايل
فضال عن ارتفاع نسب ادلؤشرات ادلكونة لدليل التنمية البشرية.
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 .4تراجع نسب االنفاق يف اقليم كوردستان على قطاعات الًتبية والتعليم والصحة يف سنة  2173نتيجة زيادة االنفاق
على وزارة البيشمركة وهذا سيؤثر على حال التنمية البشرية مستقبال ااا ما بقى احلال على ما هو عليه .
ثانيا .المقترحات :
 .7زيادة االهتمام برامج التوعية الصحة والتعليمية فضال عن ترويج برامج زلو االمية.
 .2العمل على زبفيض نسب البطالة يف زلافظة دهوك عن طريق زيادة كمية ادلشاريع االستثمارية للقطاع اخلاص حملاول
استقطاب اكر قدر شلكن من االيدي العاملة.
قائمة المصادر
اوال .المصادر العربية :
أ .التقارير والمنشورات الرسمية :
.7

برنامج االمم ادلتحدة االظلائي  ،تقرير التنمية البشرية  ، 7997مطابع جامعة اكسفورد نيويورك .

.2

برنامج االمم ادلتحدة االظلائي  ،7994،تقرير التنمية البشرية  ، 7994مطابع جامعة اكسفورد ،نيويورك.
حكومة اقليم كوردستان ،وزارة التخطيط  ،2177 ،خطة التنمية االسًتاتيجية القليم كوردستان – 2172
.2176
وزارة التخطيط والتعاون االظلائي وبيت احلكمة ،2119 ،التقرير الوطٍت حلال التنمية البشرية  ،2118العراق.

.5

وزارة ادلالية واالقتصاد يف حكومة اقليم كوردستان العراق ،مديرية ادلوازنة ،موازنة حكومة اقليم كوردستان العراق
للسنوات ح)2173 ، 2171 ، 2118
وزارة ادلالية ،دائرة ادلوازنة العامة ،قانون ادلوازنة االربادية جلمهورية العراق لسنة  ،2173صبهورية العراق .

.3
.4

.6

ب.

الرسائل واالطاريح الجامعية :

 .7ابراهيم زلمد حسُت العبيدي ،2115 ،اذباهات االنفاق احلكومي وزلدداته لدول عربية سلتارة للمدة ح-7981
 ،)2111رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة ادلوصل ،العراق.
 .2اضبد خليل احلسيٍت ،2114 ،التحليل االقتصادي دلؤشرات التنمية البشرية يف العراق للمدة ،2112-7991
اطروحة دكتوراؤ غَت منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة القادسية ،العراق.
 .3ارشد زلمد احملمود ، 2171 ،مقومات ورلاالت االستثمار مع الًتكيز على ادلناطق احلرة يف زلافظة نينوى ،رسالة
ماجستَت غَت منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة ادلوصل ،العراق.
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 .4اكرم مسلم الشوارة ، 2115 ،االنفاق احلكومي واخلاص واثرعلا يف التنمية البشرية يف االردن-دراسة اقتصادية للمدة
 ،2112-7971اطروحة دكتوراؤ غَت منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة ادلوصل ،العراق.
جـ .البحوث والدراسات:
 .7جورج قرم ، 7997 ،التنمية البشرية ادلستدامة واالقتصاد الكلي ،سلسلة دراسات التنمية البشرية رقم ح ،)6االمم
ادلتحدة.
د .المجالت العلمية :
 .7رضبن حسن ادلوسوي و ايالف جواد عبد جاسم ،2172 ،واقع التنمية البشرية والرؤيا ادلستقبلية ذلا يف العراق ،رللة
االدارة واالقتصاد ،العدد  ،93جامعة واسط ،العراق.
 .2ك ااداوي ،ط ااالل زلم ااود  ، 7992،ادلوازن ااة العام ااة للدول ااة واع ااادة التوزي ااع دخ اال العم اال – حال ااة تطبيقي ااة ع اان العا اراق
 :7981- 7965رللة تنمية الرافدين  ،العدد  ، 38كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة ادلوصل.
 .3عامر عبود و علي الشيخ و ياسُت موسى جاسم ،2117 ،اثر العقوبات االقتصادية على التنمية البشرية يف العراق،
رللة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية ،اجمللد  ،3العدد ،5كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة تكريت ،العراق.
 .4سليف جاسم ضبد ، 2177 ،واقع التنمية البشرية يف العراق يف ضوء مؤشرات القياس الكمي لدليل التنمية البشرية –
دراسة ربليلية ،رللة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية ،اجمللد  ،7العدد  ،22كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة تكريت
العراق.
هـ .الكتب :
 .7باسل البستاين ،2119 ،جدلية هنج التنمية البشرية ادلستدامة-منابع التكوين وموانع التمكُت ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بَتوت ،لبنان.
 .2باسل البستاين ،7996 ،سبويل التنمية البشرية يف الوطن العريب ،االمم ادلتحدة ،نيويورك.
 .3زلبوب احلق ،7994 ،مفاهيم التنمية البشرية ،االمم ادلتحدة ،نيويورك.
ثانيا .المصادر االجنبية :
1. Jere,Berham 1991 , Food , Helth and Development , in Asays about Paverty , Inquality and Grouth, Pergamon press.
2.Streeten,P. Human Development : means and ends , American Economic Review papers and proceeding vol. 84 , No.
2 May .

ثالثا .مواقع االنترنت :
www.arab.api.org.
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دور نظرية اخليارات احلقيقية يف تنمية املدراء املاليني و قراراتهم يف تقييم القرارات
االستثمارية  " /بالتطبيق على مشروع استثماري عقاري يف قضاء ضمضمالَ"
م.م عمار شهاب احمد /قسم العلوم المالية والمصرفية /كلية اإلدارة و االقتصاد
جامعة التنمية البشرية
الملخص
حسب نظرية املوازنة الرأمسالية التقليدية ،تكون صايف القيمة احلالية للتدفقات النقديةة املسةتقيلية املتوة ةة للمعةر
خمصةةو ة د ةةدم مصةةب ناسةةب ي كةةق ب يفةةة التقلةةب يف التةةدفقات النقديةةة املسةةتقيلية املتوة ةةة .ف ة ا ان ة صةةايف القيمةةة
احلاليةةة ويفيةةة يقيةةو املعةةر ال كةةق صة يح .ةةكلال ت تيةةج اءيفةرايتات الة تكةةب أن تتلةةك ر ةةد ةيةةوم املعةةر رد ة
ال مو الكي تكب أن يتسيب يف زيابة أ نقصان التدفقات النقدية ،ةب ننةا يةقز ةصةو نا ةري تاةبات الييلةة احلاليةة الة
تتسةةب رالت قيةةد ،ةةا أبل حث الي ةةل بةةب أسةةاليب يفديةةدة تتماري ة ةةري تلةةال املتا ةبات ا ديةةدة املتمةلةةة رنظريةةة ا يةةا ات
احلقيقيةةة لتقيةةيب الق ةرا ات اتسةةتةما ية ال ة ت ةةم ب ا ي ةبا للمةةد ايت املرةةرة يف ا ةةا الق ةرا ات الرأمساليةةة ةةا يةةن كق بل ة
التدفقات النقدية للقرا ات اتستةما ية املستقيلية فيض امللاطرة ،ةب ننةا تت لةب نظريةة ا يةا ات احلقيقيةة تةري املةد ايت
املاليج درا ات بالية ب ايفةو ت ظةيب ةيمةة العةر ة الة ينتمةون حليرةا ،لةكلال ت ةد حبا ة العةر ة املةانرة افةد رةب ةب افةد
جناح العر ات ال تي ل بب امليزة التنافسية ال حتقة أنةداا العةر ة فةيض امللةاطرة ال تا ةد النااةة بنرةا املتمةلةة
رالتدفقات النقدية ال حتصو بليرا نتيجة ةرا ات د ا را.

الكلمااات فلمحتاحياار ة الريااة الخيااارات ال ايايةىدراقااة ال اادوا االقتصاااديةى الماادرا الماليي ىالتاادفاات
النادية.

Abstract
According to traditional theory of the capital budget, the net present value of future cash flows of the project are
discounted at an appropriate discount reflects the degree of volatility in expected future cash flows. If the net present
value is positive accept the project and vice versa. And also do not show the actions that can be taken after the
acceptance of the project and the commencement of work that could result in an increase or decrease of cash flows, and
here highlights the shortcomings with the current environment variables that are complex, leading to a search for new
methods in line with these new variables and of the theory real options to evaluate investment decisions and that gives a
big role Skilled managers in making capital decisions, which is reflected in the cash flows of investment decisions and
future reduction of risk, hence requiring real options theory enjoy CFOs high skills in order to maximize the company to
which they belong value, so the company's skilled management is an important tributary of the success of companies
that are looking for the competitive advantage that achieve the company's goals and the reduction of risk and the
resulting Allatakd and of cash flows that you get as a result of the decisions of its managers.
Key words: real options theory, the economic feasibility study, financial managers, cash flows

.
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المادمة
اتسم الييلة املالية يف يف ال قوب اتمبة ردينا يكيترا بةد اسةتقرا نا ةا سةانب يف ت قيةد بمليةة ا ةا القةرا ات
ب ةيو املد ايت رسيب زيابة امللاطرة بد التأ د ،ا ببة احلايفةة اث ت ةوير اتسةاليب املسةتلد ة يف تقةدير التةدفقات
النقدية املستقيلية رسةيب بةد تناسةيرا ةري الييلةة ا ديةدة ،ففةم قةام تقيةيب املعةا يري ي ةد اسةلوم صةايف القيمةة احلاليةة ةب
اتسةاليب العةةا ة اتسةتلدا  ،ففةةم ردايةةة رةو نةةكا اتسةلوم ةةان اسةةتلدا ة شةد با ح انتعةةر رعةكو يةةب حة اتن،
ات ان التاة ةبات الييلي ةةة ا دي ةةدة ل ةةدت ا ةةاوج لص ةةياشة اس ةةلوم يفدي ةةد يتمارية ة ة ةري املتاة ةبات احلدية ةةة املتمة ةةو رنظري ةةة
ا يا ات احلقيقية ال حتتاج اث را ات بالية لت ييقرا.
دةةا حن بمليةةة ا ةةا القةرا ات بامةةو العةةر ة تةةتب ةةب ةيةةو أصة ام القةرا املتمةلةةج راملةةد ايت يف افةةة املسةةتويات،
فةةان بمليةةة حبةةداب املوازنةةة الرأمساليةةة تقةةري بلة بةةات املةةدير املةةاأ أ اءبا ة املاليةةة املتمةةةو يف ةةيا اتسةةتةما يف املعةةا يري
امللتلفة حمضابرا ل ملية التقييب للت ق ب تدفقاهتا النقدية املستقيلية ،تتوةف بملية التقييب بل املرةا ات الة يتمتةري
هبا املدير املاأ ،ف ا ان را ات يفيدة انة بمليةة التقيةيب يفيةدة ال كةق صة يح ،تكةب حتيةا أسةاليب حديةةة يف
بمليةة التقيةةيب رةدتا ةةب اسةلوم صةةايف القيمةةة احلاليةة املتمةةةو رنظريةة ا يةةا ات احلقيقيةةة ،ةا يةةن كق ح ارةا بلة التةةدفقات
النقدية املستقيلية للعر ة.
لقةةد ت تقسةةيب الي ةةل حث أ رةةري ياحةةل ،تنةةا م املي ةةل ار م اءطةةا النظةةري للمةوا ب اليعةرية ،املي ةةل الةةةا
اءطا النظةري لد اسةات ا ةد ل اتةتصةابية ،فيمةا تنةا م املي ةل الةالةل ب ةةة ةو ةب املةوا ب اليعةرية ب اسةات ا ةد ل
رنظريةةة ا يةةا ات احلقيقيةةة ،متا ة ا تنةةا م املي ةةل الرارةةري ا انةةب ال ملةةم ت يي ة يةةا صةةايف القيمةةة احلاليةةة احةةد ةةايب
املوازنةةة التقليديةةةع بلة عةةر اسةةتةما ي ،ت يية احةةد طةةرا ا صةةب لنظريةةة ا يةةا ات احلقيقيةةة بلة نفةةق املعةةر ريةةان
الفرا رج ال ريقتج أيرما أفضو يف حب ايت النتا ج ،متا ا اتستنتايفات التوصيات ال توصو حليرا الياحل.
منه ية الب ث
 .1مشكلة الب ثة

أ .تتم ةةو عةةكلة الي ةةل يف ةةون امل ةد ايت املةةاليج ال ةةا لج يف العةةر ات الةةكيب ي تةةق ن يف ةزيت ةةب امل ةوا ب اليع ةرية
ل ةةديرا ح ا ةةانوا ش ةةب ر ةةرة يف اءبا ة ا ةةا القة ةرا ات ف ةةان ل ةةال ي ةةرو الع ةةر ات للوة ةةو يف املل ةةاطرة ال تأ ةةد رع ةةأن
التدفقات النقدية املستقيلية ال ست صو بليرا العر ات يفرايت ا ا نب لقرا ات استةما ية خمتلفة ةب اةمنرا اسةت داث
عةةا يري يفديةةدة ،ةةا ةةةد ي راةةرا حث تكيةةد مسةةا ر ميمةةة ةةب يفةرايت نةةكم القةرا ات شةةب السةةليمة ةةب يفرةةة ،نوبيةةة طةةرا
تقييب املعا يري املرري ة ل ستةما طرا تقليدية أ نظرية ا يا ات احلقيقية ع ب يفرة أمرل.
ب .حن طةرا تقيةةيب املعةةا يري اتسةةتةما ية التقليديةة صةةايف القيمةةة احلاليةةة شبنةةاع ةةد ت تكةةون با مةةا بةيقةةة اة يةةة
رهنا ت تأمك رنظر اتبتيا با ةو امللةاطرة ال تأ ةد بنةد تقةدير تكةاليف حيةرابات املعةا يري اتسةتةما ية املق حةة يف ةو
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ريلة تابة ،ا ي ين الوصةوم حث ةةرا ات اسةتةما ية شةب اة يةة شةب ريةيدة .لةكلال تكةب تو يةف نظريةة ا يةا ات احلقيقيةة
أحد ارب ات ال تكب ان تستلد يف تقدير اثر امللاطرة ال تأ د بل دم ت خمريفات املعر اتستةما ي.
 .2فهمية الب ثة
تنيري أمهيةة الي ةل ةب مة م ريةان التةأثب املرةب لنظريةة يةا ات احلقيقيةة يف تقيةيب املعةا يري اتسةتةما ية املت لقةة
ر با ة حاتت بد التأ د النامجة ب اتستةما يف تلال املويفوبات ،ان كاساهتا لال بل أبايت العر ات.
ح تةةيبي بمليةةة حتديةةد ا يةةا ات امل مةةة ل سةةتةما يف املويفةةوبات احلقيقيةةة ،حث فةةيض امللةةاطرة بةةد التأ ةةد،
فض ا بةب ت ظةيب ال ا ةد النةايفب بةب اتسةتةما فيرةا ،رالتةاأ ت ةوير اربايت الةكي يةن كق بلة العةر ات رعةكو بةا ةب
م م احلصوم بل تدفقات نقدية املتوة ة.
 .3هدف الب ثة
يردا الي ل حث تقدمي أساسا ن قيا نظريا حوم الكيفية ال كةب ةب فةري أبايت املةد ايت املةاليج يف العةر ات
ةةب ايفةةو ت ظةةيب ةيمترةةا ،ال ة ُ ّكةةب تّلةةكي القرا املةةد ايت املةةاليج شةةبنبع ةةب تقيةةيب الفةةر اتسةةتةما ية يف الييلةةات
املتاةةبة ،تسةةليّا الضةويت بلة نظريةةة ا يةةا ات احلقيقيةةة ،الة تسةةتلد يف تقيةةيب القةرا ات اتسةةتةما ية شبنةةا ريةةان النتةةا ج
ال يف او را يتب ا ا القرا ات اتستةما ية.
 .4فرضية الب ث ة
يف ة و الي ةةل ان ت يي ة نظري ةةة ا ي ةةا ات احلقيقي ةةة يف الع ةةر ات ي ةةن كق ا اري ةةا بل ة حس ةةب امتي ةةا املع ةةا يري
حتقي تدفقات نقدية يفيدة للعر ات املتينية لتلال النظرية.
 .5فقاليب جمع البياااتة
ف.ال ااب النلري
ابتمةد الياحةل يف احلصةوم بلة امل لو ةات ا اصةة را انةةب النظةري بلة
يف اجناز املياحل النظرية.

ةةا نةو تةوفر ةةب صةاب برريةة أيفنييةةة

ب .ال ااب التطبياي
ابتمد الياحل بل ب اسة يفد ل ملعر استةما بقا ي يف ةضةايت مججمةام ينةة مضة
القيمة احلالية م يا تقليدي طريقة ريجرة القرا ات أحد ايب نظرية ا يا ات احلقيقية.
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المب ث االول
االقس النلرية لنلرية الخيارات ال اياية
اوالًة مادمة

تت ا ةةو نظريةةة ا يةةا ات احلقيقيةةة ةةري املويفةةوبات احلقيقيةةة ،ح ي ا ةةو اتثنةةج ريةةا ات املر نةةة اءبا يةةة ةةب حيةةل
التقيةةيب املفااةةلة ،ح تقةةو العةةر ات راسةةتلدا ا يةةا ات احلقيقيةةة يف تقليةةو امللةةاطرة ال تأ ةةد النااةةة بةةب اتسةةتةما يف
املويفوبات احلقيقية ب م م توةي أ استيدام أ نجر املويفوبات احلقيقية ال ت حتق التدفقات النقديةة امل لورةة ةب

م م استلدا تقنيات تقييب تلال املويفوبات احلقيقية.
رات بمليات اتستةما يف قام ال قةا ات ةب املوااةيري احلديةةة ار ةةر تر يةزا يف حقلةم حبا ة ال قةا ات ،اءبا ة
املاليةةة .فقةةد سةةجو الت ا ةةو هبةةا ةوا نةةا ا مة م نتيجةةة الت ةةو ات اتةتصةةابية الة بمة ال ةةا  ،ح اصةةيح ل سةةتةما ات
ال قا ية ب ا يبا فصلم يف اتةتصاب ال املم احمللم ،ا لةد طةرا التقيةيب امل تمةدة يف تقيةيب تلةال اتسةتةما ات ةب

ان كاسات ح ارية أ سليية بل ةيمترا احلقيقية.
ب ننا نسلا الضةويت بلة اتطةا امل ةريف الت ليلةم ل يي ةة اتسةتةما ات ال قا يةة يفيةة تقييمرةا يف اةويت نظريةة
ا يا ات احلقيقية ،دل ح كانية ابتمابنا يف التوصو للقيمةة احلقيقيةة ملعةر بات اتسةتةما ات ال قا يةة ،حيفةرايت الت ليةو
لتلال املعر بات ال تنعأ يف ريلات أسواا بقا ية شب نظمة ،تنتاهبا حاتت تتأ د خماطر بالية ،قا نةةا ةري ةدامو
تقنيات التدفقات النقدية امللصو ة صايف القيمة احلاليةع .ك وا9 ،4102 ،ع
ثااياً ة الرية الخيارات ال اياية

ةايب ت ةد تةت يت ةري الييلةة احلاليةة الة تتسةب الةة ال تأ ةد

سةارقا ةان حبةداب املوازنةات الرأمساليةة ي تمةد بلة
املتزايدة بينا يكية السوا ال املية ،دا أن املوازنة الرأمسالية أصي ريةيلا أساسةيا للعةر ات ةب ايفةو املفااةلة رةج أفضةو
الفةةر اتسةةتةما ات املسةةتقيلية اتس ةتجارة رعةةكو فابةةو للتا ةبات الييليةةة أ حتر ةةات املنافسةةج أ فةةيض ا سةةا ر ال ة
تسييرا الت و ات شب املتوة ة بيد الاين بلم0 ،4104 ،ع.
ةةا أبل حث ر ةةو فر ةةو ا ي ةةا ات احلقيقي ةةة يف تقي ةةيب املويف ةةوبات احلقيقي ةةة الق ةرا ات اتس ةةتةما ية شبن ةةاع أمهي ةةة
اا ة ة ة نظري ةةا ت ييقي ة ةا ،ةةا أبل حث ان ة ة ا ث ةةو ة يف تفك ةةب ار ةةابتيج املرني ةةج رع ةةأن تقي ةةيب املع ةةا يري ةةا ي ة ةرتيا
ر ةةاملويفوبات احلقيقي ةةة ةةب م ة ة م ر ةةا ر ن ةةة اءبا ة رع ةةكو اا ةةح يف بملي ةةات الت لي ةةو ةةكم املع ةةر بات تقييمر ةةا
أل يابي01 ،4104 ،ع .تتفر ب نظرية ا يا ات احلقيقية بدة اساليب لت يي النظريةة نرةا اسةلوم ريةجرة القةرا ات
الةةكي ي ةةد ت يةةب قةةازي تحتماليةةة لقةرا ات الة سةةف تتلةةك ةةب ةيةةو املةةدير املةةاأ .ا ةةب امل ةةر ا ان الواةةةري ال ملةةم ح ا ت
ا ا ةرا استةما ي ج  ،فانة يولد تفر قموبة ةب القةرا ات الةانويةة الة ت تمةد بلة يريةرات أمةرل ةةو سةتول
ال لب أ حجب اتستةما .
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الة رةةد نا تتفةةر بنرةةا ةةرا ات ثانويةةة أ ةةةر مصوصةةية لةةال راتبتمةةاب بلة نسةةب احتماليةةة ينةةة ،ا ييمةةك يف
نكم احلام افة اليةدا و املمكنةة للقةرا فة احتمةام حتقة ةج .حن القةرا ارساسةم القةرا ات الةانويةة ةا يةرتيا هبةا ةب
ةةرا ات فربيةةة أمةةرل تعةةكو يف قموبرةةا أريةةي رالعةةجرة فر برةةا  .يةةتب بةةابة يف نكةةكا نةةو ةةب ارسةةاليب سةةب العةةجرة
ف اااناهتا امللتلفة املتمةلة رالييانةات ح رةاح أ لةف ع النسةب اتحتماليةة يةل تتضةح ال ةةات أيضةا رةج الفةر
ارصةةو .حن ريةةكو العةةجرة ي تةةق دةارةةة الةةدليو أ املرريةةد ملتلةةك القةرا يةةو ريةةان لةةال الفةةر ةةب العةةجرة الةةكي تكةةب أن
ييبي حث أفضو النتا ج اةو امللاطر .ا زابم2 ،4119 ،ع
ثالثاًة فاوع الخيارات ال اياية للمشاريع

 .0خيااارات قوقياات االقااتثمار ة يف ة و حتليةةو صةةايف القيمةةة احلاليةةة التقليةةدي اةةمنيا حن املعةةر بات تقيةةو أ

تةةرفض ،يعةةمو نةةكا أهنةةا سةةتيدأ أتن أ لةةب تيةةدأ أرةةدا ،لكةةب يف املما سةةة ال مليةةة ،يكةةون للعةةر ات ميةةا ا ثالةةةا يف ر ةةض
ارحيان تأيفيو ةرا اتستةما حلج توفر املزيد ب لو ات تكب حن تةيثر ةةو ميةا توةية اتسةتةما تةأثبا يةبا بلة
الر ية امللاطرة املقد يب للمعر Ehrhardt&Brigham,2008,308 .ع
 .1خيارات النموة يسةمح ميةا النمةو للعةر ة رزيةابة سة ترا ح ا انة

ةر ا السةوا أفضةو ةب املتوةةري تويفةد

بدة أنوا ب ميا ات النمو نم  :ال ا ري204 ،4101 ،ع
 ميا ات و تسمح رزيابة اءنتاج يف احد ا وج ب م م زيابة التكاليف املتابة ح ا ان ال لب رتف ا.
 ميا ات و ات توسري يفارايف يف أسواا يفديدة.

 ميا و ب م م حاافة نتجات يفديدة .

 .2خيارات اله رة حتتوي الكةب ب املعر بات بلة ميةا ا جةر بنةد تقةومي عةر شتمةو ،ح يفة و حتليةو
الت ةةدف النق ةةدي امللص ةةو حن املويف ةةوبات س ةةوا تس ةةتلد مة ة م حي ةةاة اةتص ةةابية ش ةةدبة .رينم ةةا ةةب أن ت م ةةو ر ةةض
املعر بات طوام حياهتا اتةتصابية لرا شب تدنو ةر ا السةوا ،تتسةيب يف تةدفقات نقديةة اةةو ةب املتوةةري ،حت حن
ب املمكب نجر املعر بات ارمرل ةيو انترايت حياهتا اتةتصابية احملدبة ا .رر را ايرنا بت813 ،4119 ،ع
 .3خيارات المرواة
تقد الكةب ةب املعةر بات ميةا ات ر نةة تسةمح للعةر ة رتايةب بملياهتةا ابتمةابا بلة تاةب الظةر ا مة م حيةاة
املعر ب م م تايب املدم ت أ امللريفات أ اتثنج ا ربأ امر ن ج301 ،4100 ،4ع.
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المب ث الثااي
اإلطار النلري لدراقات ال دوا االقتصادية
فوال ةماهية دراقة جدوا المشروعات
هت ةةدا ب اس ةةة ا ةةد ل رع ةةكو أساس ةةم حث حب ةةايت توص ةةية للم ةةد ايت امل ةةاليج رتي ةةين املع ةةر بات نايف ةةة ان ةةب
املعةةر بات الفاريةةلة .بلة صة يد املعةةر بات النايف ةةة ف هنةةا تسةةابدنا يف امتيةةا اليةةديو ارفضةةو ةةب رةةج اليةةدا و املتاحةةة
أملتاحة .بند لال سيكون القرا اتستةما ي تمد بل ب اسة يفد ل حقيقية صةابةة ةةرا ا سةليما .حة يف احلةاتت
الة تنترةةم فيرةةا ب اسةة ا ةةد ل حث فةةض املعةر بات لفعةةلرا ،ف هنةةا ت ينةا يريةرات بةةب أسةيام فعةةلرا اتسةةتفابة ةةب
تلال امليريرات هبدا الةت لب ةب ارم ةايت املااةية ،ح ت تتقةد امل رفةة ةب النجةاح ح ةا ةب مة م الفعةو .ف نةد ا صصةو
الفعةةو ماصةةة يف املع ةةر بات ات الكلفةةة ال اليةةة املاليةةة اليع ةرية فان ة يتيةةري ل ةةال طليةةات ءيف ةرايت حتقيقةةات ي لةةب ب ةةب
نتا جرةةا للجمرةةو  .دجةةرب رفةةة أسةةيام الفعةةو فةةان ا م ةريب يسةةتفيد ا نرةةا صوط ةوا انفسةةرب ملنةةري حةةد ث ةةةو نةةكم
ارسيام ستقي ا دا ي81 ،4119 ،ع.
ويكون المشروع فاشالً عندما يكون ة ( كداوي ى 2002ى )31
 .0شب ةاب بل تليية ت ليات ب ب ب ةة ر .
 .4اتنترايت رنتا ج شب رشوم فيرا ب ةيو ارفراب ،أي بد حتقي ت ل اهتب رو ي رب يف حالة أسوأ ا انوا بلية.
ثااياًة محهوم دراقات ال دوا االقتصادية

نةةم بيةةا ة بةةب ب اسةةات بلميّةةة ريةةا لة لكافةةة يفوانةةب املعةةر أ املعةةر بات املق حةةة ،الة ةةةد تكةةون ح ّةةا رعةةكو
التوصةو حث امتيةا
ب اسات أ لية لت ديد نو املعر ب رج بدة عا يري أ ب اسات تفصيلية ،الة ةب م ةا تكةب ّ

ر ةةديو أ فرص ةةة اس ةةتةما ية ةةب ر ةةج ب ةةدة ر ةةدا و أ ف ةةر اس ةةتةما ية ق ح ةةة .تر ةةد أن تتص ةةف تل ةةال الد اس ةةات رالدةّةةة
املواةةوبيّة الع ةةمولية ،فر ةةم قموب ةةة ةةب الد اس ةةات املتلصص ةةة ال ة ا ةةرل للتأ ةةد ةةب أن خمريف ةةات املع ةةر ن ةةافري،
حيراباتع أ ق ب دم ت تكاليفع أ بل ارةو سا ية ا ،أن ةةرا تيةين عةر اسةتةما ي تكةب حن يوصةف بلة
ان شا لة رير ة أ تلك ةرا أنفاا يلغ قارو احلصةوم بلة تةدفقات نقديةة سةتقيلية ،املعةر اتسةتةما ي نةو اةة اح
رتلصيص أ التضة ية دقةدا ةج ةب ةوا ب العةر ة يف الوةة احلااةر ،لةال بلة أ ةو احلصةوم بلة بوا ةد نقديةة يف
املستقيو ال ا الرا ي،رد ن سنة نعر4،ع.
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ثالثاًة فهمية دراقات ال دوا االقتصاديةة

ةةب م ةةا تكةةب اءيفارةةة بل ة ارسةةللة التاليةةة :ارةةو وس ة ،

تكمةةب أمهيةةة ب اسةةة ا ةةد ل يف أهنةةا الوسةةيلة ال ة

بيدم442-4100،448 ،ع


ا نو أفضو عر تكب القيا ر ؟



ملا ا يتب القيا هبكا املعر ب ن شبم؟



أيب يتب حةا ة املعر ؟



ا نو أفضو ة ءةا ة املعر



ب نم الفلة املستردفة يف املعر ؟



يف سيتب حةا ة املعر ؟



ب سيكلف املعر ؟



نو سي ق أ راح أ ت؟



ا نم صاب ويو املعر ؟

طرح نتجات ؟



يف أمتا عر



يف أثي أن املعر قدي اةتصابيا؟

ب قموبة عا يري رديلة؟

رابعاًة فاواع دراقات ال دوا االقتصاديةة

 .1دراقات ال دوا األوليّة
نم بيا ة بب ب اسة أ تقرير أ ّأ تةّو ا ةوج ال ا ةة بةب افةة يفوانةب املعةر أ املعةر بات املق حةة ،الة
التوصو حث ا ا ةرا ح ا رالتللم بةب املعةر اتنتقةام حث ب اسةة أ ةةر تفصةي ا .نتيجةة ةكم الد اسةة
تكب ب م ا ّ
يتب التللم بب املعر أ اتنتقام حث الد اسة التفصيلية .محندي ج41 ،4111 ،0ع
ب املسا و ال ت ا را ب اسات ا د ل ار ليّة ا يلم :أرو وس بيدم4100،442 ،ع
 ب اسة أ لية بب ال لب احمللم اريفنيب املتوةري بل

نتجات املعر  ،دل حايفة السوا ا.

 ب اسة أ لية بب التكاليف اءمجالية للمعر سوايت ان تكاليف أمسالية أ تعايلية.
 ب اسة أ لية بب دل يفد ل املعر فنّياَ ،رت ديد احتيايفات املعر

ب ال مام املواب ار لية.

 ب اسة أ لية بب املواةري اليديلة للمعر املق ح ،امتيا أفضلرا.


دل تأثب املعر بل املستول القو م ،بل بمليّة التنمية اتةتصابية.

 ب اسة أ لية بب صاب ويو املعر سوايت ان التمويو ايت أ ب صاب أمرل.
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 ب اسة أ لية بب ال وا د املتوة ة اءيراباتع للمعر املق ح.
 ريان دل تواف املعر

ري ال ابات التقاليد القوانج السا دة يف اجملتمري.

 .2دراقات ال دوا التحصيليّةة
بيا ة بب ب اسات تحقة لد اسةات ا ةد ل ار ليةة ،لكنرةا أ ةةر تفصةي ا بةةة نوليةة نرةا ،نةم دةارةة تقريةر
فصةو يعةةمو افةة يفوانةةب املعةر املقة ح ،الة بلة أساسةرا تسةةت يري اءبا ة ال ليةا أن تتلةةك ةرا نةا ،ح ةةا رةالتللم بةةب
ّ
املعةةر هنا ي ة ا أ اتنتقةةام حث رحلةةة التنفيةةك .ت تةةق ب اسةةات ا ةةد ل ار ليةةة التفصةةيلية تكا لةةة تتاليةةة ،ت تكةةب

ّواةة ،نتيجةة ةكم الد اسةة يةتب ح ةا التللةم

ات تفايت رد اسة احدة لكم تكةون رديلةة بةب الد اسةة ارمةرل أي ليسة
بب املعر أ اليديت ر ملية التنفيك محندي ج018 ،4111 ،0ع.
كونات ب اسة ا د ل التفصيلية :أرو وس بيدم441 ،4100 ،ع


الد اسة السوةية.



الد اسة الفنية.



الد اسة التمويلية.



الد اسة املالية.



الد اسة الييلية.



املفاالة رج املعر بات امتيا املعر ارفضو ا ا القرا ع.
المب ث الثالث
ال ااب العملي
معايير قاييم المشروعات التاليدية وال ديثة

فوالة وصف المشروع عينة الب ث
يف م ة العر ة املستةمرة حنعايت بما ة اا يةة اصةرة الة تتكةون ةب 8ع طارقةا ،حيةل يسةتلد طةار حتة
ار و سربامع مرآم لوةوا السيا ات يستوبب لة 01ع سيا ة يف ة احد ،أ ا رالنسية ل ار ار اةم فيتكةون
ةةب 3ع ش ةةات اا يةةة ب ةةا جع ،تيلةةغ س ةةاحة ةةو ش ةةو 81ع  ²فيق ةةو املس ةةتةمر رتأيفبن ةةا ،أ ةةا رالنسةةية ل ةةار ار م
ارمبةع يتكون ب 41ع حدة تكب أن تستلد مكاتب اا يةة أ نندسةية أ ةانونيةة كاتةب للعةر ات الةو يت
أ يةةابات ال ييةةة ،ت ة ا ح سةةاحة ةةو حةةدة ةةارج 11-21ع  ²يقةةو املسةةتةمر رتأيفبنةةا ،تنفةةك املعةةر يف ةضةةايت
مججمام .
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ثااياًة المعايير المستخدمة لتاييم المشروع عينة الب ث

ننةةاا الكةةةب ةةب امل ةةايب املسةةتلد ة يف تقيةةيب ب اسةةات ا ةةد ل اتةتصةةابية لكةةب سةةوا نر ةةز بلة يةةا صةةايف
القيمة احلالية قا نت ري احد ا ج ا صب ريجرة القرا ات ع يف نظرية ا يةا ات احلقيقيةة ريةان أيرمةا أفضةو يف تقيةيب
املعا يري.
 .1قطبيق طرياة صافي الايمة ال الية على المشروع عينة الب ث
ت ةةد طريقةةة صةةايف القيمةةة احلاليةةة أحةةد أسةةاليب التقيةةيب بلة أسةةامل التةةدفقات النقديةةة امللصةةو ة أي بلة أسةةامل
القيمة احلالية للتدفقات النقديةع .طيق ا كم ال ريقة يتب حسام القيمة احلاليةة لصةايف التةدف النقةدي السةنوي راسةتلدا
دم مصب ج ،ح يتب مجري التدفقات امللصو ة لي ضرا يفقي ا لل صوم بل صايف القيمة احلالية للمعر .
تكب الت يب بب لال يااي ا ما يلم:
n

حيل أن :
 : NPVصايف القيمة احلالية للمعر .
 : NCFصايف التدف النقدي السنوي للمعر .

NPV   ( NCF )iai
i 1

 : aiا و ا صب للسنة  iفق ا مل دم ا صب امللتا .
صايف القيمة احلالية ف نكم الصياة يسا ي قمو القيمة احلاليةة للتةدفقات الداملةة ناةصة ا قمةو القيمةة احلاليةة
للتدفقات ا ا يفة.
راض النظر بب الصياة املسةتلد ة فة ن ةدم ا صةب املسةت مو صةب التةدفقات نةو أةةو با ةد قيةوم ةب ةيةو
املستةمر أ نو لفة ار وام املستةمرة
يف لتا احلالتج تكون ةابدة القرا ما يلم:
 يف حالة املفاالة رج بدة عا يري يتب امتيا املعر الكي صق أبل صايف ةيمة حالية.


يف حالة يفوب عر

احد يتب ةيوم املعر ح ا ان صايف القيمة احلالية أ ق ب صفر.

ييج ا د م 0ع التكاليف السنوية الكلية للمعر رعقيرا املتاةبة الةارتةة للمعةر بينةة الي ةل الة تتضةمب
ا ب اتندثا الصيانة اريفو التكاليف ارمرل ال سيت ملرا املعر سنوي ا ر د اتنترايت ب تنفيةك املعةر
ت رح ب ال ا د املتوةري الكي سي صو بلية املعر للوصوم الصايف الدمو للمعر .
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جدول()1
التكاليف (المتغيرة والثابتة والكلية للمشروع)
التكاليف املتابة

التكاليف الكلية

التكاليف الةارتة

التكاليف

$

%

ةيمة$

%

$

اتندثا

1

1

04144

011

04144

الصيانة

8414

31

310

41

2114

اريفو

0221

41

1441

31

4411

أمرل

441

41

441

41

911

اجملمو

2340

42049

09413

ال دول م إعداد الباحث باالعتماد على دراقة جدوا المشروع.
ييج ا د م 4ع تكاليف اتستةما الكلية للمعر الة تضةو ة ا ةب تكةاليف ار و اءنعةايتات املكةا ب
صةةا يف ةةا ةيةةو اءنتةةاج أمل املةةام ال ا ةةو ال ة دجموبرةةا ت ينةةا التكلفةةة اتسةةتةما ية الكليةةة للمعةةر ال ة سةةوا
ت تمد يف ايب تقييب املعر .
جدول()2
قكاليف االقتثمار الكلية للمشروع
التكلفة $

اليند
 .0أمل املام الةار :
ار و اءنعايتات املكا ب

290024

 .4صا يف ا ةيو اءنتاج

01111
1

 .8أمل املام ال ا و

110024

التكلفة اتستةما ية الكلية
ال دول م إعداد الباحث باالعتماد على دراقة جدوا المشروع.

يعةب ا ةةد م 8ع حث صةايف التةةدفقات النقديةةة السةنوية الة صصةةو بليرةا املعةةر حسةةب تقةدير ب اسةةة ا ةةد ل
ا اصةةة ر ة ال ة تتضةةمب التةةدفقات النقديةةة لك ة ا ةةب ةةرآم السةةيا ات ال ةةار ار اةةم ال ةةار ار م للمعةةر ضةةافا
حليرا اتندثا .
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جدول()3
التدفاات النادية السنوية وصافي الربح السنوي
اليند

اءيرابات ب ت ع

راج

04141

طار ار ام ب ا جع

83211

طار ار م املكاتب التجا ية أ ال ياباتع

83211

اجملمو

33341

ال دول م إعداد الباحث باالعتماد على دراقة جدوا المشروع.
ييةةج ا ةةد م 2ع صةةايف القيمةةة احلاليةةة للمعةةر الة ت احتسةةاهبا حسةةب يةةا صةةايف القيمةةة احلاليةةة للمعةةر
راتبتمةةاب بل ة ا ةةدا م 8+4+0ع ال ة تي ةةج قم ةةو اءي ةرابات ال ة صص ةةو بليرةةا املع ةةر س ةةنوي ا ةةب م ة م ب اس ةةة

ا د ل ر ةرح التكةاليف الة يت ملرةا املعةر سةنوي ا نرةا لن صةو بلة صةايف اءيةراب السةنوي الةكي يةتب اةررة د ا ةو
مصب  %04للوصوم حث صايف القيمة احلالية لكو سنة ،ر د مصةب حيةراب املعةر ملةدة 88ع سةنة لن صةو بلة صةايف
ةيمة حالية ويفية للمعر قدا نا  41440ب ت نم ةيمة ويفية أي يقيةو املةدير املةاأ املعةر حسةب يةا صةايف
القيمة احلالية.
جدول()4
حساب صافي الايمة ال الية للمشروع
سنوات

اءيرابات

التكاليف

صايف الررح

س ر ا صب%04

صايف القيمة احلالية
لنقوب

0

0

501142

-501142

1

-501142

1

88870

24129

64741

0.8929

57807.24

2

88870

24129

64741

0.7922

51287.82

3

88870

24129

64741

0.7118

46082.64

4

88870

24129

64741

0.6355

41142.91

5

88870

24129

64741

0.5674

36734.04

6

88870

24129

64741

0.5066

32797.79

7

88870

24129

64741

0.4523

29282.35

8

88870

24129

64741

0.4039

26148.89

9

88870

24129

64741

0.3606

23345.6

10

88870

24129

64741

0.322

20846.6

11

88870

24129

64741

0.2875

18613.04
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12

88870

24129

64741

0.2567

16619.01

13

88870

24129

64741

0.2292

14838.64

14

88870

24129

64741

0.2046

13246.01

15

88870

24129

64741

0.1827

11828.18

16

88870

24129

64741

0.1631

10559.26

17

88870

24129

64741

0.1456

9426.29

18

88870

24129

64741

0.13

8416.33

19

88870

24129

64741

0.1161

7516.43

20

88870

24129

64741

0.1037

6713.642

21

88870

24129

64741

0.0926

5995.017

22

88870

24129

64741

0.0826

5347.607

23

88870

24129

64741

0.0738

4777.886

24

88870

24129

64741

0.0659

4266.432

25

88870

24129

64741

0.0588

3806.771

26

88870

24129

64741

0.0525

3398.903

27

88870

24129

64741

0.0469

3036.353

28

88870

24129

64741

0.0419

2712.648

29

88870

24129

64741

0.0374

2421.313

30

88870

24129

64741

0.0334

2162.349

31

88870

24129

64741

0.0298

1929.282

32

88870

24129

64741

0.0266

1722.111

33

88870

24129

64741

0.0237

1534.362

صايف القيمة
احلالية

---

---

---

---

$ 25221.75

ال دول م إعداد الباحث باالعتماد على دراقة جدوا المشروع.
 .2اقتخدام طرياة ش رة الارارات في قاييم المشروع
يظرةةر نةةكا النمةةو ج بمليةةة مصةةب التةةدفقات النقديةةة بلة ريةةكو ريةةجرة ةةا ث ثةةة فةةر ابتمةةابا بلة احتماليةةة
حتق التدفقات النقدية املتوة ة ،يكون التدف النقدي امللصو بيا ة بةب املتوسةا املةريفح لفةر العةجرة ةريفح ةو فةر
حث احتماليةةة حد ثة  ،ةةب ح امةةري التةةدفقات النقديةةة للفةةر لن صةةو بلة صةةايف القيمةةة احلاليةةة املتوة ةةة للمعةةر  ،يةةتب
اسةةتلدا ريةةجرة القةرا ات ةرتج أ أ ةةةر حسةةب ا يةةا ات امل ر حةةة ،حيةةل تكةةب حيفةرايت الت ليةةو رةةد ن ميةةا ات التأيفيةةو
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رة حيفرايت الت ليو ري حب ايت ميا التأيفيو فرصةة ةب ح حيفةرايت قا نةة رةج العةجرتج امتيةا ريةان أي ريةجرة ت ةم
أبل ة با ةةد ةةري خمةةاطرة قيولةةة ليكةةون اا ة ا أ ةةا املةةدير املةةاأ ا ةةا ةةةا ا تنفيةةك أ تأيفيةةو املعةةر حتقي ة أبل ة نف ةةة
توة ة للعر ة.
ييج ا د م 1ع صايف القيمة احلالية املويفيةة للمعةر اليالاةة  251528.145ألةف ب ت النةاتج بةب ث ثةة
ف ةةر ري ةةجرة القة ةرا ات الة ث ةةة راحتمالي ةةة  %21تن تك ةةون الت ةةدفقات النقدي ةةة بالي ةةةع  %81أن تك ةةون الت ةةدفقات
النقدية توس ةع  %25أن تكون التةدفقات النقديةة نلفضةةع ي كةق اتيةراا امل يةا ي اليةالغ 205480ع ب ت
ب يفة امللاطرة الكيبة للمعر د ا و امت ا قدا م %3,0ع الكي يدم بل حن املعةر شفةوا رامللةاطرة ماصةة
بند أي تاب رسيا شب توةري يف التدفقات النقدية كةب أن ي ةم تةدفقات نقديةة سةالية للمعةر ةا ةةد ي ةرو املةدير
املاأ حث ا ا ةرا ماطئ يف ةيوم املعر رسيب بد أمكم رنظر اتبتيا اتحتمالية الةالةة ال تتوةري رنسةية %41ع
حن يكةةون حيةراب املعةةر ةةنلفض ةةا يةةيبي حث اتفةةاو التةةدفقات النقديةةة املسةةتقيلية للمعةةر تكيةةد مسةةا ر تكةةب يف
احلسيان.
جدول()5
صافي الايمة ال الية عند اهمال خيار التاجيل
-501142

-501142

-501142

السنة

حيراب باأ

حيراب توسا

حيراب نلفض

1

79352.68

5691.64

24419.64

2

7085.61

50821.11

21803.25

3

63259.47

45375099

19467.19

4

56481.67

40514.28

17381.42

5

50430.06

36173.46

15519.12

6

45026.84

32297.73

13856.36

7

40202.54

28837.26

12371.75

8

35895.12

25747.56

11046.21

9

32049.22

22988.89

9862.684

10

28615.37

20525.79

8805.968

11

25549.44

18326.6

7862.471

12

22812

16363.04

7020.064

13

20367.86

14609.85

6267.914

14

18185.59

13044.51

5596.352

15

16237.13

11646.89

4996.743
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16

14497.44

10399.01

4461.377

17

12944.14

9284.827

3983.373

18

11557.27

8290.024

3556.583

19

10318.99

7401.807

3175.52

20

9213.384

6608.756

2835.286

21

8226.235

5900.675

2531.505

22

7344.853

5268.46

2260.273

23

6557.905

4703.982

2018.101

24

5855.272

4199.984

1801.876

25

5227.921

3749.986

1608.817

26

4667.787

3348.202

1436.444

27

4167.667

2989.466

1282.539

28

3721.131

2669.166

1145.124

29

3322.439

2383.184

1022.433

30

2966.463

2127.843

912.8862

31

2648.628

1899.86

815.077

32

2364.846

1696.303

727.7473

33

2111.47

1514.556

649.7744

اجملمو

723029.4187

518628.6969

222501.8802

صايف القيمة
احلالية لكو 221887.4187
احتمام

17486.69694

-278640.1198

اتحتمالية

0.4

0.35

0.25

*NPV
اتحتمالية

88754.96747

6120.34393

-69660.02996

=القيمة
املتوة ة

$25152.814
5

او
اتمت ا

%8.1

ال دول م اعداد الباحث باالعتماد على دراقة جدوا المشروع ومخرجات ال اقوب.
ييةةج ا ةةد م 4ع ا تفةةا صةةايف القيمةةة احلاليةةة للمعةةر ر ةةد ارمةةك رنظةةر اتبتيةةا ميةةا التأيفيةةو للمعةةر يف
ا ةويت نظريةةة ا يةةا ات احلقيقيةةة ،ح يسةةابد ميةةا التأيفيةةو املةةدير املةةاأ للمعةةر ةةب احلصةةوم بل ة املزيةةد امل لو ةةات بةةب
ال لةةب بلة املعةةر  ،ةةا تكةةب اءبا ة ةةب ا ةةا ةةرا التنفيةةك ةةب بد ة ر ةةد فة ة التأيفيةةو ،ةةب مة م ا ةةد م تيةةج أن
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صايف القيمة احلالية سوا ترتفري ح ا ت تأيفيةو تنفيةك املعةر ةب 25152ع ألةف ب ت حث 84710ع ألةف ب ت ةا
يفس ةةر أن ي ةةا التأيفي ةةو ةيم ةةة ا ةةق ،ن ةةكا ةةا ييينة ة اتف ةةاو اتية ةراا امل ي ةةا ي ةةب  (205480أل ةةف ب ت حث
91250ع ألةةف ب ت ةةا يةةدم حث اتفةةاو امللةةاطرة نةةكا ةةا ي كسة ا ةةو اتمةةت ا اليةةالغ  %0,14عةياسة ا ةيةةو
ارمةةك رنظةةر اتبتيةةا ميةةا التأيفيةةو اليةةالغ )%3,0ع ،تفسةةب لةةال أن ميةةا التأيفيةةو ةةنح املةةدير املةةاأ املزيةةد ةةب الوةة
مل رفةة ال لةةب احلقيقةم بلة املعةةر  ،أي الةتللص ةةب امللةاطرة اليالاةةة %41ع فيضةةرا حث 1ع رسةيب الت ةةرا بلة
ال لب أحلقيقيم.
جدول()6
صافي الايمة ال الية عند االخذ بنلر االعتبار خيار التاجيل
السنة

------

-------

-------

1

----

----

----

-------

حيراب باأ

حيراب توسا

حيراب نلفض

1

-447448

-447448

0

2

7085.61

50821.11

0

3

63259.47

45375099

0

4

56481.67

40514.28

0

5

50430.06

36173.46

0

6

45026.84

32297.73

0

7

40202.54

28837.26

0

8

35895.12

25747.56

0

9

32049.22

22988.89

0

10

28615.37

20525.79

0

11

25549.44

18326.6

0

12

22812

16363.04

0

13

20367.86

14609.85

0

14

18185.59

13044.51

0

15

16237.13

11646.89

0

16

14497.44

10399.01

0

17

12944.14

9284.827

0
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18

11557.27

8290.024

0

19

10318.99

7401.807

0

20

9213.384

6608.756

0

21

8226.235

5900.675

0

22

7344.853

5268.46

0

23

6557.905

4703.982

0

24

5855.272

4199.984

0

25

5227.921

3749.986

0

26

4667.787

3348.202

0

27

4167.667

2989.466

0

28

3721.131

2669.166

0

29

3322.439

2383.184

0

30

2966.463

2127.843

0

31

2648.628

1899.86

0

32

2364.846

1696.303

0

33

2111.47

1514.556

0

34

1885.241

1352.282

0

اجملمو

723029.4187

518628.696
9

0

صايف القيمة احلالية
لكو احتمام

221887.4187

17486.6969
4

0

اتحتمالية

0.4

0.35

0.25

6120.34393

0

* NPVاتحتمالية 88754.96747

=القيمة

9487

املتوة ة

5

او
اتمت ا

1.07

ال دول م اعداد الباحث باالعتماد على دراقة جدوا المشروع ومخرجات ال اقوب.
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االقتنتاجات والتوصيات
فوالة االقتنتاجات
.0
.4
.8
.2
.1

العةةر ات ال ة

تلةةال ةةد ايت ةةاليج ات فةةايتة باليةةة تكةةب ان تتلةةك ة ةرا ات يفيةةدة يف امتيةةا املعةةر بات ات

القيمة ال الية ب م م اتبتماب بل ال را احلديةة يف تقييب القرا ات الرأمسالية شبنا.
القيمةة املويفيةة حة ان انة ةليلةة ت يأمةك رنظةر اتبتيةا امللةاطرة
يقيو يا صةايف القيمةة احلاليةة املعةر
يف حام حصوم تاب يف اءيرابات املتوة ة ا ييبي يف النراية حث تكيد مسا ر تكب يف احلسيان.
ت م نظرية ا يا ات احلقيقية نتا ج أبا بند تقيةيب املعةر بات لكةب ت تةق قةدة ر ةض العةئ حتتةاج حث ةد ايت
اليج باأ املرا ة.
ن حةةع بنةةد اسةةتلدا طريقةةة ريةةجرة القةرا ات اتفةةاو ا ةةو اتمةةت ا ةةب 3.0ع حسةةب يةةا صةةايف القيمةةة
احلالية اث 0.14ع حسب ريجرة القرا ات ا يدم اث فيض امللاطرة ال تأ د رعكو يب.
رلاة صةةايف القيمةةة احلاليةةة للمعةةر حسةةب يا صةةايف القيمةةة احلاليةةة ) ( 41018ب ت  ،فيمةةا رلا ة صةةايف
القيمةةة احلاليةةة حسةةب طريقةةة ريةةجرة القةرا ات )( 32401ب ت ايةةدم بلة ان امةةك امللةةاطرة اليةةالغ %41ع
رنظر اتبتيا ابي اث ا تفا صايف القيمة احلالية.

ثااياًة الماترحات

 .0ابتماب العر ات ررا ج تد ييية ملد ا را املاليج ركافة ب ايفو فري را اهتب ال تن كق ستقي بل أبايت العر ة.
 .4اسةةتلدا ا يةةا ات احلقيقيةةة يف بمليةةة تقيةةيب الق ةرا ات اتسةةتةما ية لزيةةابة فةةر النجةةاح تقليةةو امللةةاطرة ال تأ ةةد يف
ريلة تتسب رالتاب التقلب املستمريب.
 .8ال مةو بلة تةد يب املةةد ايت املةةاليج بلة ال ةةرا احلديةةةة لتقيةيب املعةةا يري ت تسةام رةةا ات تتمارية
احلالية.

ةري تاةبات الييلةةة

 .2ت يية طريقةةة ريةةجرة القةرا ات انةةب صةةايف القيمةةة احلاليةةة لزيةةابة التا ةةد ةةكلال حلةةج سةةي رة املةةدير املةةاأ بلة اةةيا
ت يي ريجرة القرا ات ريدا تبتمابنا يف املستقيو.
المصادرة
.0

دا ي  ،ط م شموب  ،4119 ،تقييب القرا ات اتستةما ية  ،با ارب ارثب لل يابة النعر ،املوصو  ،ال راا .

 .4رر را  ،ا يفج ايرنا بت يعيو ،4119 ،اءبا ة املالية النظرية الت يي ال ملم ،با املريخ ،الرياو الس وبية.
 .8أرةةو وس ة مسيةةة بيةةدم ،مول ة  ،4100 ،ت ييقةةات احلاسةةوم يف ال لةةو املاليةةة ،يفا ةةة اليلقةةايت ،با ا ةةو للنعةةر،
بمان ،ار بن.
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 .2ال ةةا ري ،شمةةد بلةةم حر ةرانيب ،4101 ،اءبا ة املاليةةة املتقد ةةة ،يفا ةةة راةةداب ،با حث ةرايت للنعةةر التوزيةةري  ،بم ةةان ،
ار بن.
 .1محندي ،ةاسب نايفم ،4111 ،دمو نظري ت ييقم يف أسق حبداب ب اسات ا د ل تقيةيب املعةر بات ،نظةو
تنموي ،ا زيت الةا  ،ج ،0با املنانج ،بمان ،ار بن.
 .4محنةةدي ،ةاس ةةب ن ةةايفم ، 4111 ،ةةدمو نظةةري ت يي سق ةةم يف أس ةةق حب ةةداب ب اسةةات ا ةةد ل تقي ةةيب املع ةةر بات،
نظو تنموي ،ا زيت ار م ،ج  ، 0با املنانج ،بمان ،ار بن.
 .4رةةبأ آم ةةر ن ،4100 ،أساس ةةيات ويةةو النع ةةأة ،ا ةزيت الةةةا  ،تةةام ة يفب ،ترمج ةةة س ةةر بل ةةم حر ةرانيب امح ةةد
يوسف بيد ا ب ،با املريخ للنعر ،الرياو ،اململكة ال ررية الس وبية.
 .3ال ةةا  ،امح ةةد حس ةةج رت ةةام الة ةرا ي ،شم ةةد زبو،ر ةةد ن س ةةنة نع ةةر ،اس ةةتلدا حتلي ةةو احلساس ةةية يف تق ةةيب املع ةةا يري
اتسةةتةما ية يف ةةو ةةر ا امللةةاطرة ال تأ ةةد  :ب اسةةة حالةةة عةةر القنةةا الزيفايفيةةة يف شافظةةة اتنيةةا  ،ليةةة اءبا ة
اتةتصاب ،يفا ة اتنيا  .ال راا.
 .9أل يةةابي ،بيةةد الةةرزاا مضةةر حسةةب ،4104 ،اسةةتلدا نظريةةة ا يةةا ات احلقيقيةةة يف تقيةةيب املعةةر بات اتسةةتةما ية
ب ا سة ت ييقية يف الصنابة النف ية ال راةية ،سالة ب تو ام شب نعو ة ،لية اءبا ة اتةتصاب ،يفا ة املوصو ،ال راا.
 .01بيد الاين ،بابن بلم ،رب الضب ،4104 ،تقييب امليسسات ب نظو نظريةة ا يةا ات ،قلةة ا ةاث اةتصةابية ،
ال دب احلابي بعر  ،يفا ة ةلة ا زا ر.
 .00ك ةةوا ،نن ةةابي ص ةةكر ،4102 ،ت ييق ةةات نظري ةةة ا ي ةةا ات احلقيقي ةةة يف تقي ةةيب اتس ةةتةما ات ال قا ي ةةة  -ةةل
ت ييقم ،اطر حة ب تو ام شب نعو ة  ،ال راا.
 .04ا زابةةم ،ةةانر ،4119 ،ريةةجرة الق ةرا ات ،سةةالة ايفسةةتب شةةب نعةةو ة  ،ليةةة اتبا ة اتةتصةةاب ،يفا ةةة ب ع ة ،
ا مرو ية ال ررية السو ية.
13. Ehrhardt,Michael & Brigham, Eugene, 2008, Financial Management Theory & Practice, university of
Florida, USA.
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اثر التدوير الوظيفي للمديرين يف تطوير وتنمية املوارد البشرية
حتليل آلراء املديرين يف عدد من كليات اجلامعة ومعاهد وكليات هيئة التعليم التقين
مبدينة املوصل
أ.م.د.ميسون عبداهلل احمد /كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة الموصل
المستخلص
استتدف ه اتتلا ا ت معرفتتم مت ه مستتفدو ا دت يفر ا تتيرين ايت فرفا دبهافتتدع يمملدفعت فيتتتا هتتا اؼبعي تتدت ا ت ذبد ت
ا عيملتتم ت ويتتيفر يوملييتتم اؼب تياية ا د ترفم ت ه ت ة متتا مايتتدت اعبدمعتتم يمعدا ت اينتتم ا دعاتتيد ا د ت دب فملتتم اؼبي ت ي ع ت
اندفت ا دحثم ما مه اة مملفجيم حبثفد دبد ت ذ ك اسديدية االسد دنم طبدسيم اؼب يد يا هت ت يف تد اقتيد دت ا عاييتم
ت مهت اة مثدؽبتد يمتتد فدياتا متتا انظتدي ا ملمتترت اؼبا تد ادعرفتم دبدلتوات حبتثفد يا دت يفر ا تيرين يويتتيفر يوملييتم اؼبتياية
ا دترفم ،عتترهت د ايت ا يدنتتدت ا ت ن ربيتتيافد متتا هيملتتم حبثفتتد اؼبديثاتتم عت ة متتا ي ستتد األ قتتدو ا عاييتتم ت مايتتدت
جدمعم اؼبي يمعدا يمايدت اينم ا دعايد ا د ت ت اتلع اؼب فملتم يا تد د هت ةاد ي ،67ي تي قتد ي ت وي تات عبياتم
ما ا ملدد ج ا ن ت ضي اد اػبريج ع ة ما االسدملددجدت ع ما نبفتد ب تيت ت م يجفتم نمراتد ا ت استدفايا تد
اتتلا اؼبا،تتف يت ضتتي صباتتم متتد وي تتات م يفتتد ت مت ا دحثتتم م ىحدمهتتد ي ت ذباتتد نبفتتد يتتتريية ستتع اؼبت فرفا كبتتي
.
وملييم ميايةاد ا درفم ؼبد ما ابر ب دت معمليفد ت الا ا
المحور األول
اإلطار المنهجي
المقدمة
ع تتف ا ع تتدس و تتاخ ا قت تمليات األو تتوة وي تتييات جيارف تتم ظد تتت ـبدا تتم جيان تتا اغبي تتدة ي ب تترت ت ـبدا تتم نت تيا
اؼبملميدت فبد ي هدؼبد ج ف ا اي هدس ا عيؼبم ا لت سدةت في ا ثتيية ا عاييتم ي ا ديتييات ا د مليتم اؽبد اتم يا ت ستفيت
ت مهدةة ودكي اؼبياية ا درفم ت اؼبملميدت اؼبعد رة ي تملعت مبدظتد وملميييتم ج فت ة ي ت ننت ا ي تت ظرحتت ي تية
ييتتد ي فكتتديا ج فت ة ف ت ت ت اؼبملميتتدت مثتتر مرينتتم ي ستتر استتدجد م ايقتتدفاك ي امتتريه ا ينيتتم ي زبيتتت
معتتكد يم ا همتتد ي اؼبكتتد ت مظتتدي ا ديا ت ي ا دنده ت اننقتتدع دستتد ،امفد و مليتتم اؼبعايمتتدت اؼبديتتيية ياهديدةاتتد ا يتتم
سدستتد ت ودتتلي هيايدمهتتد ورمتته هاتتد األةا يوعدي ت انس تىاويجيم فك ترا يمملفجتتد ت س ت ي رب يتتت ا ت اففد انس تىاويجيم
ت يجدت هد يتتم متتا ا دنتتيي ي ا دييتته اتتلا ا يا تتا اعب ف ت يج ت حدجتتم مدهاف ت ة مليهيتتم ج ف ت ة متتا اؼب تياية ا د ترفم نيهيتتم
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مهت ه ادج فت ي وييتتن مك وكتتي اله تتد استىاويجيد ت مةاية اؼبملميتتم ي تتيد م استىاويجيدمهد اؼب،دانتتم ونكتتر هدؼبيتتد ي
وعيت ؿبايتتد وقتتديها اؼبدلتوات األايتتم ت األستياي ا ي يتتم ا ت ت ت اؼبملميتتدت ودجت م يفتتد تتية فيتتتا هتتا ت يمهد هاتتد
ا عي ت ر ب دفدت مد دفملم.
ما املد فربز ةيي مةاية اؼبتياية ا دترفم د ت هتا ا قت ياألستد يا يا عيامت ا ت ورمته هاتد اؼبتيية ا دترت يا تلت
فعدرب شبا ميية ه انةاية ياألمثر وأبوا ت اننددجيم هاد انظاي يا قع اك وييفرع ي وملييد فكد سايب ا دت يفر
ا تتيرين  Job rotationا تتلت فعت ح ت ستتد يا يو مليتتدت ا ديتتيفر ا تتيرين يا دليتتو ا دملميي ت ي ح ت األستتد يا انةايفتتم
اغب فثتتم ا ت سبديس ت د يتتم اؼبملميتتدت اؼبديتتيية ت ا ا ت ا اؼبد متتم مد يد تتد ا تتلت مه ت ه متتا وتتاخ متتد وب ت متتا مودحتتم
ا نر م ألمرب ه ة ما ا عدماني ت فبديستم مثتر متا هيت متملمد ستيا ت األهيتدخ ا نمليتم ي انةايفتم ي ت ؾبتدخ انعتراه
ي انةاية ي ا يدةة .
فُع اؼبيرم ي ا عدم ي اؼب فر ؼبيديستم هيتدخ وتره دتك متملمد يؾبت يخ يفتت ويتم
يا د يفر ا يرين فع
مةايفتتم م ييستتم ياتتي ستتايب ذمت استتدثيدي ياالستتدندةة متتا اؼبتياية ا دترفم ت مقتتديفدمهد مدفتتم ي د تتد متتد فقتتد ،و اتتلا
األستايب ت اؼبملميتدت ا ت وقتعد مك استتدثيدي اػبتربات يان ت ا ياال دكتدي ت هيدؽبتتد متل ك في تتت ا دت يفر ا تتيرين ت
اؼبملميدت ا دعايييم يا ي يم يا يملدهيم ا ويتد ؾبييهم مددد م ت ا يرد م ياؼبؤاات ا عاييتم ؼبيايةاتد ا دترفم يذ تك
ا يتد هاد ا وي راظيم يا ريوني يا رود م ت األهيدخ ا نمليم يانةايفم.
يذ تك أل ستتايب ا دت يفر ا تتيرين فكدتتم هتتا مهافتتد ي ت يات يم ت اهدت اؼبتتيرنني يفدتتين فر تتم ؽبتتد ادع تتو هتتا
يامهد يمياا فد يميامملفد ت يرد م ينددظدت وره مث ا يرد م انةايفم يا يدةفم ميد فكدتم تاةاية يا يتدةة ت
ا يزايات ياؼبملميدت يا درمدت ها ا نريي ا نرةفم ؼبيرنيفد يميايةاد ا درفم .
الا مك جدنا ا د يفر ا يرين فقده اؼبملميدت ذات اؼبياية ا دترفم ا اياتم حبيت فقتدندة متا اؼبتياية ا دترفم
اؼبد تيافرة ت ا د ت يفا هاتتد مفتتديات ج ف ت ة نقبتتدز األهيتتدخ األوتتره هتتا ظرفتتت ا د ت يفا يا دفينتتم ق ت ا تمل ف ت ع ت
اجملدالت .
ما املد فأيت الا ا ت مي دي تم اي تيه هاتد ابتر مقتدنبم ا دت يفر ا تيرين ت وملييتم اؼبتياية ا دترفم ت هت ة متا
مايتتدت اعبدمعتتم يمعدا ت يمايتتدت اينتتم ا دعاتتيد ا د ت دب فملتتم اؼبي ت مذ اعتتدي ا ت ؿبتتديي ي يقتتم بابتتم سبث ت األيخ
دنظدي اؼبملفجت يويتتيا األتيي ا ثتدع مظتديا نمرفتد ياألتيي ا ثد ت فديتتيا انظتدي اؼبيت اع ي تيال استدملددجدت يو ت
اؼب ىحدت.
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أوال:مشكلة وتساؤالت البحث
و ملتت انةاية ت ا كثتو متتا اؼبملميتدت ا عدؼبيتم ا يتتيو م ت االاديتدو د دتتر مأحت اؼبتؤبرات ا يفتتم ا ت وكقت فد ميتتهة
وملدفقتتيم ود تتم متتا ةوتتيخ ا تتر اغبتتدةت يا عد ترفا ا تتلت فرمتته هاتتديي ا ديتتدة اؼبعرفتتم ،،معد تربا األف تراة ذيت اؼبعرفتتم
ياؼبفديات اد ا ية ا افعم د ياسديراي اؼبملميدت .ي ا يعم ،51 8002
ينمرا الزةفدة ح ة اؼبملدفقم ت ا قيي ا عدؼبيم يأل ا د مد ةيمد أل ان ياأل ت ي هاتد استدلاخ متيايةع اؼبددحتم
يرب يت مهافد وملدفقيم يحي ن ما االنندتدح ا عتدؼب يت رت نمتدو ا عيؼبتم دوتت اؼبتياية اؼبد يتم ياؼبدةفتم يحتج ا دكملي يجيتم
مددحتتم اجييتتا يس فعت أمكتتد حت احدكدياتتد فاتتد وعت ذ تتك اؼبيت ا اػبيتتا ادييتته ياؼبملدفقتتم تتل ك يمتتهت اؼبملميتتدت
هاد االسدثيدي ت ح اد ميايةاد يا اؼبياية ا درفم د يتت ميتهة وملدفقتيم ؽبتد يذ تك متا وتاخ وملييدفتد يوييفراتد ؽبتلا
اؼبيية.
ياالاديتتدو تتدؼبياية ا د ترفم ت وهاف ت مقتتدير يمتتد فؤف ت اتتلا اؼب تتدخ ا كدد تتدت ياألة يتتدت انةايفتتم ت معد ترمهد
ايا ا ت م مد ور ع اند ات ما اغب ف ها يي مةاية األفراة ،،مك اغبت ف هتا يي مةاية اؼبتياية ا دترفم ،،ي تيال مك
ا كدد دت اغب فثم ا دوت ودكاد ها مد فقيد ب يي ي اؼبدخ ا نكرت.،،
متا مت متتد ست ت فتملف اتتلا ا ت اؼبدياضتتا د ت هتتا ا عيامت ا ت وقتتفد ت وملييتتم ا عتتدماني يوهفت مملفتتد يمتتا
الع ا عيام ا د يفر ا يرين اي و يفر ا عدماني يهاد يفت ذ ك ن ظرح ا دقد الت ا ثيم:
 -1ىل يدرك المبحوثين في الميدان المبحوث المقصود بالتدوير الوظيفي ؟
 -2ىل يوجد ثمةة أي ارتبةاب بةين التةدوير الةوظيفي فةي إطارىةا الكلةي همةا يحققةو مةن م)ايةا ومنةاف التةي ةيتم
تشخيصها الحقا بوصفها متغيراً مستقالً ،وتطوير وتنمية الموارد البشرية بوصفو متغيراً معتمداً.
 -3ىةةل يوجةةد ثمةةة أي اثةةر بةةين التةةدوير الةةوظيفي فةةي إطارىةةا الكلةةي بوصةةفها متغي ةراً مسةةتقالً ،وتطةةوير وتنميةةة
الموارد البشرية بوصفو متغيراً معتمداً

ثانياً :أىمية البحث

فكدقتتا اتتلا ا ت نبيد ت متتا نبيتتم ا اف ت اؼبديثاتتم د قتتع كبتتي ا دعرفتتم دبدلواو ت يا د ت يفر ا تتيرين يويتتيفر
يوملييم اؼبياية ا درفم ،د ع اد اؼب،دانم يذ ك مي و الود دي ظ يعم ا عا م ا ذبيعفد.
يحي

الع االنبيم وىايح ني ا ملمرفم ياؼبي انيم لا يبكا ا يخ ن سدد ة هاد ا مل ي ا يت:

األىمية النظرية :يودجاد دبد سدنين همل مجد دت وقد الت مدكاد ا ملمرفم ي تنفد ستديفر مظتديا نمرفتد فؤست
ؼبنفيم ا د يفر ا يرين

يوييفر يوملييم اؼبياية ا درفم يهاد كبي

فق ع

ي م حدجم اؼبفديني خبيي فد.

األىميةةة الميدانيةةة :يودجق ت دود تتدي ها ت االيو تتدر ياألبتتر ا تتد يدني تتني ا د ت يفر ا تتيرين ت اظدياتتد ا كا ت
وييفر يوملييتم اؼبتياية ا دترفم

ي تتني

يدبتد ت فانتت اند تدع اؼبت فرفا ت اؼبيت ا اؼب تيث اعيت هاتد ويرينفتد ت حيتدة مملميتدفد
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هاتتد كبتتي ت ال و تتم مملدفع ت همل ت ح ت ية معرفتتم اتتلا ا دتتأبو يمعرفتتم انعكدستتدو ت حيتتدة اؼبي ت ا ف تتت ت سبد ت ي تتيال
د يف ا عا م دكي ل ك مثدال يدبد و د ت اؼبملميدت االوره ت ا ند.
فيتا ها ذ ك يدبد وعهز ندد ج ا د اي اؼبي اع األنبيم ا ملمرفتم ا ت يذ تك ت ه اؼبفديتني اؼبدتدي م تيفد ت اتلع
االنبيم فيتد.
ثالثا :ىدف البحث
ربديخ ا دحثم ما واخ الا ا

رب ف ظ يعم ا عا م ني ا د يفر ا يرين يوييفر يوملييم اؼبياية ا دترفم فيتتا هتا

ا قتتع الرفتتدي اتتلع ا عا تتم هاتتد مقتتديه اؼبيت ا اؼب تتيث ي دج ف ت امثتتر مه ت ه ا ت اك رب يتتت اعبيانتتا ا ر يقتتيم
ا ويم :
 -5ي م يود،يف ا د يفر ا يرين ت اؼبي ا اؼب يث.
 -8اود دي ها دت االيو در ني ا د يفر ا يرين يوييفر يوملييم اؼبياية ا درفم هاد اؼبقديه ا كا .
 -3اود دي ا دأبو ما واخ مبدذج اػبي ني اؼبدلوفا هاد اؼبقديه ا كا .
رابعا :فرضيات البحث
ن رب ف ت هتتا فرض تيدو اهديتتدةا هاتتد التسةةاؤالت المثةةارة فةةي

وتتيفوا اجد تتدت هاتتد وقتتد الت مدتتكام ا ت
المشكلة

 .5ويج ها م ايو در معمليفم ني ا د يفر ا يرين ي نفد مدلوا مقد ا ي ني ويتيفر يوملييتم اؼبتياية ا دترفم ي تن مدلتوا
معدي ا يذ ك فييد ي سبت ةياسدفد هاد اؼبقديه ا كا ني اؼبدلوفا اؼب يبني .
 .8ويج ها م وأبو ذات ةال م محيد يم اد يفر ا يرين ت اؼبي ا اؼب يث ي نفد مدلوا مقتد ا ت ويتيفر يوملييتم
اؼبياية ا درفم ي نفد مدلوا معدي ا يذ ك هاد اؼبقديه ا كا .
رابعاً :حدود البحث ال)مانية والمكانية ومجتمعو وعينتو

ه ت ت اؼب ت ة متتا  8053/ 6/5لدفتتم  8053/2/30ي تتنفد ح ت ية ا ت ا همدنيتتم فييتتد ه ت ه ت ة متتا مايتتدت

اعبدمعم يمعدا يمايدت اينم ا دعايد ا د دب فملم اؼبي ت اظدي ةياسم اغبد م ي ن ح يةع اؼبكدنيم.
متد فييتتد ىبتتف ؾبديعت ف اتتد ي ،67و يفقتتيد ياتتد فدتكاي عت ة متتا ي ستتد األ قتتدو ا عاييتتم ت مايتتدت جدمعتتم
اؼبي يمعدا يمايدت اينم ا دعايد ا د ت اؼبي .
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خامساً :منهج البحث و تقاناتو
ا

اهدي ا دحثم هاد اؼبملفج ا ي ن ا د ايا ت اقبدز حبثفد الهد دةاد دبا يدت ت اتيا األات اه اؼبرجتية متا اتلا
.
ي ملد ا هاد ذ ك ن اهديدة و دندت الا اؼبملفج ت ربيي مقتداهمدمهد متا ا يدنتدت ي ت سبثاتت د تدندني ي يقتدني

.
 :اؼب د ات االسد دنم ا دبيج فد ن ربيي ا يدندت ما هيملم ا
ذب ي انعدية مك يي م االسد د م ي نفد ي عت ت بابم ؿبديي اودف األيخ مملفد دؼبؤعرات ا ونيت ت ي تم
ياعبمل ا عيتر اؼبؤا ا عاي اػبربة ا ت ييات ا د يف يتم ،يضتد ا ثتدع اؼبؤعترات ا ت و تي مدلتو ا دت يفر
هيملم ا
ا يرين يه ةاد ي ،58مؤعرا.
متتد األتتيي ا ثد ت فيتتتد اؼبؤع ترات ا ت و تتي مدلتتو ويتتيفر يوملييتتم اؼب تياية ا د ترفم يه ت ةاد ي ،58مؤع ترا فيتتتد
يمدنت صبام اؼبؤعرات اؼبلميية مدفيم ادع و هيد ياةت ا دحثم ا دع و همل ي وعات األمر دبدلوت حبثفد ا ر يقني.
المحور الثاني
اإلطار النظري
ه1

التدوير الوظيفي :

ا دري ت رب ف منفيو ا د يفر ا يرين يبكا ويضي

ما واخ:

 .1التدوير لغة :ةيي – ةييع  -ةييا ؿبتييت – مملدي تم – وترافف – وعد تا – ني تم – يفيتم.يا يأ يا يتأ
. ،786 5761
التةةدوير اصةةطالحا  :فع ت وع ترف

اؼبيرتتم اعب ف ت ػب تربات يرينيتتم –مدع ت ةة يذ تتك مل ا ت مؤ دتتد متتا يرينتتم مك

وره يفقده ذ تك هاتد فدعتره هاتد اؼبتيرنني ا وترفا ي ندتيدفد ي ينتم ا عيت ا عيات ياالجديتده يفقتده ذ تك
الح د ت ةا ا عي ما اعبفدت اؼب،دانم مذ ستيعره اؼبيرتم متا متا فديت ي تأت ظرف تم ي ت معايمتم وأوتلاد ييدبتد متا
ت مكد وبي هايفد يمدار .،323 8007
ي يض ي ،Holle , 2005 , 6ان ةا ا نرة هاد سد ا د،ييف اعب ف ياؼبؤ ت ؼبت ة زممليتم ؿبت ةة مذ م ا دت يفر
ا يرين فد ة دؼبي ا ا تيرين يمتد و تريع انةاية متا اغبدجتم الةا هيت معني.ي مت يعتراه  ،63 8006أنت ن ت
اؼب ت فر اؼب تراة وملييد ت متتا يرينتتم ذات مفتتدو ي عتترير ةا معيملتتم مك يرينتتم وتتره ؽبتتد مفتتدو ي عتترير ةا ـبدانتتم األمتتر
ا لت فقين دمدقد وربات يمفديات مةايفتم ذات عتدة ياستعم مذ ا دمل ت ا ت ييت تني ا يرتد م فيستا فتت يوانيتم
اؼب فر د ي ا لت يبكا ما ويد ت مفدياو يورباوت متا مديا تدت صباتم متا ا يرد م.ي يضت ي تدجكر ،17 8050
أن ت األستتايب ا تتلت فملد ت ا نتترة ا عدم ت متتا وا ت مك ميا تتا ه ت ة ت اؼبملميتتم لتترق ويستتيا مفديو ت يمعرفد ت ي ياو ت
ياؽب ت ه مملفتتد مهيتتد وتتربة يستتا انتترة يوعرفيت ت مك ؾبتتدالت ـبدانتتم ت اؼبملميتتم .مد ياػبد ت ت  ،587 8055فيعرف ت
هاتتد انت نمتتدو ىويتتا ا عيت يفيت فكاتتم اؼبيرتتم تتأةا هيت ؿبت ة ي فبديستتم مفتتدو يرينيتتم معيملتتم ي عت مت ة معيملتتم مدفيتتم
( ) 300

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

اثر التدوير الوظيفي للمديرين يف تطوير وتنمية املوارد البشرية  / ...ص ص316-296

نو دن ت ذ تتك ا عي ت ي واتتك ا يرينتتم فمل ت مك يرينتتم وتتره ي هي ت ج ف .ي عتتدي م يت يا تياةت  ،816 8058أن ت
يبكا اييرم ا دملديب هاد ميا ا ـبدانم يما مي ا مك آور حقا اغبدجم هايد أن ما تو اؼبيكتا حت يث مثت اتلا
ا دملديب مذا س فكدقا اؼبيرم مفديات ـبدانم ت ا عي .
هاي يبكا كب ة منفيو ا د يفر ا يرين هاتد يفتت متد مت هايت ا تدحثي تأ ا دت يفر ا تيرين ربرفتك اؼبيرتم
متتا يريندت اغبد يتتم مك يرينتتم وتتره ف يتتد ت اؼبقتتديت ا تتيرين ذاو ت ا يتتيخ هاتتد مفتتديات وديا فتتد ا يرينتتم اغبد يتتم ي
ي ستتيد ا يتتيخ هات مفتتديات فديا فتتد ويتتييع ا تتيرين اؼبقتتد ا هاتتد فعتتية اؼبيرتتم مك يريندت االيك عت ا دت يفر .
ي ل ك ىبداتم ا دت يفر هتا ا مل ت مذ ف يت تدألوو ربرفتك اؼبيرتم متا يريندت اغبد يتم مك عتل يرينتم وتره ت اؼبملميتم
ي ت س ت ا تمل ف ي ديتتد ت مفتتديات اؼبيرتتم متتا ا يرينتتم اعب ف ت ة ي ألس ت دب وتترت تتي متتا يملفتتد األس ت دب ا ت يية
ذمراد ت ا د يفر ا يرين يهييمد ودع ة األا اه ا وملد اد اؼبملميدت ما و ت سيدستم ا دت يفر ا تيرين ت فكتي متا
يملفد :
 oا دعره هاد اؼبيااا يا يات ا نمليم ي ا يدةفم ه ا عدماني دؼبملميم.
 oا د،ييت احاخ ا يرين يرد م اؼبملميم.
ثانيةا :أىميةة التةدوير الةوظيفي:م ا دت يفر ا تيرين و مليتم مةايفتم ح فثتم يبكتا متا واؽبتد متملن ا نتر
ايتيرنني يمتل ك ا يتتد هاتد ا وي راظيتم ييود تم األهيتدخ ا ت وي ت اد ا يرتد م ا ت يبكت فيفتد

اؼبدقتديفم

ت د د مت ة ظيفاتم

يالستييد ا يرتد م انعترافيم يانةايفتم يا يدةفتم فكايتد ظد تت مت ة ا د ت ي اؼبت فر ي اؼبدتره ت يريندت وي ت ت
ا وي راظيتم يا تريوني يا دكتراي ياؼبات يانعكت ذ تك هاتد هيت اؼبتيرنني ي ا عتدماني ألنت فترما مك ا رود تم يهت و ا دج فت
يا دييفر .اونت ( )Yinhu, 2005,557و( ) Jones &George) , 2003 , 555هاد ان يبكا رب ف نبيد ما واخ:
 .5م ا د يفر ا يرين فقد ،و ديريم ؾبييهم ما األفراة ما اج مهيندفد يمه اةاد اد يفا هاد ا عي .
 .8ممكدنيتتم ت ية ا د ت يفر ا تتيرين هاتتد ح ت اؼبدتتدم ا ت ح ت بت ت مةاية اؼب تياية ا د ترفم يمهبتتدة اغب ت ؽبتتد و ت يهبيد
ين مذا مد ن وي يت ا د يفر ا يرين ت اؼبملميدت هاد فيت يية.
ي دك
 .3فقفد ت زفدةة وملي مفدية ا نترة ا عدمت متا وتاخ وملدي ت هاتد هيتدخ هت ة ي ميا تا يرينيتم ت قتدو اؼبملميتم
ي اػبت اننددج .
 .1يبثت ت مس تتفدمد ف تتدها ت مهت ت اة اؼب تتا ا د تترت م تتا و تتاخ مهب تتدة ن تتي م تتا ا دي تتد ت تتني ت ت يات ا ن تترة يياج دوت ت
يمقؤي يدو مذ فدياا اهديدة الا األسايب مةاية مني ة يمعرفتم مدماتم دبتد ربيفت األ قتدو ي انةايات متا مفتديات
ي هيدخ د ف ا كينيم ا ازمم نجرا ا دمل ات ةاو انةاية ا ياح ة ي ني انةايات اؼبيكملم.
 .1فكقا اؼبيرم ا لت فدد و يفرع ت ا عي وربة قرهم امرب م دينم ما اؼبيرم ا لت ال فدد و يفرع ت ا عي .
 .7ةاة فعد م ادييفر ا يرين .
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ثالثا :أىداف التدوير الوظيفي
املتتد ا ع فت متتا األات اه ا ت يضت فد ا تتدحثي يمتملفد ي
ا يرين اوديد ننق ي هاد اؼبقديه ا يرين فديث د يت:
 .5متتا ج ت ا د ت يفا هاتتد ا يتتدو تتدألةا األفيت ت ت ا عي ت ضتتيا نيتتدي ا يرينتتم اؼبعمليتتم ي اؼب،ييتتم ت يرينتتم متتا
, 2012 ,268

 ،Morrisهاتتد

اؽبت ه متتا ا دت يفر

االوديد ننق فيتا ها ا دت يفر ا تيرين تني ا يحت ات ي األ قتدو اؼب،دانتم ت اؼبملميتم ففت ه مك مقتا ا مليتي
يا دييي ما اج ا د و ا يرين فيتا ها ةا فيت ت اؼبملد ا ا ودياا يات مثر يففيد يسا
 .8م ا دت يفر ففت ه مك ا دييتته يانةيا ت ا ترايات ا ت فتدد ازبدذاتتد يو يتتيد تتي متتا ت ا قتتد ف قتتا ت متتا ت
اؼبملميم مك ت م وأبو ا د يفر فؤةت مك زفدةة يال األفراة ا عدماني ايملميم مك .
 .3فقتتعد ا دت يفر ا تتيرين مك وعاتتد ا نتترة ا ع فت متتا األهيتتدخ اؼب،دانتتم ت ا يحت ات ي األ قتتدو ت ف تتيو اؼبيرتتم تتأةا
م ا دت يفر ا تيرين هبعت اؼبرينتم فبكملتم ي م توة ت اؼبملميتمByars & Rue , 2004 ( .
هيت ؿبت ة دبت ة متا ا تهما فيفتد حيت
),192

خامسا:معوقات تطبيق أ ةلو التةدوير الةوظيفي:م ت هيايتم ويتيفر ي وملييتم ال ت متا
اؼبعي تدت ا ت

فيتدةففد هت ة متا

ت ربتيخ ةي وملنيتلاد ي و ات متا ا نيا ت اؼبرجتية مملفتد .ي ستايب ا دت يفر ا تيرين ملتوع متا األستد يا

ويعا ما وي ي ت ي ربتيخ ةي وي ي ت د دتك
انةايفم اؼبد عم ت وييفر يوملييم اؼبيية ا درت وياجف ا عيا ت ا
ا يت ين.ففملتد متا فتره متا ا عيامت ا ت و ات متا نبيتم وي يتت ستايب ا دت يفر ا تيرين اتي هت و ا ر تم ت مودحتم
ا نر م ادعره هاتد ستراي عت ا يحت ات انةايفتم يهت و يجتية ي تت متده ادي يتت ياغبدجتم ؼبيهانيتم مقتد ام ياضبت
 ،36 5776فييد فره يا رفييت  ،15 8050م اؼبعي دت ود ة د يت :
 .5ض،دمم األجفهة اغبكيميم ما حي ه ة ا عدماني.
 .8ع األنميم يا ددرفعدت ا يرينيم يا وعيت وي يت سايب ا د يفر ا يرين .
 .3ضعم ا يه ه ا عدماني ت اؼبملميدت أنبيم ا دييفر يما مث م ديمدفد ادليو.
 .1ضعم مةايات ا دييفر مدةفد ي درفد.
 .1ام اؼبياية ياغبيافه اؼبدةفم ت ع اؼبملميدت.
 .7االوديتدي تو اؼبملدستا ايت فرفا فيتتا هتا ب تدفدفد ا قتا يم اذبتدع ستد يا ا دليتو يا ديتيفر يمتا ضتيملفد
سايب ا د يفر ا يرين .
 .6اؽبيك ا دملميي اؼبع يا لو مملدسا دي يت هيايم ا د يفر ا يرين .
 .2ه و رب ف اؼبقدي ا يرين اعدماني فيتا ها ه و يجية ي م يرين عبييا ا يرد م.
 .7ه و يجية نمدو معايمدت مةايفم فعد م.
 .50اوداه اػبيد ف ا د،ييم اعدماني.
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رابعا:الم)ايا والمناف للتدوير الوظيفي
املد ك ا ع ف ما اؼبهافتد ا ت عتدي م يفتد ا ع فت متا ا تدحثني يمتا ترزاد
ان يبكا رب ف مملدفا ا د يفر ا يرين ت فم مملميم مدنت د يت:
 .5ف و وربة و يفا م يية جي ا ك ميرم .

)(Dessler, 1991, 286

ا تلت مت هاتد

 .8فقده ت ذبملا اعبيية ما واخ اننددج اؼبقدير يا ج ف ة ت م قد
 .3ىبدرب اؼبد يب يفقده ت رب ف ن در ية يضعم اؼبيرم
 .1ميد م ا دلو ت ا د يفر ا يرين يبكا وبقا ا دعدي ني األ قدو
 .1هبع اؼب يا مثر ففيد اح اد ؼبددم األور
 .7فيسا معديه اؼبد يب ني انةاية .
فع ت ا دت يفر ا تتيرين متتا األستتد يا اؼبفيتتم ا ت فتتدد متتا واؽبتتد زبنتتي اؼبقتتؤي يدت ت ا عي ت ت و اي ت مقتتديه
اؼبقتتؤي يدت ت ا عي ت اي اؼبقتتؤي يدت ي اؼبمل،نيتتتم ،متتا اج ت ا يتتتد هاتتد مقتتديه ا دفتترب متتا ا عي ت ق ت ا ضتتليظدت
ا عي ( )Cosgel & Micelle, 1998, 3ي م ) )Olorunsola, 2000, 94 - 95مك:
 ان فيفر فر وييفر مفديات ا عدماني اؼب،دانم.ب -فعيت ت مك مرف تتدي هملي تتر ا د ت ت ت يا د ني تته اقب تتدزات يا تتلا ست ت ا ونك تتو اؼبملمي تتدت دي ي تتت سيدس تتم ا دت ت يفر
ا يرين ت هيدؽبد.
ت -امدقدب اؼبهف ما اػبربة ياؼبفدية ت ا يح ة اؼبدمليهم ي يح ة ا عي .
ه2

خلفية نظرية حول تنمية الموارد البشرية

 -1دواعي تغيير نظرة المنظمة المعاصرة للعنصر البشري
ت س تمليات اياتتم متتد االاديتتدو دتتؤي اؼب تياية ا د ترفم فمل يتتر ت ه ت ة اي ت متتا اؼبد،ييتتني ا تتلفا فعياتتي ت
قد فيات هاي " قد ي مةاية األفراة ياؼبياية ا درفم" ىبديي كدفم اؼبقد انجرا يتم اؼبديتام دستد يدب األفتراة يوملنيتل
سيدستتدت اؼبملميتتم ت متتيي اؼبندضتتام ياالوديتتدي تتني اؼب ت مني دتتل ا يرتتد م مث م تتد مجترا ات ا دعيتتني يمستملدة ا عيت ؼبتتا
ف تتا هايت ت االودي تتدي .يمدن تتت مف تتدو مةاية اؼبت تياية ا دت ترفم ود تتي مدد ع تتم ا د تتؤي ا يريني تتم اع تتدماني م تتا حيت ت احدق تتدب
وي ي مملفد يوملنيتل مجترا ات انجتدزات هاتد اوتداه
ا رياوا ض ت ا ي ت وي يت ا ايا ن ت عأ اؼب،د ندت ا
نياهفتتد م دعتترة ا رهدفتتم ا ي يتتم ياالجديدهيتتم يوملنيتتل نمتتد و يتتيد األةا ي هيتتدخ ا د ت يفا يا دملييتتم ا ت فدتتو تتد اؼب ت فري
اؼب،ديي مث مدد عم مجرا ات م د اػب مم ت دفم ا د ده ي واد ما انجرا ات ا ريويمليم .يا قاي ،51-8005 58
فدنةاية ا عايد ت معمد اؼبملميدت س وييل اؼبتيية ا دترت االاديتدو اؼبملدستا يس مهتدد دملييتم ياوت ان اهيتم يجعات
ا رميهة األسدسيم د يت ا دنيي ا دملدفق  .يما األس دب ا ةت مك الا ا ييي:
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 oحدالت االسد راي اال ديدةت ا ملق يم يا مليي اؼبديا ت ا كثو ما اؼبملميدت ةي مدكات م وة.
 oاؼبقديفدت اؼبعددةة ما اؼبملدفقم يوعدةخ اؼبرامه يا يات ا دملدفقيم كثو ما اؼبملميدت.
 oح تتدالت االس تتد راي ا د ت ت ا ملقت ت يم يوياض تتا اؼبف تتديات يا ت ت يات ا دت ترفم اؼبياي تتم ادعدمت ت م تتا ا د ملي تتدت
ا قد ة.
يت ر ت واتتك ا متتريه اؼبديتتنم سدستتد دالستتد راي س يبث ت اغبيتتيخ هاتتد اؼب تياية ا د ترفم اؼبياي تتم مدتتكام ميتتد
ها اؼبياية ا درفم ي ا دعدم معفد.
مقديفدت اؼبفدية اؼبياي م س فكا فدياا هملدفم ود م ت ؿبديالت ا
ي سدةت الع ا مريه ت مثو ما ةيخ ا عدس نىات ظيفام واخ فتىة ا ملفيتتم "ا ثتيية" ا يتملدهيم ا ت سبدتا تد
ا عتدس ا لتترا ياند اتتت نقت يد مك عت ةيخ ا عتتدس ا عتترا فنت واتك ا متتريه مدنتتت اتتد اؼبدتتكات ا ت وُعت تتد انةاية
ا عايتد ت اؼبملميتتم اال ديتدةفم ات وت و اؼبتياية اؼبد يتتم ا ازمتتم يومليتيت ستتد يا انندتدج يرب يتتت مقتتديفدت هاتد متتا اؼبيكملتتم
"آالت" رب ي د ؼبقديفدت هاد ما اننددجيم .يما وملدم ا قيي س وكا حتج هيايتدت ا دقتيفت وثتو ااديتدو انةاية ا عايتد
ا ت متد نبفتتد األيخ اتي انندتتدج كتا واتك ا متتريه س وت و هاتتد اتلا ا مل تتي ف ت تدب ا عتتدس مات حتتدالت متا ا دلتتو
اؼبقدير ياؼبديا يا عمليم ذي ا دأبو هاد ايكام اؼبياية ا درفم ي يامهد ي ع رز واك ا دلوات:
 ا دي تتييات ا عايي تتم يا د ملي تتم ياندد تتدي وي ي دمه تتد ود تتم و ملي تتدت اؼبعايم تتدت ياالوي تتدالت يا ت ت فديا تتا اس تتديعد ديوي ي فد مند ة وديفر ت نيهيدت ود م ما اؼبياية ا درفم.
ب -وقت تتدي هيايت تتدت اال دكت تتدي يا د ت ت ف ايملدجت تتدت ياػب ت ت مدت ياالاديت تتدو اؼبدهاف ت ت دملييت تتم اؼبف ت تتديات اال دكديف ت تتم
يان اهيم اعدماني يمودحم ا نر م مدمفد ايقدنبم أفكدياد يا دكديامهد دملييم ا يات ا دملدفقيم ايؤسقم.
ج -اع تتد اة اؼبملدفق تتم ياوق تتد األس ت تياي يومل تتدم ا يا تتا "األم تتر ا تتلت اس تتديجا يج تتية ـبدي تتني" ت ؾب تتدالت ا ي تتا
يا دقيفت يا ىيفج ؼبياجفم واك اؽبجيدت ا دملدفقيم.
ة -رتتدارة ا عيؼبتتم يانندتتدح األس تياي ا عدؼبيتتم متتدو اؼبملميتتدت متتا وي يتتت اوند يتتم اعبتتدت يرفتتيي مملميتتم ا دجتتدية ا عدؼبيتتم
يةيياتد ت ربرفتر ا دجتدية ا ي يتم متا وتاخ مزا تم ا عيا تت اعبيرميتم ت ربرفتر ا دجتدية ا ي يتم اتلا األمتر يجت اتي
ا ور احديدجد مدهاف ا مليهيتم ج فت ة متا اؼبتياية ا دترفم وتدنفد ا ث دفتدت اؼب،دانتم يوقتديها اؼبدلتوات األايتم ت
األسياي اػبديجيم.
ه -ايونتتد مقتتديه ا دعا تيد يويتتيي مفتتديات ا دتتر ذيت اؼبعرفتتم اؼبد،ييتتم ت فتتري ا عاتتد يا د مليتتم اعب ف ت ة ياؼبدج ت ةة
يا تلفا ت ت اؼبملميتدت وقتتعد م تيفد ألنبيتدفد ت ودتتلي واتك ا د مليتدت ي تتيدندفد .يمتا مث امدقتدب ا ت ية
ا دملدفقيم.
واك ا دلوات مدنت ا ق ا ا ر يق ت وليو نمرة اؼبملميم اؼبعد رة مك اؼبياية ا دترفم ي افتم ا د تيخ كبتي اهد تدياد
اؼبي ي األسدس ا ت يات ا دملدفقتيم ي مثتر األ تيخ نبيتم يويتيية ت اؼبملميتم ي تل ك ت ت انةاية اؼبعد ترة و ت هتا
مندايد ي سد يا ج ف ة نةاية اؼبياية ا درفم ودملدسا ما نبيدفد يحييفم ا يي ا لت و يو .
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 -2مفهوم التنمية
اي ويفو هي مملدج ي نيهيم ما اغبيدة األفيت عبييا ا دعيب ي اي مد وبددج مك مبي م و ت اننددجيتم ي ا ت و
ي ويتتيفر اي ت ية ا دترفم ي حقتتا اتتلع ا ر فتتد فتتد ات ه ا دملييتتم تتي ؾبتترة زفتتدةة انندتتدج ت سبكتتني ا ملتتد متتا ويستتيا
ني تتدي وي تتديامهد ي اك تتلا وي ت ن هياي تتم ا دمليي تتم ا ت هياي تتم وي تتيفر ا ت يات ي يق تتت هياي تتم وعم تتيد اؼبملنع تتم ي ا رفداي تتم
اال ديتتدةفم ف تتت ت االيون تتد دؼبقتتديه ا ث تتدت ي االجدي تتده ي اال ديتتدةت ي ف تتني ذ تتك حدجتتدت اننق تتد من تترة
يقت مافد مدةفم ي كا ربديت فيتد هاتد ا عاتد ي ا ث دفتم ي حتت ا دع تو ي اغبنتدا هاتد ا ينتم ي فبديستم األندتيم ي حتت
اؼبدديمم ت و رفر عؤي األفراة ني األجيدخ اغبد يم ي اؼب ام.ي دسد ،57 8006
كا وعرفم ا دملييم فم مرو يد ةا يد دػبانيتم ا عاييتم ي انستىاويجيم ا ملمرفتم فعايتد اال ديتدة متثا فعرفي تد أ تد
ا هف تتدةة ا قت ترفعم ت مق تتديه انند تتدج اال دي تتدةت ه تترب ا رف تتا م تتا مؤعت ترات ا مل تتدوج ا ت ت اوا اػب تتدو.ت ح تتني هرفف تتد هاي تتد
االجدي تتد ها تتد تتد ولي ت توا اجدي تتده فق تتدف ه اؼبيديس تتدت ي اؼبيا ت تتم د تتك سدس ت ت ي ا تتلا م تتد فق تتو ها تتد ةي ت ت
اؼبد،ييي ت ا ى يم ا قكدنيم ي ل ك فدن ال فيجت وعرفتم ميحت ادملييتم ي اتلا االوتداه ا تلت ف يتد منفيمفتد اتي
ا تتلت ستتي فا ع تتل مك هيايتتم استتد مدج منتتدايي فاتتن هاتتد ا دملييتتم ات مت مدت او ي مملقتتجد ي انت وكتتي ندجعتتم
يفعد م همل مد وديج ت وعدظيفتد متا األستنام اجملديعيتم مك مت ا نعد يتدت اؼبعتربة هتا اننقتد ي اجملديتا هترب ـبداتم ا ملتياح
اال ديدةفم ي االجديدهيم ي ا ث دفيم ي ا ينيم...اخل .ي ؿبي ،1-1 8002
 -3مفهوم تنمية الموارد البشرية
ت ي تتت األمتتد اؼبد ت ة ااديدمتتد ود تتد دبنفتتيو ا دملييتتم ا د ترفم مملتتل هتتدو 5770و همل ت مد ا ت يت ا د رفتتر األيخ
ادملييتتم ا دترفم ي ظ تتد ؼبتتد يية ت ا د رفتتر ا يتتدةي هتتا ا ربنتتدمج انمبتتد ألمتتد اؼبد ت ة فتتد ا دملييتتم ا دترفم وعتتره أ تتد "
هيايتتم ويستتيا ويتتديات ا ملتتد " .ي هييتتم  ،57 5777فعتتره ا ربنتتدمج انمبتتد ألمتتد اؼبد ت ة ا دملييتتم ا دترفم أ تتد "
هيايم ويسيا ا يات ا درفم ياالندند د "يفديتن ما ا دعرفم أ ادملييم ا درفم جدن ني -:
األيخ  -:فديث ت وكيفا ا يات ها ظرفت االسدثيدي ت ا ي م يا دعايد يا د يفا .
ا ثدع  -:االسدندةة ما الع ا يات دبد وب ت ا ملنا انقد .
ت اسد ،او ا ت يات ا دترفم ت زفتدةة انندتدج تل ك فتأ جتيار ا عيايتم ا دملييفتم اتي اننقتد ا تلت فعت م يت
ا دملييتتم يمح ت ه ةهدمدمهتتد األسدستتيم يمليتتد فعتتره و رفتتر ا دملييتتم ا د ترفم "ا دملييتتم ا د ترفم" أ تتد  " ،www.un.orgهيايتتم
ويستتيا ويتتديات ا ملتتد " فيتتا حي ت اؼب ت اتتلع اػبيتتديات يبكتتا وكتتي تتا دفتتم يودل تو دبتتريي ا ي تتت ي كتتا اػبيتتديات
األسدسيم ا ثابم هاد صبيا مقديفدت ا دملييم ا يهيدي حدم ،81 5777ي يظدحي ،38 5772
 -5وبيد اننقد حيدة ظيفام ي يم ود يم ما األمراق .
 -8فكدقا اؼبعرفم .
 -3وبي هاد اؼبياية ا ازمم ؼبقديه معيد مر .
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يحقا و رفر ا دملييم ا دترفم هتدو  5770وعرفتم ا دملييتم ا دترفم هاتد تد" ات ويستيا ويتديات ا ملتد ي ت يامهد
متا وتاخ وكتيفا ي اؼبتدخ االجديتده حبيت وتدد وا يتم احديدجتدت اعبيت اغبتديل تأمرب ت ي فبكتا متا ا ع ا تم ةي
اؼبقتد دحديدجتدت األجيتدخ ا دةمتم يت ننت ا ي تت املتد ا ع فت متا ا عايتد فبتا ت ميا وعتديفم عتدمام دملييتم اؼبتياية
ا درفم فيثا فره يويفيت  ،533 5771ا وملييم اؼبياية ا درفم ا ه دية ها " مت جفت هايت متملمد ف تلخ متا
ج ت وعمتتيد االستتدندةة متتا اؼب تياية ا د ترفم ا ت سبداكفتتد اؼبملدتتأة يدبتتد فيتتتيا االيو تتد دؼبقتتديه اؼبفتتديت ي اؼبعتترت اعمليتتر
ا درت ما ا يضا اغبديل مك ا يضتا اؼبقتدف ه ي يتيية مقتديرة يفتره فيتتد وملييتم اؼبتياية ا دترفم دبعملداتد ا عتدو ات
"مقتتده ة ا عتتدماني هاتتد مياجفتتم ا د ت فدت ا ت زبا فتتد ا ديتتييات ا دكملي يجيتتم ي واتتد متتا ن تيا ا ديتتيي ت ينتتم ا عي ت
يوقتتدف ه فيتتتد معتتديندفد هاتتد ا دكيتتم مزا اؼبديا تتدت اعب ف ت ة د يتتت مقتتديفدت األةا اؼبياي تتم ا تتد ياغبنتتدا هاتتد
ا ية ا دملدفقيم.
ت حتني فعرففتدي اغبيت ايت  ،52 8001تد ات " ؾبيتي األفتراة ياعبيدهتدت ا ت وكتي اؼبملميتم ت ي تت
معني يىبدام اؤال األفراة فييد يملفد ما حي وكتيفملفد وتربامهد ستايمفد اذبداتدمهد يظيتيحفد ميتد ىبدانتي ت
يرد نفد مقديفدمهد انةايفم يت مقديامهد ا يرينيم".
يوعتتره هيايتتم وملييتتم اؼب تياية ا د ترفم هاتتد تتد ندتتيم مةاية اؼب تياية ا د ترفم اؼبيتتييم دملييتتم اؼبفتتديات يانذبداتتدت
وكي جته ا متا اؼبنفتيو ا دتدم نةاية اؼبتياية ا دترفم .يات ويتتا
ياؼبيا م ،يكبي ذ ك اػبد م د عدماني دؼبملميم يا
ِّ
نبيم هاد نديم ا د يفا ميد وليد جيانا وره مث ا د يج ا يرين  Careerيا د يفر ا يرين .job rotation
يفتره ه ت اجمليت ي ،81 8001نت ي دعرفتم وملييتم اؼبتياية ا دترفم ال ت متا انعتدية اك هت ة متا األ عتدة فروكته
هايفد ؿبيي وملييم اؼبياية ا درفم؛ مملفد:
وملييم ا يات ا درفم ها ظرفت اندفدج ستد يا ا تدعاد يا دت يفا يزفتدةة ا ت ية هاتد ا عيت يانندتدج هتا ظرفتتا رهدفم ا ي يم.
ب -االندند ما ا يات ا درفم ها ظرفت وات فر هي مملدجم دبد فدملدسا ما ا يات ا درفم اؼبكدق م.
ج -رب يت ا رفدايم دهد دياد ا فد ؼب،دام اعبفية انمبد يم.
اذا نقدملدج فبد س ت ا مد ف ي وملييم اؼبياية ا درفم اي" زفدةة هيايم اؼبعرفم ياؼبفديات يا يات ا تيه ا عدماتم
ا تتدةية هاتتد ا عي ت ت صبيتتا اجملتتدالت يا ت فتتدد اند د اتتد ياوديدياتتد ت ضتتي متتد ُجتترت متتا اود تتديات ـبدانتتم ليتتم يفتتا
مقديه مند مهد اننددجيم أل يد ح فبكا.
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 -4بل تنمية الموارد البشرية والمادية والتنظيمية والعلمية والثقافية
ف ني ا دك ي ،5ا عملد ر األسدسيم ا فرو ت يجيةاد ية عيايم ا دملييم ايياية ا درفم ت اؼبملميدت
بنية تحتية
طلبات وحاجات
" الزبائن "

إعداد وتأمين الكوادر
 :كما ً ونوعا ً

تدريب
وتأهيل

موارد بشرية

بنية
تنظيمية
وإدارية

بيئة تمكينية،
ومحيط عام

تعاون وتواصل
محلي ودولي
آلية متابعة لنتائج
البحث والتطوير

مصادر
مالية
رعاية الموارد
المتقاعدة

أدوات عمل  :مخابر
وتجهيزات وبرمجيات..،

مصادر معلومات

شكله1
بل تنمية الموارد البشرية والمادية والتنظيمية والعلمية والثقافية
 -1-4بل تنمية الموارد البشرية
 زفدةة ه ة ا دحثني يفت مديا دت ا دملييتم ويي تد ت ؾبتدالت اؼبعايمدويتم انةاية اال ديتدة يا دجتدية ا قيدستدتانسىاويجيم ا عا دت ا ي يم.
 ربقني مقديه ا كند ات ا عاييم يوملميد يوييفر ظرف م هي ا دحثني يمقده ففد ي ا د مليني انةايفني .، .. مه اة يوأاي ا كياةي ا ازمم دبقديه ينيهيم مملدس ني. مراجعتتم مملدميتتم ي س تمليفد م تتثا  ،دتتيز ا كنتتد ات ا د ترفم ت اؼبيا تتا انةايفتتم يا عايي تتم يا دأم ت متتااؼبملدسا اي فعا ت اؼبكد اؼبملدسا.
 -معدعبم مدكام اجرة ا ع يخ دك ج ت يودجيا هيةة ا ع يخ اؼبفدجرة مك ا يظا.

ا د تت،ف

 -2-4بل تنمية الموارد المادية والمالية
 ويفو ةيات هي ا دحثني ما واخ ربقني يرب ف يمندد اؼب،د ر يا دجفيهات دسد ،او ا د مليدت اغب فثم. وأمني اؼبياية اؼبد يم ا كدفيم ايياية ا درفم. -3-4بل تطوير البنية التنظيمية واإلدارية
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 ويتتيفر ا مليتتم ا دملميييتتم يانةايفتتم ت اؼبملميتتدت ا عاييتتم مدفتتم ياستتد ،او ا د دنتتدت اغب فثتتم ت هيافتتد دبتتد فيفتتد نميتتماؼبعايمدويم ياالويدالت.
 وييفر مةاية اؼبياية ا درفم يربنيه ا عدماني يو ييد ةا فد دك فعدخ. ربقني ا ينم ا ددرفعيم يا دنينيم ه وييفر اؼبملميدت ا عاييم يضيد اسد ا يدفد. -4-4بل التطوير العلمي
ا عاي يا دييفر ا عاي ييفا مقديااد يمند مهد.
 زفدةة ه ة ا عدماني ت ا وات يوعهفه ييا ت يوعدي ا دحثني ما را د ت اػبديج. وات يوعهفه ا ريا ت ني اؼبملميدت ا ثيم فييد يملفد يما اؼبملميدت اال ديدةفم. وتتأمني ا ي تتيخ ؼبيتتدةي اؼبعايمتتدت دس تتد ،او ا د دنتتدت اغب فثتتم ي دتتك وتتد اننىنتتت ا ت وعدتترب مي ت ي اتتدويحييت ايعايمدت يا ديا ني ا دحثني ياؼبملميدت ا عاييم ياال ديدةفم.
 يف تتا س تتيفم ند تتر ا تتيث يفعد يدف تتد دب تتد فا تتت د تتك ي تتي احديدج تتدت ا يده تتدت اال دي تتدةفم ا عدم تتم ياػبد تتميمديا دت ا دملييم ا ددمام.
 -5-4بل التطوير الثقافي واالجتماعي والسيا ي
 -ربق تتني ا يض تتا االجدي تتده ياال دي تتدةت يا قيدست ت يا ث تتدت ت س تتييفد .ي دػبي تتي

ا ق تتع دن تتدةت ا ي تتعي دت

يا عيا ت اؼبلميية آنند لا اػبيي .
 -5برامج تنمية الموارد البشرية
ات ؾبيتي ا ملدتدظدت ا د يف يتم يا دعايييتم ا ت وتؤةت مك زفتدةة اؼبرةيةفتم اغبد يتم ياؼبقتد ايم ألفتراة رفتا ت يامهد
اػبد م أقبدز اؼبفدو اؼبيمام م يفد يذ ك ها ظرفت ربقني معديففد مفديامهد اسدع اةامهد ياذبدادمهد
،2002,214
يفلاا ا ع مك وملييم مند ات األفراة يقت و مليم ج ف ة مد د يفا ا لت و يو اؼبملميم ألج اغبييخ
هاتد متؤاات منيت ة يممبتد ات مي تم ي ستاي ود ملتدع اؼبملميتم فديثت ت مهت اة ؾبييهتم متا ا تربامج ياػبيتت ا دعايييتم
Shimon L.Dolan, (،.

هفدةة مند ات فراةاد يامددده ممكدنيدت مبي ؿبييفد .يت األسد يبكا ا ملمر مك الع ا عيايم ما واخ باث ؿبديي
وديثت ت يضتا نمتدو ألجتيي هاتد ستد ا كنتد ة يةيي ا دت يفا ت وملييتم ا كنتد ات يا كنتد ة ا دملميييتم يات مت ه
االستدجد م ادلتوات ا ت ربت ث هاتد مقتديه ؿبييفتد .ي تراي  ،58 8003يمتا ا دعترفنني ا قتد ني لباتف مك
وملييم مند ات األفراة ا ه دية ها ؾبييهم ما ا ملددظدت متا جت زفتدةة منتد ات فراةاتد يضتيد حقتا وكتينفد متا
ولوات األيت يذ ك دسدلاخ اؼبياية ا يبداكفد األفراة يوملييدفد نقبدز اؼبفدو هاد مي يج .
يت ر اال ديدة اغبديل اؼبدقتد تد دليو اؼبقتدير ت ت هيايتم وملييتم منتد ات األفتراة ودتك نبيتم د لتم ويت
حج مك ضيد د اؼبملميم ت سي فد .يودع ة عدة الع األنبيم يا سمليجهاد ت ا عملد ر ا دد يم:
( ) 308

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

اثر التدوير الوظيفي للمديرين يف تطوير وتنمية املوارد البشرية  / ...ص ص316-296

 ضرييفم يتيد د اؼبملميم ت سدحم اؼبملدفقم. ضترييفم ت رت ا د ت و ا دكملي تيج ا قترفا يمهتدةة وملمتيد هيي تم ألنميتم اال ديتدةفم مت اتلع ا عيامت ةتدؼبملميم مك وييل ااديدمد م وا دملييم مند ات فراةاد أل د مي ي د فد يدبد هيايم وملييم مند ات األفراة ومل يج
ربت نددظدت مةاية اؼبياية ا درفم فأ الع األووة وا ماؽبد هاد هيايم وملييم ا كند ات أل د:
 oوقده اؼبملميم هاد وعهفه فعد يم األفراة ياننددجيم ففد.
 oوعدرب الع ا عيايم دبثد م ةاة رفا ا دعيي دالنديد يو هيد ا يال ألفراة ذبدع مؤسقدفد فبد فملدج همل :
البندق مع خ ا دليا ي ام ا يراهدت يا ملهاهدت.وقده ت ح يث اؽبت ي ياألمتا ا ملنقت ألفتراة نديجتم ت ا ث تم يربقيقتفد دبت ه امتدامفد ؼبفتديات يوترباتيمعديه منيام أح اث ذ ك.
وقداد ت س ا ثلرات يا مل د ف ا ودد ماحمدفد ت ـبيت األةا اػبد دألفراة حدضرا مقد ا.وعدرب هيايم ا دملييم الع ةاة دعهفه هيايم امدقدب ميهة وملدفقيم؛ربدتدج اتا اؼبملميتدت ا يتيو مك اغبيتيخ هاتد جتيةة جيت ة ؼبملدجدمهتد يوت مدمهد فدقتعد متا وتاخ ذ تك مكاهديتدة نميتم هدؼبيتم اد يتي "متدنفهي" ديتتيا تل ك ويترفم مملدجدمهتد مك اػبتديج .يال ست ي د ت ذ تك مال سباتك
اؼبملميم ف هدمام مؤاام ل ك مذ فعيايم وملييم مند ات األفراة ا مرب يسيام د يت ذ ك.
المحور الثالث
اإلطار الميداني
فدملديخ الا األيي جيانا ي يقم وديث

يد :

أوال:وصةةا األف ةراد المبحةةوثين:اوقتتيت هيملتتم ا ت يف تتد ا يدنتتدت ا ت ت مفد فراةاتتد متتا وتتاخ مجتتد دفد هتتا اعبتته
األيخ ما استديدية االستد يد يا يدندت ا دعرفنيتم ،دػبيتد ف اؼبيضت م ت اعبت يخ ي ،5ومفتر ا يدنتدت ت اعبت يخ ا قتد ت
ا ت ويتتم األفتراة اؼب تتيبني حبقتتا اعبتمل نقت م اننتتدث و ت هتتا نقت م ا تتلميي مذ التتت نقت دفد ي ،%11.61م د ت
نق م ي ،%11.87ا لميي.
مت تتد فييت تتد ىبت تتف ا د يت تتي ا ياس ت ت فددت تتو اؼبعايمت تتدت مك نق ت ت م اغبد ت تتاني هات تتد عت تتفدةة اؼبدجقت تتدو الت تتت
ي ،%10.67ت ح تتني مدن تتت نقت ت م ي ،%17.85غبيا تتم ع تتفدةة ا ت ت مديياع يا ت ت ع تتكات ا لد ي تتم ا عمي تتد م تتا هيمل تتم
فبد ف خ هاتد ت يمهد هاتد انجد تم دبيضتيهيم هتا ةاة ا ياستم.يفييد فدعاتت قتمليات و متم األفتراة اؼب تيبني اذ
ا
و ني ما ف و مم ي 81-57سملم ،مدنت نقت دفد ي ،%17.85ميتد ويتتن نقت م ي ،%38.27مثاتت األفتراة
ا تتلفا و تىايح وت ت مدفد تتني ي 51-1س تملم ،يمدن تتت نق ت م ي ،%6.27م تتا ؽب تتد و م تتم ي-1فد .،يقبت ت ه ت ة مت ترات
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اؼبد ت ت ت تتديمم د ت ت ت ت ت ييات ا د يف ي ت ت ت تتم اؼب ت ت ت تتيبني مدن ت ت ت تتت نقت ت ت ت ت دفد ي ،63.72فب ت ت ت تتا ع ت ت ت تتديميا ت ت ت ت ت ييات و يف ي ت ت ت تتم وييفرف ت ت ت تتم
ينق مي ،%87.38فبا س فدديميا أفم ةيية و يف يم.
الجدول ه1
وصا األفراد المبحوثين
الجنس
أنثى

ذكر
ت

%

ت

%

18

11.87

31

11.61

العمر
43-33

اقل من33

أكثر من 53

53-41

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

13

13.2

81

35.7

80

87.3

88

82.7

المستوى العلمي
دبلوم عالي

بكالوريوس

دكتوراه

ماجستير

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

0

-

-

-

35

10.67

11

17.85

مدة الخدمة تدريسيا في الجامعة
15 -5

اقل من 5

 26فأكثر

25-16

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

7

6.27

81

38.27

11

17.85

5

-

المشاركة بالدورات التدريبية
ال

نعم
ت

%

ت

%

17

63.72

80

87.38

المصدر :إعداد الباحثة .
ثانياً:وصا وتشخيص المتغيرات الخاصة بالتدوير الوظيفي الموضحة بالجدول ه 2للميدان المبحوث:
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 oودتتو معييتتدت اعب ت يخ ي ،8مك ا ديزفعتتدت ا دكرايفتتم يا ملقتتا اؼبنيفتتم ياأليستتدر اغبق تتد يم ياالكبرافتتدت اؼبعيديفتتم
ينق ت م االستتدجد م اجد تتدت ذبتتدع ا ن ترات ي ،x12-x1اػبد تتم ا د ت يفر ا تتيرين متتا وتتاخ مهافتتدع يمملدفع ت فيتتتا هتتا
اؼبعي دت ا يبكا ا فدجمل فد ابملد و يفر ا عدماني مذ ودتو ا ملقتا مك م ي،51.53متا هيملتم ا ت ؿبدفت ي ت اتلع
ا ن رات م د ي ،86.30و مدن تني هاتد اتلع ا ن ترات يي ،16.16متا هيملتم ا ت مدن تي ت انجد تم هتا ف ترات
اتلا اؼبدلتو يجتد ذ تك يستت حقتدا ي  ، 3.17ياكبتراه معيتديت ي  ، 0.22ي ت رفتر هاتد نقت م استدجد م ذبتدع
ا ن رة ي ،x1يي،x12ي  ،20.67ايدلوي  ( x 6ا لت فدو مك اؼبنفتيو اػبتد دمل ت ا عتدماني تني يرتد م هت ة ات
وت يفراد ت ه وعيتتت وتتربمهد يويستتيا مملمتتيياد غبت مدتتكات ا عيت فيتتتا هتتا متملن فتتر اديتتيفر يوملييتتدفد يذ تتك
يستتت حق تتدا ت يع ي ،1.01ياكب تراه معي تتديت ي ،5.05مث نق ت م اس تتدجد م هد ي تتم ايدل تتو ا تتلت ف تملف ها تتد يفق تتفد
ا د ت ت يفر ا تتيرين ها تتد معدعب تتم اؼبعي تتدت يؿبت ت ةات ا عي ت ت يفعيت ت ها تتد و تتل ي ا ع ت تدت ام تتدو ا ع تتدماني ،يمدن تتت نقت ت م
االسدجد م ي ،67.61ف هد ذ ك يست حقداي،3.77
 oمتتد د ملق ت م مك ا ن ترات اػبد تتم ديتتيفر يوملييتتم اؼب تياية ا د ترفم ميتتد رفتترت ندتتد ج ا د اي ت ت اعب ت يخ ي ،8ذبتتدع
ا ن ترات ي ،x12-x1مذ ودتتو ا ملقتتا مك ي ،56.55متتا هيملتتم ا ت ؿبدف ت ي ت اتتلع ا ن ترات م د ت ي،18.21
مدن ي هاد الع ا ن رات يمليد نق م تو اؼبدن تني مدنتت ي ،30.01اجد تم هتا ف ترات اتلا اؼبدلتو يجتد ذ تك يستت
حقتتدا ي،3.36ياكبتراه معيتتديت ي ،0.27مذ رفتتر هاتتد نقت م استتدجد مي ،23.57ايدلتتو ا تتلت فتملف هاتتد ا ا دت يفر
ا يرين فقده هاد اندفدج اسد يا وعاد يوت يفا ج فت ة فت هد يذ تك يستت حقتدا ت يع ي ،1.57ياكبتراه معيتديت
ي. ،5.07
الجدوله2
المقاييس الوصفية لعبارات البحث
الوصا والتشخيص للتدوير الوظيفي
المتغير

أتفق بشدة

محايد

أتفق

ال أتفق بشدة

ال أتفق

الو ط

االنحراف

%

الحسابي

المعياري

15.8

3.12

0.28

62.37

3.63

0.89

72.63

0.89

72.63
61.58

اال تجا

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

X1

20

26.3

13

17.1

11

14.5

20

26.3

12

X2

35

46.1

12

15.8

7

9.2

10

13.2

12

15.8

X3

31

40.8

16

21.1

8

10.5

12

15.8

9

11.8

3.63

X4

22

28.9

15

19.7

6

7.9

13

17.1

20

26.3

3.08

0.82

X5

14

18.4

25

32.9

19

25.0

6

7.9

12

15.8

3.30

0.83

66.05

X6

38

50.0

14

18.4

17

22.4

3

3.9

4

5.3

4.04

1.01

80.79

X7

27

35.5

15

19.7

14

18.4

20

26.3

0

0.0

3.64

0.90

72.89

X8

35

46.1

25

32.9

1

1.3

10

13.2

5

6.6

3.99

1.00

79.74

X9

10

13.2

12

15.8

24

31.6

10

13.2

20

26.3

2.76

0.83

55.26

X10

39

51.3

10

13.2

8

10.5

12

15.8

7

9.2

3.82

0.94

76.32

X11

33

43.4

12

15.8

10

13.2

17

22.4

4

5.3

3.70

0.91

73.95

X12

40

52.6

12

15.8

13

17.1

5

6.6

6

7.9

3.99

1.00

79.74
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15.13

57.57

15.13

12.17

15.13

3.56

0.88

71.16

27.30

الوصا والتشخيص للتطوير وتنمية الموارد البشرية
المتغير

أتفق بشدة

محايد

أتفق

ال أتفق بشدة

ال أتفق

الو ط

االنحراف

نسبة
اال تجا

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

الحسابي

المعياري

X1

24

31.6

10

13.2

9

11.8

19

25.0

14

18.4

3.14

0.82

62.89

X2

12

15.8

23

30.3

18

23.7

9

11.8

14

18.4

3.13

0.82

62.63

X3

32

42.1

18

23.7

6

7.9

8

10.5

12

15.8

3.66

0.90

73.16

X4

19

25.0

16

21.1

10

13.2

13

17.1

18

23.7

3.07

0.82

61.32

X5

16

21.1

20

26.3

19

25.0

16

21.1

5

6.6

3.34

0.84

66.84

X6

28

36.8

18

23.7

17

22.4

6

7.9

7

9.2

3.71

0.91

74.21

X7

26

34.2

10

13.2

14

18.4

20

26.3

6

7.9

3.39

0.85

67.89

X8

10

13.2

25

32.9

15

19.7

16

21.1

10

13.2

3.12

0.82

62.37

X9

10

13.2

15

19.7

20

26.3

12

15.8

19

25.0

2.80

0.82

56.05

X10

17

22.4

28

36.8

8

10.5

12

15.8

11

14.5

3.37

0.84

67.37

X11

29

38.2

12

15.8

10

13.2

17

22.4

8

10.5

3.49

0.86

69.74

X12

28

36.8

36

47.4

10

13.2

0

0.0

2

2.6

4.16

1.06

83.16

3.37

0.86

67.30

المؤشر
الكلي

25.33

27.52
52.85

17.11

16.23

17.11

13.82

بة

30.04

الجدول  :من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج spss

ه 1اختبار فرضية البحث األولى

ثالثاً :اختبار فرضيات البحث

وكدم معييدت اعب يخ ي ،3ها يجية ها م ايو در معمليفتم تني مدلتو ا دت يفر ا تيرين ت مقتديااد ا كات ي تني
مدل تتو وي تتيفر يومليي تتم اؼبت تياية ا دت ترفم يذ تتك ال تتم معدمت ت االيو تتدر ا د ل تتم ييدت ت ي  ،271 0هملت ت مق تتديه اؼبعمليف تتم
ي ،0.01فبد فقده هاد ا يخ يخ فرضيم ا ت األيك ا ت وقتد ت هتا اتلع ا عا تم تني اتلفا اؼبدلتوفا ي يمهتد
يمعمليفدفد ت الا انظدي.
الجدول ه3
معامل االرتباب بين المتغيرين المبحوثين على المستوى الكلي
اؼبدلو اؼبعدي
اؼبدلو اؼبقد
ا د يفر ا يرين

وييفر يوملييم اؼبيية ا درت
271 0
P 0.01
N=76
( ) 312

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

اثر التدوير الوظيفي للمديرين يف تطوير وتنمية املوارد البشرية  / ...ص ص316-296

ه 2اختبار الفرضية الثانية
ييبكا دالهديدة هاد معييدت اعب يخ ي ،1ا يخ

يخ فرضيم ا ت ا ثدنيتم فيتتد يا ت مندةاتد :فيجت وتأبو

ذي ةال م محيد يم اد يفر ا يرين ي نفد مدلوا مقد ا ت وييفر يوملييم اؼبياية ا درفم ي ن مدلوا معدي ا.
أما األدلة التي تدعم ىذه العالقة في إطارىا الكلي ،فيمكن إيجازىا على النحو اآلتي:
فديتن ما معدم ا د فت ي،R2

ي ،%20متا ا د تدفا ت ويتيفر يوملييتم اؼبتياية ا دترفم ونقتراد مؤعترات مدلتو

ا د يفر ا يرين مد ا د ما ا د دفا ا د لم نق د ي ،%80فدنقرع مدلوات وره و م يبم.
يو ت هد ذ تتك ييتتم ي ،Fاألقتتي م ا د لتتم ي ،326 237ا ت جتتد ت هاتتد كبتتي هاتتد متتا ييدفتتد اعب ي يتتم ا د لتتم

ي ،7 771همل ةيجم اغبرفم ي ،5 77يمقديه اؼبعمليفم ي ،0.05ميتد يوت هد ذ تك ييتم ي ،ا ت وعت ي ،0 271متا
ا دلو ت وييفر يوملييم اؼبياية ا درفم ي تن نديجم ولو يح ة ياح ة ت ا دت يفر ا تيرين يات نديجتم وت هيفد معمليفتم
ييم ي ،tاألقي م ا د لم ي ،57 771ا ت جتد ت هاتد كبتي هاتد متا ييدفتد اعب ي يتم ا د ل تتم ي ،5 873هملت مقتديه
يةيجم اغبرفم اؼبددي م يفيد.
الجدول ه4
معلمات أنموذج االنحدار الخطي بين المتغيرين المبحوثين على المستوى الكلي
وييفر يوملييم اؼبياية ا درفم

اؼبعدي
اؼبقد
ا د يفر ا يرين

R2

F
األقي م

326 237 %20

t
اعب ي يم

األقي م

اعب ي يم

7 771

57 771

5 873


0 271

P 0.05
N=76
المحور الراب
اال تنتاجات والتوصيات
أوال :اال تنتاجات
يبكا اػبتريج فبتد و ت و ت ا ت
يبكا وا،يف نبفد هاد ا مل ي ا يت:

د ع فت متا االستدملددجدت ا ملمرفتم ياؼبي انيتم الستييد االستدملددجدت اؼبي انيتم ا ت

ي ،5معمتد اؼبت يا ت اؼبيت ا اؼب تيث فت يمي جيت ا ادت يفر ا تيرين
ايي ا ا فعياي فيفد.
( ) 313

يمتد فملتدج هملت متا ندتد ج مهبد يتم يمنيت ة
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ي ،8ب يت ايو تدر ا دت يفر ا تيرين ت اؼبيت ا اؼب تيث ديتيفر يوملييتم اؼبتياية ا دترفم فييتد اذا ةيستت اتلع ا عا تم
ت انظدي ا كا .
ي ،3ب يت وأبو ا د يفر ا يرين ت اؼبي ا اؼب يث دييفر يوملييم اؼبتياية ا دترفم فييتد اذا ةيستت اتلع ا عا تم ت
انظدي ا كا .
ي ،1ممكدني تتم وعي تتيد و تتأبوات ا دت ت يفر ا تتيرين يانعكدس تتدمهد ت اؼبيت ت ا اؼب تتيث دد تتي نت تياح ةا اؼبملمي تتدت
اؼب،دانم لت ا ملمتر هتا ظ يعدفتد ظدؼبتد هت ت اتلع اؼبملميتدت ؾبترة ذبيعتدت منقتدنيم هاتد كبتي فعديت هاتد ا عتدماني ت
اقبدز مفدم اؼب،دانم.
ي ،1فتتره معمتتد ا عتتدماني ت اؼبي ت ا اؼب تتيث ا د ت يفر ا تتيرين يبث ت نبيتتم متتربه ؽبتتلع اؼبملميتتدت ي ن ت فقتتده
هاتتد اس تتديراي هي ت اؼبملميتتم ت ر ت ا د ت فدت اؼبعد تترة ا ت وياجففتتد اؼبملميتتدت مك ت ي د تتك وتتد اؼبملميتتدت ا ت
فعياي د ي ا د يفر ا يرين م و ادو غب اؼبدكات ا اوايم ا وياج اؼبملميدت.
ثانياً :التوصيات

ودجق اد الع ا دي يدت اهديدةا هاد االسدملددجدت ا قد م فييد مندةع األيت:
ه 1ضريية م ا انةايات عدمم مهف ا متا االاديتدو تد ملياح ذات األنبيتم ت ويتيفر يوملييتم ميايةاتد يالح تد ةا
مملميتدمهد متا ظ يعدت ي تن ؾبترة وندهت تني ا قتاي يانقبتدز يتيلد اعبدمت ة اك متد هبعات ذي وت يفر هاتد ا مل تي ا تلت
عدي م ي انظدي ا ملمرت ا .
ه 2ضريية مجرا ةياسدت معي تم حتيخ ميضتي ا دت يفر ا تيرين يةييع ت وملييتم اؼبتيية ا دترت متا اهد تدي مجترا
وليتتو ت مدلتتوات ا ياستتم متتثا فنتتم األفتراة اؼب تتيبني يمدل توات ؽبتتد ها تتم دؼبملميتتم ياالاديتتدو دجتتديب ا د ت يفر ا تتيرين
اؼبيجيةة ت ا يخ األوره.
ه 3مفا ميضي ا د يفر ا يرين يوملييم اؼبيية ا درت نبيم م وة ت ؾبدخ ا دعايد هاد مقديه اعبدمع .
ه 4يمي تتىح آوتتر ربت ا دحثتتم ا عتتدماني ت اؼبملميتتدت اؼب،دانتتم اك ونعيت نتياح ا دت يفر ت هيتتدخ مملميتتدمهد
ت ي وعاتتت األمتتر تتد يذ تتك و متتم جملديعتتدمهد متتا وتتاخ ا ىفتتا ت ي االمكتتد هتتا يةية األفعتتدخ ا قتتا يم ذبتتدع متتد ت
فياجفين يهايفد ا ف يميا د ال فعياتي ت ه فتراة ت ت ه ؾبتديعفد ا تلت اتي امترب ي اتد متا ت فترة لت ا ملمتر
ه تتا مي ع ت ت مملمي تتدمهد ييبك تتا ونعيت ت ا تتلع ا مل تياح م تتا و تتاخ حت ت ا ع تتدماني ت انةايات ها تتد ا دم تتم ا ع ف ت م تتا
ا ت ييات ا د يف يتتم ا ت وؤمت راؾبفتتد هاتتد ميضتتي ا دت يفر ا تتيرين يمينيتتم انفتتدةة مملت ت ا ع فت متتا اعبيانتتا ا ر يقتتم ت
اؼبملميدت.
ه 5وتوا ربت ا دحثتتم زما فيتتد متتا ا تتدحثني اديجت كبتتي ةياستتم ميضتتي ا دت يفر ا تتيرين ت مملميتتدت وتتره
م فيدي مك وعييد مملدفعفد هاد امرب ه ة ما مملميدت ؾبديعملد .
( ) 314
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المراج
 .5ا عا ك ت

مملتتو يا عا ك ت

يمتتهت مملتتو  8007المةةورد الحةةديث تتدمي انكايتتهت – هتترا ح ت ف

ةاي

ا عاد ايافني ويت ملد .
.8

ػبد ت م راايد ي عفدب  8055معجةم اإلدارة مو ةوعة إداريةة شةاملة لمصةطلحات اإلدارة العامةة وإدارة
األعمال ر  5ةاي سدمم املدر يا ديزفا األية – هيد .

 .3ا يتتد

ا يتتد انيتتي ي ا يتتد

اةياية ا يتتد

،5761قةةاموس اليةةاس العصةةري انكايتتهت –هتترا ر 57ةاي

اعبي  /ويت.
.1

تتدجكر ه ت ت ا تترزاي مي تتدخ ن تتييت  8050إ ة ةةتراتيجية تطة ةةوير المة ةةوارد البش ة ةرية فة ةةي جامعة ةةة صة ةةالح الة ةةدين
وانعكا اتها على ا تثمار رأس المال الفكري  ،يسد م مدجقدو مايم انةاية ياال ديدة جدمعم اؼبي

.

.1

راي ؿبي يا ن ا ا ددفا " وقيو ا كند ات يوييفراد" اؼباد د ا ت ييل حتيخ ا دملييتم ا دترفم يفتر االنت مدج

.7

ت ا ديدة اؼبعرفم يا كند ات ا درفم جدمعم يي ام اعبها ر . 246. 8003
ا يعم يفدق يي وملييم اؼبتياية ا دترفم مت و استىاويج د يتت اؼبيتهة ا دملدفقتيم ،،يستد م م متم مليت ةيجتم

اؼبدجقدو ت مةاية األهيدخ جدمعم اعبها ر .8002
ة هاد ع كم اؼبعايمدت ا ي يم – www.un.org
 .6و رفر ا دملييم ا درفم سملم – 8003مي ا مملميم األمد اؼبد
 .2ضب ايت يسيام ي ،8001مةاية اؼبياية ا درفم م فرفم ا ملدر عبدمعم دؼبم
 .7عراه ه ي 8006

يا ات تسيير الموارد البشرية بالجماعات المحلية :درا ة حالة بواليةة ميلةة يستد م

مدجقدو مايم ا عايو اال ديدةفم يهايو ا دقيو جدمعم مملدييت – قملييملم .
 .50عراه ه ي 8006

يا ات تسيير الموارد البشرية بالجماعات المحلية :درا ة حالة بواليةة ميلةة يستد م

مدجقدو مايم ا عايو اال ديدةفم يهايو ا دقيو جدمعم مملدييت – قملييملم .
 .55ه ت اجمليت قةدي ي .،8001إشةكالية تنميةة المةوارد البشةرية فةي ظةل العولمةة م اواتم ت اؼباد تد ا ت ييل حتيخ
ا دملييم ا درفم جدمعم يي ام اعبها ر.
 .58هييم ه ا دةي ؿبي "  5777اذبدادت ح فثم ت ا دملييم" ا اي اعبدمعيم انسكمل يفم.
 .53ها ا قاي مةاية اؼبياية ا درفم انسىاويجيم يا دارة :ةاي رفا املدر يا ي دهم . 8005
 .51هيدي حدم  5777ةياسدت ىف ا ى يم يا ث دفم يا دملييم ا درفم يوعايد اؼبقد هر يم اي دهم يا ملدر – ا دارة
 .51دسد ود مييند 8006مةاية ا ينم يا دملييم اؼبقد امم ت ر ا عيؼبم اؼبعد رة ا اي اعبدمعيم انسكمل يفم.
 .57مدار اضب  ،8007إدارة الموارد البشرية ا اي اعبدمعيم – مير.
 .56ؿبيت هتتاي  8002ا دملييتم اؼبقتتد امم ت اؼبؤسقتدت اال ديتتدةفم –ةياستم حد تتم فرويتدخ  /ظبيت اخ هملد تم -متتلمرة
مدجقدو مايم ا عايو اال ديدةفم ي هايو ا دقيو جدمعم دج ـبددي هملد م.
( ) 315
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التمكني اإلدارٍ وأثره يف التفكري اإلبداعٌ دراسة مًدانًة يف مصارف الكطاع اخلاص
إلقلًم كىردستان
أ.م .عبد الوهاب عبد الفتاح االلوسي  /المعهد التقني /الدور
المستخلص
هتددهذه ددراهة هسةتددصهالهالقددني اهة كني ددصهيددٌنهة ددٌنهة رةس ه ة دًنهة يددهةيف هصهرفددقسذهة خلاددق هة ددق ه
لد د رهستسرتد د قصهمههه ةيف ددههة ددليلهة ت د د ههة عل لد د ههصهة بع ددلهمه شيفد د هةتد د قسثهة تد د بق صهيفلد د ه )541هرد د ه
ة كدقرلٌنهصه 51ه)هرفدفاقهرد ههرفدقسذهة خلادق هة دق هصهة لد رهمهميف دهجهرليدقهه 511ه)ههةتد قسثه دق صه ل عل د همه
مته قغصههافض قصهسئ س قصه لبعلهالض ل ه جترهيفني صهةسالبقطه الأثًنهركلت هيٌنهة ٌنهة رةس ه ة دًنهة يدهةيف ه
مه خلف هة هسةتصهالهاصه لقزهيفني صهةسالبقطهه الأثًنهركلتيصهيٌنهة ٌنهة رةس ه ةيكقرهة دًنهة يدهةيف هة ةلدصهيكقرد ه
ةأل ق صه ة ف صه ة اني صه ة سقت صه ل ق نيجه ة خلهسثهيفل هة عل ه .ه
ة ل قجهة هة صه:هة

ٌنهة رةس هههمهة

ًنهة يهةيف ه
Abstract

The aim of this study is to reveals the Impact of managerial empowerment in creative thinking at the private sector
banks of Kurdistan Region .the study depends on descriptive and analytical methodize using the practical manner. Study
sample consists of employees in (13) banks of the private sector at Kurdistan Region, its amounted (132). a major study
finding that there is a significant statistical impact and positive statistical significant correlation between managerial
empowerment and creative thinking ,by its factors, Originality ,Flexibility ,Fluency, Sensitivity to the problems and the
ability to analyze .
Key word: managerial empowerment, creative thinking.

المقدمة :
يك ددههة

د ددٌنهة رةس هر د د هة د ددق رهة هيةد ددصه سد ددب قهصهة رتهة رةس همه جد ددقيه

د ددصه ل اد ددتسهصهة د ددفهة رةس ه

ة هيلهخفت قًهصهجمدقسهة عدتسهرد هرل دصهة د ع ره ة ةردفهةلهة ل دصهة لدصه ردقهيلالدذهيفلد هز داهرد هال دًنةجهصه
ي ئصهة ل صه .يفسزه رةهة يتشهيفلد ههردلاهة كدقرلٌنهة خلدهسثهمه ة تد خلني صهصه دلاهة خلدفةسةجه ةر ق دصهة فدفذهسقدفسقيهصه
ة ك هراهة لس زهيفل هة س تيقجهة رةسيصهة ه ق.ه ظم هرد هخدنيسهة دٌنه سدٌنهاقيفل دصهة رةيه سدٌنه تيف دصهة ل دقجه
ة يتهالخلهريقهة ل صهةضقاصهةلهة زةشهيفقيلهر ه ب هة كقرلٌنهصهالل رهة خلفةسةجه.هه ه
رد هجق ددذهةخددفهاددقصهةغلددذهة ري ددقجهة هيةددصهاللق د ههة ددًنهة يددهةيف همهاخلددههةخددرهة تضددت هة قرددقهر زةيددهةهرد ه
ب هة ل قجهيفقرصه ة ؤتسقجهة سقرظم صه رفةسزهة بعلهة كل د هيقد هخدق همه يفجداهز داهة دقشهة زةيدههيدق ًنه
( ) 317
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ة يددهةيف ه ت ددعههيكددههضددف سثهح ددصه عخل ددخمهة هالخلددهشهصهخم لددكهجمددق جهة ددقثهمههس ددقهةصهة ل ددقجههيفقرددصه رل ددقجه
ة يف ددقسهصق ددصهالتةجددعه ددهيقجهخاددًنثه ددصهة اددتسةجهة ق ددلصه رددقه دديهالعهةألت دتةرهة ل ددصه ة ه ددصهرددؤخفةًهر د هالكددق ره
ة لقاسصه ة د هةر قمهدمدقهي الدذهة قردقًهسبدًنةًه الادتيفةًهرسد فةًهيدق ًنهة يدهةيف ه د هة لداهة خلدهسثهيفلد هة لقاسدصهصه د ه
راهة ف ذه ة عهيقجه عسٌنهرل قهتقه الكزيزهمرةئيق .ه
يلددقيهيفلد هرددقهالخلددهشه شم ددصهة ددٌنهة رةس ه ة ددًنهة يددهةيف ه ل ل ددقجهة قضددفثهجددقيهةخ قس ددقه ت ددقهة دًني ه
ة فئ سٌنه لهسةتصهة قضفثهمه جفىهةخ قسهيف لصهر هرفقسذههة خلاق هة ق هصهة ل رهسفرت قصه جفةيهةجلق دذهة دهةمهرد ه
ة هسةتصه .التشيف هحم تيقجهة هسةتصهصهةسيكصهربقحلهخفاهة سه ل لي صهمهةرقهة ةقمهاخلدهشهالدق ًنه دف هيفد هر دًنةجه
ة هسةت ددصهة فئ س ددصه ة فيف ددصهمهصهح ددٌنهخف دداهة ةق ددله ل ق ددذهة اب خلد د همهي ل ددقهيففضد د هة تد د ل قجقجه ة ت د د قجهصه
ة بعلهة خًنه .ه
ه
المبحث األول  :منهجية الدراسة
أوال:مشكلةالدراسةه :ه
هال د د هرقد د لصهة هسةت ددصهصهاصهر ي ددتشهة ددٌنهة رةس هرد د هة ددق رهة هية ددصه س ددب قهمه ة هسةت ددقجهة كلخل ددصه ددرةه
ة يدتشهال دقرهةصهال ددتصه ل لدصهيفلد هرسد تىهة ل ددقجهة رةسيدصه يفلد هرمددتهخدق هيفلد هرسد تىهرفددقسذها لد رهستسرتد قصهمه
هظمة هة ًنهة يهةيف همحههة ضف سةجهةألتقت صهصهارةسثهرل قجهةأليف دقسهمهح دلهحدقشهيفلد هة دقشهة بدقحةٌنهصه داه
ةجملددق جهحددسهمرسد ههة ددًنهة يددهةيف ههيفلدتةصهة كفددفه ل ل ددقجهة ددزثه ة ددهيفي هة لددقجعٌنهمه ددرةهسددقصهحفيددقه ل ددقجه
ة خلاق هة ق ق قشهيق ًنهة يهةيف هه ة يقجعهمهح لهس قهي تصه ترهة ل دقثهذدراهة ل دقجهصهرتةجيدصهة عدهيقجه
ة دًنةجهةذقئلددصهصه ددرةهة كفددفه ة ددر هة ددعهةألتقتد صهة ددًنهة سدفياهمه هة ك د هة فحبد هة ددر ه ددتهس دهة ل ددقجهة كفدفيصه
ة فددق,همه1155ه:ه.)4ه دمددقه ه دداها ددعهمصهة خلاددق هة فددفصهيك ددألهتددبق قًهصهةألخددره ددقهالت د ها ددعهة كلددرهصهجمددقسهة ددفه
ة رةس ه ة لت تج هر هح لهةيف قراهيفل هة يهة هر همج هريفرهسقادصهجمدق جهميف ق دعه ضد قصهة خلدهشهة سد فهصه دسه
ةجملدق جهمه سددتصهة ددًنهة يددهةيف ه رددقهي ددفشاهرد هةيددهةيفقجههيسددقيفهه ددراهة فددقسذهيفلد هة خل ددقشه يقريددقهة تيددصهسفس ددزثهرد ه
سسقئزهةت خلفةسهة فقرهمهدمدقهي الدذهرد ه درةهة خلادق هالدتاًنهة ب ئدصهة رةسيدصهة هةيف دصه ل دًنهة يدهةيف ههيقدسهةجملدق جهحدسه
يس ا اهرتةسبصهة اتسةجهة سقسيفصه هيليبهحقجقجه ر البدقجهسقادصه اقيفدقجهة فدقره رس يد م:1112ه.)4هه ذدرةهادقصه
رفددقسذهة خلاددق هة ددق هصهة ل د رهحبقجددصهالهركفاددصههة زيددههر د هة كتةر د هة ددؤثفثهصهة ددًنهة يددهةيف هه تةجيددصهة عددهيقجه
ة لددق هة ددف ه ة ت د فةسهصهة عس ددٌنهة س د فهر د هةج د ه خل ددخمهة ددقيثه ة قيفل ددصهة ل ددصهمه دداهصهمصهة ددٌنه
ة رةس هيكددههر د هة كتةر د هة ي ددصهصهح ددزهة ددًنهة يددهةيف ه ددهىهة كددقرلٌنه.هه ةالسددق قهردداهرددقهالخلددهشهاددقصه ددفدهة سددق جه
ة ق صهظم همصهيسق رهصهالتض اهرق لصهة بعله -:ه
 .5رقهرس تىهة ٌنهة رةس ه هىهة كقرلٌنهصهة فقسذهة بعتثصهه؟ ه
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 .1رقهرس تىهة ًنهة يهةيف هه هىهة كقرلٌنهصهة فقسذهة بعتثصهه؟
 .1رقه تهةثفة ٌنهة رةس هصهةيكقرهة ًنة يهةيف ه هىهة كقرلٌنهصهة فقسذهة بعتثصه
 .4ه لقزهيفني صهةسالبقطههيٌنهة ٌنهة رةس ه ةيكقرهة ًنهة يهةيف هصهة فقسذهة بعتثصهه؟ ه
ثانيا :أهمية الدراسة :
هههههاللباهمشم صهة هسةتصهر همشم صهة خلاق هة ر هالابخمهيفل دعهمهح دلهاصهة فدقسذهة ق دصه د هةحدههة ل دقجهة فةئدهثه
صهالخلهميهة هرقجهة ففا صه ة تيل صهصهة ل رهه.هس قهاللالخمهمشم صهة هسةتصهة ق صهر همشم صهة تضت هة ر هالبعةدعهيقيف بدقسه
اصهة ددٌنهة رةس هرد هة ددق رهة رةسيددصهة كق ددفثه رددقهشة د ه لق دداهحقجددصه هسةتددصهجتة بددعهة ني ل ددصه رددهىهرسددقشم يقهصه
الل دصهحدق جههة ددًنهة يدهةيف هه ددهىهة كدقرلٌنهصهة ل ددقجههسقادصه.هس ددقهظم د هةصهالخلددهشه دراهة هسةتددصه دقئله الت د قجه
رةسةجهة فقسذهصهة ل رهالسق رهصههالفت خهثخلقاصهة ٌنهة رةس ه ة ًنهة يهةيف هه .ه
ثالثا :أهداف الدراسة :
ظم هاللني اهة رهة هةذهة يتهالب ه راهة هسةتصهةصه خلخليقهيق يته -:ه
 .5الخلددهميها ددقسه ددف هيتض دداهر ي ددتشهة ددٌنهة رةس ه ايك ددقراه مث ددفاهصهةيك ددقرهة ددًنهة يددهةيف ههصهرفددقسذهة خلا ددق ه
ة ق ه ل رهستسرت قصه .ه
 .1هيههرس تىهة ٌنههة رةس ه ة ًنهة يهةيف ه هىهة كقرلٌنهص.هرفقسذهة خلاق هة ق ه ل رهستسرت قصه .ه
 .1ةخ بددقسههيفني ددصهة سالبددقطه ة ددأثًنهيددٌنهة
ة ق ه ل رهستسرت قصه.

ددٌنهة رةس ه ةيكددقرهة

ددًنهة يددهةيف هه ددهىهة كددقرلٌنههصهرفددقسذهة خلاددق ه

رابعا :أنموذج الدراسة وفرضياتها
ي الددذهالتض د اهةيكددقرهرق د لصهة هسةتددصهه خل ددخمهة ددهةايقهيلددقيهةسمددتزخهةالةض د هذددقمهي د رهر د هخني ددعه هيددههة دًنةجه
ة س د خللصههة ةلددصهيددق ٌنهة رةس ه ةيك ددقراهه ة دًنةجهة ك ددهثههة ةلددصهي ددق ًنهة يددهةيف ه ةيكددقراههمه يددقالة هة ددقاه
ةحهه قثًنهة ًنةجههة س خللصهصهة ًنةجههة ك هثمه س قهيتضععهة ق ه ه5هه) ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

ه
الشكل ()1انموذج الدراسة
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اللبةخمهر هةسمتزخهة هسةتصهجم تيف ٌنهسئ س ٌنهر هة فض قجه ال ف هرليقهيفهرهر هة فض قجهة فيف صهرليقهردقهطمداه
يفني قجهة سالبقطه ةألخفىهيفني قجهة أثًنهيٌنهر ًنةجهة هسةتصه س قهيل ه -:ه
ة فض صهةأل له ه
التجههيفني صهةسالبقطهركل هتيصهزةجهر صهاحفقئ صهيٌنههة ٌنهة رةس ه ةيكقرهة دًنهة يدهةيف هصهرفدقسذهة خلادق ه
ة ق ه ل رهستسرت قصه/ة كفةره .ه
اللبةخمهرليقهة فض قجهة فيف صهة ق صه -:ه
 -1التجههيفني صهةسالبقطهركلتيصهزةجهر صهاحفقئ صهيٌنهة
-2
-3
-4
-5

ٌنهة رةس هه هة اني ص.

التجههيفني صهةسالبقطهركلتيصهزةجهر صهاحفقئ صهيٌنههة ٌنهة رةس هه هة ف صه.
التجههيفني صهةسالبقطهركلتيصهزةجهر صهاحفقئ صهيٌنهة ٌنهة رةس ههه هةأل ق صه.
التجههيفني صهةسالبقطهركلتيصهزةجهر صهاحفقئ صهيٌنهة ٌنهة رةس هه هة سقت صه ل ق نيجه.
التجههيفني صهةسالبقطهركلتيصهزةجهر صهاحفقئ صهيٌنهة ٌنههة رةس ه هة خلهسثهيفل هة عل ه .ه

ة فض صهة ةق صه ه
التجههيفني صهالأثًنهركلتيصهيٌنهة ًنهة س خل ه هة

ٌنهة رةس ه)ه ة ًنهة ك هه ةيكقرهة

ًنهة يهةيف هه)ه ه

اللبةخمهرليقهة فض قجهة فيف صهة ق صه -:ه
 -1هالتجههيفني صهالأثًنهركلتيصهيٌنهة ٌنهة رةس هه هة اني صه.ههه
 -2هالتجههيفني صهالأثًنهركلتيصهيٌنهة ٌنهة رةس ه هة ف صه.
 -3هالتجههيفني صهالأثًنهركلتيصهيٌنهة ٌنهة رةس هه هةأل ق صه.
-4
-5

هالتجههيفني صهالأثًنهركلتيصهيٌنهة ٌنههة رةس ه هة سقت صه ل ق نيجه.
التجههيفني صهالأثًنهركلتيصهيٌنهة ٌنههة رةس ه هة خلهسثهيفل هة عل ه.

خامسا  -:أسلوب جمع البيانات وتحليلها:
ههههةيف هجهة ت بق صهسقرةثهسئ سصهجل اهة ب ق قجهمهح لهمتهةيفهةر قهيق يف قرهيفل هيفهرهرد هة خلدقي اهة سدقيخلصهمه
مشلد د هة تد د بق صهصه د د يقهة ليقئ ددصهة دديتهي يف ددقهة لع ددخمه )5ههثنيث ددصهةجد دزةيهخف دداهة سه ل كلتر ددقجهة كفي ددصهيفد د ه
ة فددقسذهة بعتثددصه ة س د بٌنهمهةرددقهة ةددقمهانيفدداه خل ددقصهة ددٌنهة رةس ه الضد ه )51هاخلددفثهمههي ل ددقهةجلددزيهة ةق ددله
انيفدداه خل ددقصهة ددًنهة يددهةيف ه الض د ه 11ه)هاخلددفثه.س ددقهمتهة يف ددقرهيفل د هرخل ددقصه ددفجهة قت د ه ددف هالتشيدداه
ة جقي ددصه ة ددر هال ت د هر د ه ةال ددخمهيق ددهثهمهةال ددخمهمهحمقي ددههمه هةال ددخمهمه هةال ددخمهيق ددهثه).هه ددهذهة عخل ددخمهر د ه ددهره
حم تيدقجهة تد بق صه الدتخ هة ه دصهة كل دصهصه ل د هة ب ق دقجهاخلددههمتهاخضدقيفيقهجمل تيفدصهرد هة خ بدقسةجه رليدقهه دقصهثبددقجه
ة ت د بق صهيقت د نيهةشههركقر د هم ددقهسف بددقذهة ددر هيل د ه ددعه )18441ه د ه ددصهرتجبددصه يفق ددصهجددهةه ددرةهيددهسهيفل د ه
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ثبددقجهة تد ب قص.س قهمته ددقصهة السددقرهة ددهةخل ه خلدفةجهة تد بق صه البددٌنهاصه دداهركددقرنيجهة سالبددقطهيددٌنهة خلدفةجه يددٌنه
ة ق سهة ل صهة ق صه قههسق هركقرنيجهةسالبقطهركلتيصه .ه
ههه ف ه خل خمهم هةذهة هسةتصه ةخ بقسهافض قهتقهاخلههمتهة يف قرهيفل هة خلقي اه ة ؤ فةجهة حفقئ صهة ق صه -:ه
 ة لسذهة ئتيصه ة فةسةجه ة تتطهة سقيبه كفاصهرس تىهة ت قيصه1 ة رمفةذهة ك قس ه كفاصهرسجصهة ق هصه رهة جقيصه هتؤةس1 ركقر هة سالبقطه هتبًنرقصه)ه عهيهه ت هة كني صه تهتقهيٌنهر ًنةجهة هسةتصهه. -ةخ بقسهة رمهةسه ةخ بقسهFه كفاصهةثفهة ًنةجهراهيكضيقه.

تقرتق-ه كهجم اه يف لصهة هسةتصه :ه
متهةخ قسه )51هرففاقهر هة فدقسذهة كقرلدصهصهة خلادق هة دق هصهة لد رهسفرتد قصه/هة كدفةره جدفةيهةجلق دذهة دهةمه
رد هة هسةتددصه.ه شيف د هةت د قسةجهة ت د بق صهيفل د هة كددقرلٌنهصهاللدداهة فددقسذهمه يل د هيف لددصهة هسةتددصهة ليقئ ددصه )511هر د ه
ة كقرلٌنهصهاللاهة فقسذه .يبٌنهةجله سه )5هة فقسذهة بعتثصه يفدهرهة تد قسةجهة تشيفدصه ة فدق صهم يبدٌنهةجلده سه )1هه
كهيف لصهة هسةتص .ه
جدول ()1توزيع استمارة االستبانة على عينة البحث
ة ت قسةجهة تشيفص ه ة ت قسةجهة فق ع ه

ج ه ةترهة ف ه
رففذهاينيذهة تنير ه
 5 .5ه

 51ه

51

رففذهستسرت قصهة ه يله نيت ة قسه ة ل ص ه
 1 .1ه

 51ه

51

 51ه

51

رففذهةسي ه نيت ة قسه ة تي ه
 4 .4ه

 5ه

5

رففذهة تسسقيه نيت ة قسه ة تي ه
 1 .1ه

 5ه

5

رففذهرجلصه ة فةجه ل ل صه ة ت ة قس ه
 2 .2ه

 51ه

51

رففذهة ت ه ل ل صه ة ت ة قس ه
 3 .3ه

 51ه

51

رففذهة قفرهةأل تطهة كفة ه نيت ة قس ه
 4 .4ه

 4ه

3

رففذهة لفتسه نيت ة قس ه
 5 .5ه

 5ه

3

رففذهة ق قسه ل تي ه ة ت ة قس ه
 .51ه

 55ه

51

رففذهم تسهة ه يله نيت ة قس ه
 .55ه

 5ه

3

رففذهج يقصه ل تي ه
 .51ه

 51ه

 4ه

رففذهة عههه نيت ة قس ه
 .51ه

 4ه

 3ه

 541ه

 511ه

رففذهة كق صهة ل
 1 .1ه

هة تنير ه ل ل صه ة ت ة قس ه

 .54ةجمل هت ه
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جدول (  )2وصف عينة الدراسة
ة ًن ه
ةجللا ه

ةك ف ه

ائقجهة ًن ه
زسف ه

 11ه

 14ه

ةة ه

 41ه

 21ه

ة هر ه11هتلص ه

 1ه

 1ه

ر ه-11ه15هتلص ه

 33ه

 14ه

ر ه-11هه15تلص ه

 11ه

 14ه

ر ه-41ه45هتلص ه

 54ه

 54ه

ةسةفهر ه11هتلص ه

 1ه

 4ه

 1ه

 1ه

ريلتشهالخلين ه

 43ه

 22ه

ي ق هتسيتص ه

 41ه

 14ه

1-5ههتلتةج ه

 11ه

 13ه

ر ه2ه51-هتلتةج ه

 21ه

 43ه

ر ه51-55تلص ه

 11ه

 53ه

ر ه52هه11-هتلص ه

 51ه

 5ه

ةيفهةريصهاأ
ة عف هة هسةت ه

يفهرهتلتةجهة هرص ه

ة كهر ه

ة لسبصهة ئتيص ه

ه

ه
ةجله سهر هايفهةرهة بقحلهيق يف قرهيفل ه قئلهة قتبصهة ل ص .ه
ي بددٌنهر د ههةجلدده سه )1هههةصههغق ب ددصهةا دفةرهة ك لددصه ددرهر د هة ددقحهح ددلهيل د ه سددب يره%21ههصهحددٌنهيل د ه
سددبصهة ددرستسه14ه%هم ةصهغق ب ددصهة كددقرلٌنه ددرهر د هة ئددصهة ك فيددصه15-11هتددلصهح ددلهيل د ه سددب يره%14هصهحددٌنه
ةح ل هة ئصهة ك فيصهةسةفهر ه15-11ههتلصه سبصه14ه%ه رةهيكدينهةصه%41رد هة كدقرلٌنه درهرد هائدصهة قدبقتم ةح ه
ة ق ددلٌنهيفلد ه دديقرثهة ددهيلتشهه سددبصه%22هصهحددٌنهيل د ه سددبصهة كددقرلٌنهة ددري هخددهر يره -2ه51ه)هتددلتةجهه%43ه
ر هة بعتثٌنه .ه
المبحث الثاني  :الجانب النظري
أوال :مفهوم التمكين:
يددفهر يددتشهة ددٌنهصهلقيددصهة ة ق ل ددقجهرد هة خلددفصهة قضد ه د ه ددرةهة يددتشه د تيفقًه س ةجدقًهصهاددلثهة سددك لقجه
رةه قاللهيف هشيقرثهة لس زهيفل هة كلففهة بقف هرةخ هة ل صهةيقهسقصه تيفيقهمه جقيه رةهة يتشه دصه ل ادتسهصهة دفه
ة رةس هة ددهيلهخفت دقًهصهجمددقسهة عددتسهر د هرل ددصهة د ع ره ة ةرددفهةلهة ل ددصهة لددصه رددقهيلالددذهيفل د هز دداهر د ه
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ال ًنةجهصهي ئصهة ل صه ة ضنييفٌنهم:1151ه35ه).ه ر هر قيكدصهة ري دقجهي بدٌنهةصهة دقته ة بدقحةٌنه دهرتةهةسةيهر كدهرثه
صففت هة ٌنههه.ه ظم هاللني اهيكضهةسةيهة بقحةٌنهيققصهر يتشهة ٌنه تجذهةجله سه )1ههةر قا .ه
جدول ()3اراء الباحثين بخصوص التمكين االداري
ةترهة ه قالذ ه
ج
 Potter fieldه
 5ه
ه

ة كفيك ه

ة سلصه ة ف عص ه

:5551ه 1ه ة ٌنه تهالكزيزه هسةجهة كقرلٌنهحب لهي تافه هييرهرل عه
ة ج يقره ة هةسهة ح قشه ة خلهيفه حفيصهة ففذهصهة خلضقيقهة يته
التةجييرهخنيسهدمقست يره يقريره سر اهرسقشم يرهة قرلصهصه
ة خلفةسةجهة يتهال كلخمهيقيف قذره .ه
5551ه 3:ه ةصهة

 1هRiggs
ه

ٌنهة رةس ه تهرلاهة كقرلٌنهحفيصهة ففذه خل خمه

ققسسصهصهةختقزهة خلفةسةجهمهايتهير اهضمخلخمهاف عه يف قسهة كخل ه
ة ه
ة ًنهة يهةيف همهاق ٌنه ة ةخلصه ة س قدهي هاخمهة كلترقجه
شيقرثهاف هة تةسه ة ق رهيسيرهةلهحههسبًنهصهةصمقرهرلقذه
الل هالألشها عهرنيراهة سلتزهة يهةيف ه ة س قده لكقرلٌنه
يق ققسسص .ه
:1111ه 51ه ة عهيف ل صهةيفاقيهة افةرهتلاصهة تاهصهدمقستصهة ف قيصهمه

ةاله ه ه
1

ه

ة سؤ صه صهةت نيهةشه هةسهترهر هخنيسهالق كيرهيفل هةت نيهةشه
ة خلفةسه .ه
ةحقصه ةذ يت ه
ة 4ف ه

ض هتس ه
ة1
ه

1112ه:ه

تهرلاهة كقرلٌنهة خلهسثهمه ة ت خلني صهصه لاهة خلفةسةجه ةر ق صه

 144ه

ة ففذهسقفسقيهصهة ك هراهة لس زهيفل هة س تيقجهة رةسيصه
ة ه ق.ه ة ٌنه هيكينهاخلطهال تيضهة كقرلٌنه فنيح قجه لاه
ة خلفةسه لعهةيضقه ضاهة هةذه ة س قده لكقرلٌنهيق ققسسصه .ه

:1115ه 41ه ة ٌنهه اخلقه فة ه ه )Bowen and lawierههي ة هصهة نيرهحفيصه
ة ت كه راهحق صهز ل صهمه ت قرهةرسةس ه هظم هالاتيفاهيق ه
ي ف هيفل هة سقصهر هة قسخهيٌنهيفق صه ضعق قههاق ٌنه
حق صهز ل صهرةخل صه قخهةلهالبينه ةة هذراهة ق صهر ه ب هة فرهمه
هال تةافه عهة ةخلصهيق ل اه ة خللقيفصه قهظم لاهر ه هسةجهركفا صه
السقيفهاهصهةختقزه فةسالعه ةخ بقسهة ل قئلهة يتهيترهةصهيف هة يقه .ه

ضٌنه ة افة ص ه 1155ه 441:ه رلاهة كقرلٌنهحفيصهة ففذه خل خمهة ققسسصهصهةختقزهة خلفةسةجهمه
ة ب 2ه
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ايتهير اهضمخلخمهاف عه يف قسهة كخل ه ة ًنهة يهةيف همه
اق ٌنه ة ةخلصه ة س قدهي هاخمهة كلترقجه شيقرثهاف هة تةسه
هالألشها عهرنيراه
ة ق رهيسيرهةلهحههسبًنهصهةصمقرهرلقذهالل
ة سلتزهة يهةيف ه .ه
ةجله سهر هايفهةرهة بقحلهيق يف قرهيفل هة فقرسهة رستسثهآ قً .ه
ه
ثانيا :اهمية التمكين االداري :
يقددًنه هة ب ضددٌنه ة افة ددصههم1155ه441:ه)هةلهةصهيف ل ددصهة ددٌنهة رةس هري ددصهصه د هة خلددهشهة لت ددتج همه
اق ل ددقجهة رةسيددصهالك د هة صهصهة ك د ه سددعهيددقافةرهة د ه.ه ددر اهاقلددقهصهحقجددصهةلهالسددي هة ددف ه د هيفضددتهر د ه
ددٌنهة رةس هضمخلددخمهرزةيددقه اتةئددههيفهيددهثه لكددقرلٌنه

ةيفضددقيهة فيددخمهمه سدديرهيددقسأله ددهسهصه خل ددخمهة ددهةذهة ل ددصه.ه ةصهة
ة ل قجهمهال ة هصه:ه ه
 -5شيقرثهةزمفةطهة كقرلٌنهصهةختقزهة خلفةسةجهه رةه تهجت فها فثهة ٌنهة رةس ه .ه
-1هةتد نيهةشهاددفرهة ك د هزةال ددصهة رةسثهح ددلهيخلددتشهة ددٌنهة رةس هيق يف ددقرهيفلد هاددفرهة ك د هزةجهة تد خلني صه حفيددصه
ة ففذهصهةرةيهة يقشه رةهيكينهة عهيخلل هة يف قرهيفل هةذ هةذفر ه.
-1يخلددتشهة ددٌنهة رةس هيفل د هةت د نيسهة دتةسرهة بق دفيصه ة لت تج ددقه هة كددهةجه ة ر ةجهيفل د هرمددتهرلقتددذهمهاقذددهذه
ة ة ه ل ٌنهة رةس ه ته خل خمهة ف هرسجدقجهة تد نيسه لاق دقجهة بقدفيصه ة دتةسرهة قحدصه الت دكهة لت تج دقه

صهةرةيهة يقشهمه س هز اهت ؤر هةلهالتاًنهة ت ه ةجليهه ة قسه خل خمهة هةذهي قيثه اقيفل صه.
-4القد د اهة د د كلره ة ددهسيذه ة قا ددصهيفلد د هة د دألةجهمها ددق ٌنهة رةس هيفس ددزهيفلد د هال ددهسيذهة ددت ٌنه التتد د اه قيف ددهثه
ركلترددقهتره خ دألةهتره ددهذهالسددي هةرةيهريددقريرهم خلددخمهة ددت يهة ل د ه ر د ه هة قا ددصهيفل د هة دألةجه ة ددقيةجه
ة تةافث.
-1ة زةشه بقرئهةرةسثهةجلترثهة ققرلصه اللب صهةح قجقجهة س يل ٌنه .ه
ي ل قهيفىه ة فةحقصه ةذ يتهم1112ه144:ه)ههةصهاتةئههة ٌنهة رةس ههال
 -5سٌنه تيف صهة هرصه.

هصهرقيل ه:ه ه

-1ض قصهاكق صهة ل صه.
-1ة سفيفصهصهةذمقشهة يقشه ة جقيصهيف هة سق جه صهغ قتهة بًن فة ص.
-4ة ددٌنهة ددهسةيهر د ه هيددههة ا دفةرهة ت ددتيٌنه ة دزي همه سددر اهة ددليرهر د هال دفياهة زيددههر د هة ت د ه لقددؤ صه
ة رةسيصهةذقرصه.
 -1سٌنهرةاك صه ة زةشهة كقرلٌنها قهي كلخمهي ل رهة يف قسه .ه
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ثالثا  :أبعاد التمكين اإلداري:
هههيخلددلدهس يل ددزه ه)Robbins,1993:683هيفل د هةرةسةجهة ل ددقجهة ب ددقرسثههصهةختددقزهةج دفةيةجهرك ل ددصهال ددؤر هةلهةح ددهةحهةث ددقسه
ةصمقي صه هىهة كقرلٌنها قهطم اهيق يكقرهة هةجلتة ذهة سيكصهة ق صه :ه
 -1يكههة ثدفه Impactه:ه دتهي كلدخمهي ادتيفهة ك د ه ة خلدهشهصهة رةيهمه يكدينهةصهري دصهة دفرهال دتصهزةجهةثدفهةصمدقيبهيفلد ه
ة ٌنهةزةهالت هه هيعهايره لقيفصهيقصهر ه قلقهةحهةحهال ًنهصه ضكعهة ت
 -2يكدههة خلدهسثه/هة لقاسدصه Competenceه:هةزةهة د هة دفرهرد هةرةيه قدق قالعهة ت
ة لقاس ه ضاه س قيثهةرةيهة ل صهمهس قهيؤثفهةصمقي قهيفل هة ٌنه.

ه ا قهي كلخمهيقذمقشاه يقرعهه .ه
دصه يدقسثهادقصهز داهيدؤثفهيفلد ه ضددكعه

 -3هيكههركىنهة ك هMeaning fullnessه:ه يكينهس قيثهة فرهصهة ك هاقزةهسقصهة كقر هيل فهةلهيف لدعهيفلد هة دعهريدره ز ه
صهمه ةزةهسقصهري قًه قهيك هاقصهز اهيؤر هةلهخلخمهركىنه ك لعه يكزشهة ٌنه هيعه.
 -4يكددههة ددقسه Choiceه:هةصهة ك د هي ددز رهة ددفرهيق خ ددقسهةزةهر لددعهر د ه هي ددههة افيخل ددصهة دديتهاللقتددبعهصهةذم ددقشهة ي ددقشه
ةخ قس قهمه سق ه هيعهة خلهسثهة رةال صهيفل هه هيههاللاهة افيخلصه.
ي ددرسفهه ددق,ه ة ب ض ددٌنهم1115ه51:ه)ه هة ب ض ددٌنه ة افة ددعهمه1155ه:ه441ه)ههاصهة ددٌنهيي ددهذهاله
اصمقرهرس تىهارةس هاكقسهرةخ هة ل صمه رةهي الذهر هة ل صهمصهالابدخمهة دٌنهة رةس هيفدألهرفةحد هخم ل دصمهس دقهمصه
ة ٌنهة رةس هي تصهر همسيكصهميكقرهسئ س صه  :ه
 .5حفيصهة خ قس:هرسجصهة فيصهة لتحصه ل فره ل ففذهصهمرةيهة يقش.
 .1ههة قيصهة رةال ص:ه هسثهة فرهيفل همرةيهة يقشهيل قده اخلقًه خلهسةالعه ريقسةالعه خألةالعهر هخنيسهة كلره ة هسيذ.
 .1صهة ك :هرس تىهارسةزهة ت ٌنه خل صه ركىنهة ي قجهة يتهيؤر لقه مشم يقهصه خل خمهةأل هةذ.
 .4ة قيفل ص:هارسةزهة فرهألشم عهصهة أثًنهيق لسبصه لخلفةسةجهة يتهي رهةختقز قه ة س قتقجهة يتهالضكيقهة ل صه .ه
رابعا  :مفهوم التفكير االبداعي
هههههي الددذهالكفيددكهة ددًنهة يددهةيف هيهةيددصهالكفيددكهة ددًنه الكفيددكهة يددهة هستل ددقهيق د نيصهة تددقصه ل ددًنه
ة ي ددهةيف همهها ددق ًنهيفأ د دفذهيأ ددعه ددهسثه ب ك ددصهيخل ددهسهيفل ي ددقهيك ددضهة ل ددقصهيق د هر ددزه ة ددبكضهة خ ددفهيق د هحم دده ره
ة فف مه:1111ه)111ههمهس قهيففذهيق عه ققطهركفصهيك هيفل هايفادقيهة ةدًنةجهة ب ئ دصهركدىنه ر دصهرد هخدنيسهة بل دصه
ة كفا صه سقيفههة فرهيفل هة كه ة ني شهراه ف ذهة ب ئص ة ك تشه آخف صمه:1113ه)55ه .ه
ه ةرقهة يهة ها كفذههيق عههة خل خلصهة سق صهة يتهة هة سقصهر هايرهرقهضم طهيعهر هةا قسهة هة د قيهة هةتدق ذه

الاتيف قهمه ة عهيف هز ينهيهةي عهافريصه ي رهالكزيز قهر هخنيسهةجل قيفدصهيفد ه فيدخمهاللخلد اهة ا دقسه البقرذدقهمه هيد رهالادتيفه
ة ا ددقسهة يهةيف ددصهرد هخددنيسهة ددقسهة ؤتسد هة ددر هي بددىنه ددراهة ا ددقسه يفيفق ددقه يكددزشهالخلددهريقه ال ضد ه ددراهة ا ددقسهمه
ة ددألثه ة ددق صه ة ف ددصه شيددقرثهة كفاددصه ة ددف خهيفد هة ددق تذهة دديتهصهلقيددصهة اددقذه سد هرد هس لت ددصهة ددفره ة ل ددصه يق ددقيله
ةجمل دداهه ة ددقيفتس همه1111ه:ه4ه)ه.س ددقهيفددفذهيق ددعهالاب ددخمها ددفثه ددتسجهرةخ د هة ل ددصهة هة د هةت د كقسهتقهر د هخددقسخه
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ة ل دصهتدتةيهسق د هال كلدخمهيدق ل لهة هة تتد لصهة هة ل دقشهة ة ك ل دصهة هة س قتدصهة هة أل دقرلهة هة هردصهم دراهة دفثهجهيدهثه
يق لسبصه ل ل صهح ل قه بخل يقه ة ب ضٌنه ة افة صهمه1155ه:ه442ه)ه .ه
يف هالكفيكهة ًنهة يهةيف هاخلههالكهرجهة كقسيكهة يته هريقهة قته ة بقحةتصهمه هيفجاهز اه كدهرهةجملدق جه
ة دديتهةت د نيهشها يددقهة ددًنهة يددهةيف ه رليددقهةجملددقسهة رةس مه ة ل س د مه ة ليددت مه ة ت دلةال .ه اخل دقًه اب كددصهةخ د نيذه
ة ق ره ةجملق جههمه ةجله سه )4ههيبٌنهيكضهاللاهة كقسيكه ه

الجدول ( )4مفهوم التفكير اإلبداعي على وفق آراء الباحثين
ج ه ةترهة قالذ ه

ة سلصه ة ف عص ه

ة يتش ه

 .1هههشي تص ه

:5543ه 52ه

ا ددقخه ددقرذهي فددكهيددق لبتوه ةجلددهثه ةأل ددق صه يخلقيل ددصه
ل عخل خممهم ه تها قخه يهجهيه .ه

 .2هBarell

112: 5555

تلسلصهر هة لقق قجهة كخلل صهة يتهيخلتشه قهة هرقوهيفلدهه
الكفضدعه ةددًنهرددقهيكددههةتد خلبق عهيفد ه فيددخمهاحددهىهة دتةصه
ة ا .ه

 .3ه

541: 5551

يف ل ددصهز ل ددصههتددهذهاله دداهة خلددقئخمه س يددصهة دألةجه
ة كلتر د ددقجهيفلد د د ه د د د هما د ددقسهجهي د ددهثهرد د د همج د د د ه
ة ت هتسهالهح هايهةيف همسأل .ه

 .4ه
Turner

5: 5554

حمق ددصهة بع ددلهيف د ه فةئ ددخمه مت ددق ذهغ ددًنهرأ تا ددصه د ه
رق د لصهجهيددهثهم ه هظمددصمهح ددلهي الددذهز دداه ني ددصه
ة فه رف ع .ه

 .5ه Boddy & Patonه
ه

 211 :5554ه ة ك ل صهة يتهي رهر هخنيذقهاجفةيهال دًنةجهصهة ل دقجه
م هة ك ل قجهم هةت نيهةشهة تةسرهيافيخلصهر هث .ه

Dinca

:5555ه 52ه

 .51ه ه
جف ةص ه

يفلق فهركفا صه ة كق صه مخني صهر هةخلصهالق هحق دصه
ز ل صهافيهث .ه

Mcshane
 .55ه
 &VonGlinowه
ه
.51

ه

ة سد تىهةأليفلد هة كخلددههرد هة

ددًنمهأل ددعهيلاددت هيفلد ه

سق ه

145: 1111

ةتد د نيهةشهة كفا ددصهصهاصم ددقرهة ا ددفرهةجلهي ددهثهصهة ددقخه
ةجلهي ددههم هة هر ددصه س ددل رهماضد د هة س ددلاهم هة ددهرقجه
ة يتهضم قجيقهة زيقئ  .ه

:1115ه 5ه ة ك ل ددصهة دديتهر د هخنيذددقهي د رهالت ددههةألا ددقسه الاتيف ددقه
تيليقهاله صهرل تتص .ه
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1115ه:ه 114ه متد ددلتته د ددقيف هيق د د اهة
صمقرهةألا قس.

د ددًنهة يد ددهةيف هةجل د ددقيف ه

.54

ه

ة زةص ه

:1111ه 14ه يف ل صهز ل صهالؤر هاله قاللهم همثفثه هة يهة  .ه

.51

ه

ة بس ه

:1111ه 54ه ددهسةجهم هةددقجه دا دفةرمهرلالخلددٌنهر د ها ددفثهمصهة ددفره
ة به هظم لاهريقسةجهاضقا صه إليهة مهرة هة خلدهسثهيفلد ه
د د هة ددت ه يف ددهشهة ددرهة ب ددفهيفل د د هةأل د د قيمه

.52

ه

ة كنير ه

.53

ه

حسٌن ه

.54

ه

يفبقص ه

ة قح د د ددعهيفل د د د د هة د د د دألةجهةجلهي د د ددهثهة لتيف د د ددصه ح د د ددذه
ة ت د اني ه ة ةددقيفثه س دهةجملقشاددصه ة خلددهسثهيفل د هة ددًنه
ح هة ق نيج .ه
:1111ه 544ه هسثهة هيفهيفل هةت نيهةشهحفي دعهصه دفدهما دقساه يفدهشه
الخل ددهاهيلدتةئاه اجدفةيةجهس ال ل ددصهركخلددهثمه ة كددعهيق ت د ه
ة ددقصه هسةتددصهة قد نيجهة دديتهالتةجيددعه ل ليددقه اصمددقره
ة لتسهة فع عصهذق.ه ه
:1114ه 11ه ة لق ددقطهة كخلل د هة ددر هظمقست ددعهة اق ددذهيفل ددههةت ق ددقسالعه
ي خلدفثهةخ بددقسهة ددًنهة يدهةيف ه ة ددر هيددؤر هالها ددقخه
مسد د ددألهيفد د ددهرهدم د د د هر د د د هةألا د د ددقسهة ني ل د د ددصه ة لتيفد د ددصه
ةجلهي ددهثه غ ددًنهة أ تا ددصمه الخل ددهسهيق هسج ددصهة ل ددصهة دديته
ضمفد د د د هيفل ي د د ددقهيفل د د ددههرسد د د د تيقجهة د د ددًنهة ي د د ددهةيف ه
ة اني صمهةأل ق صمهة ف ص) .ه
:1114ه 54ه ة د د ددت هصهميف د د ددقرهة د د دتة فهة د د دديتهيتةجييد د ددقهة خلقئ د د ددهه
ة قددكهيف د هة كني ددصهيددٌنهة دًنةجهة ني ل ددصه هيددهه
اللدداهة دديتهذددقهر سهمتقت د هصهحد هة ق د نيجه ة خلددهسثه
يفل هة ف يصه لتضاهةألاض  .ه
 .55يت ها ه

:1112ه 3ه

ددهسثهز ل ددصهالةًن ددقهة دده ةااه ة دتةازهالل د لها ددفثهم هيفددهثه
ما ددقسهال س ددرهيتةح ددهثهم همسة ددفهر د د هة س د د قجهة ال د ددص:ه
ة ل د ددت مهة خل د ددهسثهيفلد د د هة د ددكهر د دداهة د ددف ذهة د ددًنثه
ةجلهيددصمهار ق ددصهة حسددقصه دتة هة ضددككه ة ل د هصه
ة ت كه ةألا قسهة دتةافثمهة خلقيل دصهيفلد هة تتداه اضدقاصه
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ة ق

هالهرقهم لهر هما قس .ه

:1113ه 525ه هة ددعه ددهسثهة ددفرهيفلد د هة ددقخهي ددزهي ددقسأله ددهسهر د د ه
ة اني ددصهة فيددصه ة ف ددصهة لخلقئ ددصه ةأل ددق صهيق ددهةيف قجه

.11

ه

ة فًنص ه

.15

ه

ةاا ه

.11

ه

يفبههة كزيز ه

:1113ه 525ه يفب ددقسثهيف د د هيف ل ددصهز ل ددصهيف ددباها ي ددقهة ددفرهحسقت د دقًه
ل قد نيجه رددهسسقًه ل دًنةجه ة كلق ددفهة لق فددصه يفددهشه
ة الخل ددقصهة ددر ه هيتج ددهه ددعهحد د مهح ددسهمتهةس س ددقيعهة ه
الكل د ددعهصهة س د ددقيخمه هة بع د ددلهيفد د د هةر د ددصه ر د ددؤثفةجهصه
ة ت ك) .ه

.11

ه

ة زيبقس ه

:1115ه 3ه ددهسثهيفخلل ددصهافريددصهم ه قيف ددصمههتددهذهالهاصمددقره فةئددخمه
مت د ددق ذهجهي د ددهثه غ د ددًنهرأ تا د ددصه د د هرق د د لصهر د ددقهم ه
رتةجيصهرت كهركٌن .ه

ة بك هثهسقت قيصه ق لصهة هرت كهرةًن .ه
:1113ه 11ه ي ة د د د هيق خل د د ددهسةجهة د د دديتهي ف د د ددكه د د ددقهرك د د ددرهة ل د د ددقصه
ة بددهيفٌنمه ددراهة خلددهسةجه ددهرهرددقهازةهسددقصهة ق ددنياه
هيعهة خلهسثهيفل هة يقسهة سلتزهة يدهةيف ه هسجدصهظم د ه
رنيح ع .ه

ةجله سهر هايفهةرهة بقحلهيق يف قرهيفل هة فقرسهة رستسثهآ قً .ه
ةت لقرةهةلهرقالخلهشهظم ه هيههخفقئاهة ًنهة يهةيف هيفل هة لعتهة يته:ه ه
 -5ة قس ههيفل هةجلهيههر هةألا قسه ة سةيه ة ق ره ة قسته ة تتقئ .ه ه
 -1ة ت كهةره ع هة نيق فه ةت ققذهةجلهيه.ه
 -1ة ةخلصهيق ل ا.ه
 -4ة ت خلني صهصهة فم ه ة ت ك.ه
-1
-2
-3
-4

الل صهس دهة بقرسثهة بقرمثهصهة كقر هراهة خلضقيقه ة رتسهسليق.
ة ل فهالهة قيهة أ تاصه ل قسهجهيه.ه
ة هرمتهةصمقرهمسةفهر هح ه ةحهه ل ق لصه ه
ةيهة هما قسهجهيهثه م لص.ه

 -5هارسةزهة قيهيافيخلصهخت لكهيف هارسةزهة خفي هذق.ه
-51ةر نيزهرسجصهيفق صهر هة رسقيه ة ك هصهةألا قسهةجلهيهث.ه
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خامسا -أهمية التفكير اإلبداعي
الألشهةشم صهة دًنهة يدهةيف ه دفةًه تجدترهة درهةذقئد هرد هة كفادصهصه داهجمدق جهة دقثمه يف د هة ل دقجهة كق دفثه
صه هة دف ذهة دًنثه ة كخلدهثهة ديتهافضد هيفل يدقه دهيقجهسبدًنثه يفهيدهثمهدمدقهضمد رهيفل يدقهرتةجيدصه دراهة عدهيقجهيخلدهسه
رد هة دقيثه ة قيفل دصمهةألردفهة در هي الدذه دهسةجهايهةيف دصهيفق دصه دهىهة ل دقجه د هرد هالادتيفهحلدتسهايهةيف ددصه آسةيه
دقصه بخلددقيهة ل ددقجه سمت ددقه ةتد فةس قهصهتددترهيقدديههشيددقرثهصهحددهثه
جهيددهثمه ة لس ددزهيفلد هة ددًنهة يددهةيف هسكقرد همتد ً
ة لقاسدصه ة فد قر مه:5553ه)51مه).(Kinicki&Williams,2003:333ه يدفىه (Drucker,1999:133ةصههة دًنهة يددهةيف هرد ه
ة خلترددقجهةألتقتد صه ل ددقده ةتد فةسهة ل ددقجمهح ددلهمصهة ددًنهة يددهةيف ه ددتهة كلفددفهةألسةددفهمشم ددصهصهة ل ددقجهتدتةيه
مسق ه قسيصهمشهغًنه قسيصهايتهضف س ه يهة هرل صهةأليف قسه.
يبٌنه يفبههة كزيزمه:1113ه)524هةصهة ًنهة يهةيف ه دتهةحدههةألتدق ذهة ديتهالل دأها دعهة تردقجه ة ل دقجه
صم دقرهحلددتسهرلقتددبصه ق د نيجهخم ل ددصه ددقخهما ددقسهجهيددهثهالسددق رهصه خل ددخمهحقجددقجهةألا دفةرمهح ددلهالكددف هة ق د لصه
يفلد هجم تيفددصهرد هة بددهيفٌنه هةستدديقه ددهذهاصمددقرهحلددتسهرلقتددبصهذددق.ه يقددًنه ة ل لد مه:1111ه)514هالهة ددعهظم د هرد ه
خددنيسهة ددًنهة يددهةيف هرتةجيددصهةخاددقيه ددترهة ددرةسفثه ة ددرسفمه ددراهةألخاددقيهة دديته ددههالخلددترهالهةت د نيهةشهغددًنهتددل ره
ل كلترقج.ه الفىه هة زيبقس همه1115ه:ه5هه)همشم صهة ًنهة يهةيف هال ضاهر هخنيسهالتجعهة ل دقجهصه بدتسهةألا دقسه
ة يهةيف ددصهةجل ددهثهة دديتهالخلددترهالهة فددتسهيفلد هة ل كددصه جل دداهةجليددقجهة سد هثهرليددقمهس ددقهالددألشهةألشم ددصهصهالادتسهةأليف ددقسه
صهالل ددصهة فددلقيفصهة هيةددصه يدده صهة قجددصهالهاثبددقجمهاق يددهة هضم د هة ددتشهر ق ددصهزةجهمشم ددصه فددتىهصهح ددقثهة ل ددقجه
ة رةسيصه ة قفسقجهة فلقيف صهة يتهالك ّههة فزهة فئ اه لل ته ة ل ص.ه ه
ه
سادسا -ابعاد التفكير االبداعي :
هة فال زةجهة تقت صهة يتهيخلتشهيفل يقهة ًنهة يهةيف هه ت عهيف ل صهر قرلصهمهاكلق فهة دًنهة يدهةيف ه د ه
يفبددقسثهيفد هة لبلددقجهة دديتهيبددىنهيفل يددقهة يددهة ه ي تةاف ددقهال د هة ك ل ددصهة يهةيف ددصهمه ددههةال ددخمهةغلددذهة بددقحةتصهصه ددرةهةجملددقسه
يفل د هةل ددقههال ة د ههيددق يته:ه هة كل ددز همه5411ه11:ه)ه ه هر ل ددترهمه ي د هيف ددقسهمه1155ه:ه3ه)مهه هة ك ددتشمه آخ ددف صمه
:1113ه)545همه ة فًنصمه:1113ه)525همه ه
-1

الطالقة -:

الكفذهيقلدقهة خلدهسثهيفلد هة دقخهيفدهرهرد هةألا دقسهة يهةيف دصهاق قدنياهة بده هي دتصهر ت دقًهرد هح دلهس دصهةألا دقسه

ة يتهيخللحيقهحتسهرتضت هركٌنهصه حدهثهشرل دصهثقي دصهرخلقس دصهي دًناهمهم هم دعهيفلد هرسجدصهيفق دصهرد هتد ت صهةألا دقسه تديت صه
الت ه قه ة ه مه:1111ه.)14ه رةه الفلكهة اني صهالهيفدهثهم دتة ه د ه:هه جدف ةصمه:1111ه)511ه ه يفبدههة كزيدزمه
:1112ه)524ه ه ة ك تشمه آخف صمه:1113ه )545ه
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مه -ة اني دصهة ل ددصهة ه ني دصهة ل ددقج:ه الكدينهتدفيفصهة ددفرهصهة دًنه هالخلددهميهة دق هة هة ل ددقجهة هرلةراددقجه
ة ه خلقئضيقه الت ه قهصه سخمهركٌنهة ه هسثهة فرهيفل ها قخهةسألهيفهرهدم د هرد هة دفرةجهضد هرتة د قجهرك لدصهصهادلثه
شرل صهرك لص.ه
ت -ني صهة كبًن:ه ه هسثهة فرهيفل هة ًنهة سدفياهصهسل دقجهر فدلصهاللقتدذهرت دقًهرك لدقًه د قغصهما دقسهصه
ه
يفبقسةجهر هث.ه
ج -ني صهةألا قسهة هة كقم:ه ه هسثهة فرهيفل هةت هيفقيهيفهرهسبًنهر هةألا قسهصه هحمهره ق لصهرق.ه
ه
ح -ني صهة قس:ه ه هسثهة فرهيفل هالخلهميهيكضهة ضقاقجهالهة قسهرك لصه تي هستتشهحخل خل ص.ه
ه
ه
-2

المرونة:

يففايددقه هة ق دده همه1114ه:ه21ه–ه)21هيأل ددقهيف دداهركددىنهةجل ددترهة ددر ينهاق ف ددصه هالخلب د هالب ددينهمسم ددقطهز ل ددصه
حمهرثهتل قًه غًنه قيلصه ل ًنهم هة كدهي هحبسدذهر البدقجهة قجدصهمهاق ف دصهالقدًنهالها دقخهما دقسهصهة ق دقجهخم ل دصهه.هههه

الفلكهة ف صهالهةأل تة هة ال صه ة ل لد مه:1111ه)541ه ه يفبدههة كزيدزمه:1112ه)522ه ه يدت امه:1112ه)15ه ه
ة ا ا مه:1113ه)11ه ة ك تشمه آخف صمه:1113ه:)541ه ه
مه -ة ف صهة لخلقئ ص:ه هة خلهسثهيفل هال ًنهة قاهة ًنهحبفيصه هذها قخهةسألهيفهرهر هةألا قسهة لتيفص.ه ه

ص:ه هة خلهسثهيفل هة كهراهة ًنةجهة ق لصمه ي الذه درةهة لدت هرد هة ف دصهالسدي هةجدفةيهة دًنه
ت -ة ف صهة
ه
صهة قاهة ًنه ز اهيفألهة ت فةسهصهة كقر هراهةأليف قسهة ف ال ل صهة بس اصه ة يته قخهاله ت هر هة ك.ه
هههه مضددقذهس د هر د ه ة لددصمه:1111ه)44ه ه جددف ةصمه:1111ه)512ه ددت هآخددفهالهةأل دتة هة ددرستسثه ة ةلددصه
ف صهةيفقرثهة كفيكهة هة نيل هيف هر يتشهة هيفني صه هظمصه كقجلصهرق لصهجهيهث.ه ه
ه
-1ههاألصالة :ه
الك ددينهمصهة ق ددنياهة بد دده ه هي ددفهيأا د ددقسهة ا ددٌنهيد ددعهذ ددرةهال ددتصهما د ددقساهجهي ددهث.ه د د هة خل ددهسثيفل هة ال د ددقصه
يقألا قسةجلهي ددهثهة ل ددقرسثه ة ددهثه غًنة فالبا ددصهي فةسما ددقسهت ددقيخلصمه د ها ددقخهغًنة ددأ تذه يك هة ددهىمه ي ددخمهيف ددهرهر د ه
ة بقحةٌنهيفلد هةصهةأل دق صه د هة خلدهسثهيفلد ها دقخهةتد قيقجهم د لصهم ه ل لدصهة فةسيدق كىنهة حفدقئ هرةخد هةجل قيفدصهة ديته
يل ها يقهة فرهمهم هم عهسل قه ل هرسجصه ت هة فثهشةرجهرسجدصهم دق يق .ههه يبدٌنه يدت امه:1112ه)11هيفلد هةصه
ةددصهةأل ددق صهالالددخمهيفلد هةألا ددقسهة دديتهال ددتصهجهيددهثه غددًنهرأ تاددصه هيق لسددبصه ل يددقهاعسددذهيد ه ل ع اددٌنهيددعمهس ددقهةصه
الخلهميهة فره دا قسهةجلهيهثه ةأل لصهيق لسبصه ل يقهيدؤر ه د ئقًهاقد ئقًهالهالخلدهميهردقه دتهة د هيق لسدبصه لب ئدصهة ادصهيدع.ه
يؤسددهه ة ك ددتشمه آخددف صمه:1113ه)541هيفل د هةصهة ددفثهالك ددألهم د لصهازةهسق د هغددًنهر ددفسثهة هغددًنهرأ تاددصه هختضدداه
دا قسهة ققئكص.ه سل قه ل هرسجصه ت هة فثهشةرجهرسجصهة ق يقه ة فًنصمه:1113ه.)541ه ه
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-4هالحساسية للمشكالت :ه
ال ةد هصه ددهسثهة ددفرهيفلد هةس قددقذهة قد نيجهة ني ل ددصهصهة تة ددكهة ني ل ددصهاق قددنياهة بدده هيسد ا اهس يددصهسةددًنه
ر هة ق نيجهصهة ت كهة تةحههايتهيك هةألخاقيه تةح هة خلفتسه ضمداهيق قد نيجهاحسقتدقًهرف دقه.هس دقهيخلفدهه دقه
ة دتيف هيتجددترهرقد نيجه حقجددقجهم يفلق فضددككهصهة ب ئددصهم ة ت ددكهمه يكددينهز دداهمصهيكددضهةألادفةرهمتددف هرد هغددًن رهصه
رنيح صهة ق لصه ة عخلخمهر ه جتر قهصهة ت كهمه اهمصهةس ققذهة ق لصهظمةد هخادتثهم لهصهيف ل دصهة بعدلهيفلدهه
حلي ددقهمه يد دفالبطه ددراهة خل ددهسثهرنيح ددصهة د د قيهغًنة كقري ددصهم ة ق ددقزثهم ة ددًنثهصهحم د طهة ددفرهمهم ههايف ددقرثهالت ي ددقه اث ددقسثه
السددق جهر د هحتذ ددقهمه دداهمصهةأل ددنيق هة ددري هالددزرةرهحسقت د يره رسةزهم جددعهة خلفددتسصهة تة ددكهة ني ل ددصهال ددزرةره
اف يره ت هغ قسة بعلها يقم يق قيلهاإصهة ح قسهت زرةرهمرقريرهرمتة يهة هة نير .جف ةصم1111ه:ه)513ه .ه
هههههه حسددذهرددقهم ددقسه ة ك ددتشه آخددف صمه:1113ه)544هاددقصهة سقتد صه ل ق د نيجه د هة خلددهسثهيفل د هةس قددقذه
ة ق د د نيجه ة ف ددقيفذه ةس ق ددقذهة ددلخلاهصهة كلتر ددقجمه ال ض د د هرنيح ددصهة ددفرهة ة ددًنهر د د هة ق د د نيجهصهة تة ددكه
ة كف ضصمه يهسزهةألخاقيمه ي ت هه هيعهة حسقصه ة قكتسهيق ق لصمهدمقهي الذهةسال ق هرس تىهة تيف ه شيقرالع.ه ه
-1ههالقدرة على التحليل :ه
هة خلهسثيفل هال هة فسبقجهالهيفلق ف قهةأل دصهمه يفدزسه دراهة كلق دفهيفد هيكضديقهة دبكض  .ال سدًنز اهمصهم ه
رتضددت ه يسد هرقد لصها هازةهسددقصهرؤ دقًهرد همجدزةيهيكضدديقهرل ددباهصهة ددبكضهة خددفمه م سهرددقهيلب د هيف لددعه ددته ل د ه
ة ددقرثهةجمل كددصه ر د ه هاللع د هة ق د لصهالهجم تيفددصه ضددقيقهالسددقيفههيفل د هارسةزهز دداهة كلف دفة كخله.ه س دتةصم1111ه:ه)41ه
.س ددقهظم د هالكفيددكهة خلددهسثهيفل د هة عل د هيفل د هةلددقهةر ق ددصهة قددنياهيفل د هس يددصهة ق د نيجهصهم د قيهم همر ةجهم ه ددره
ةج قيف صه هه هيفة قهة خف صها يقهمهم هة ًنهصه س لقجهظم هارخقذقهيفل ه راهة ل رهم هيفل ه دراهةأل د قيمه ز داه
يفل د هةا دلة همصهارخددقسه سددٌنهركددٌنهيكددينهض د ل قهة حسددقصه ق د لصهرددقههمهاق قددنياهة بدده هيس د ا اهس يددصهة ةددًنهر د ه
ة ق نيجهصهة ت كهة تةحههمهه يخلتشهيق فيطهيٌنهيفلق ف قه ركفاصهة ثقسهة يته هه هحهر هجفةيههيفهشهة سلةحه قه .ه
المبحث الثالث -الجانب التطبيقي
أوال -تحليل االتجاه للتمكين االداري
ةل

يبد ددٌنهةجلد دده سه )1هة تد ددقطهة سد ددقي صه ة رمفةاد ددقجهة ك قسيد ددصه جقيد ددقجهة بعد ددتثٌنهصفد ددت هة
قجهة يتهيك لتصها يقه ة ق قجهاللاهة جقيقجه .ه

د ددٌنهة رةس هصه

جدول ()5االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين حول التمكين
ه

ه

ج ه ة سؤةس ه
1ةصهيف ل هريرهجهةهصهالفتس
( ) 331

ة تت د د د د د د د د د د د د د د ددطه ة رمفةذ ه

ة د د د د د د د د د د د د ددقاه السلس د ه

ة سقيب ه

ة ك قس ه

ةشم ع ه

4.19

.784

ة تس ه
ةال خم ه

 5ه
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ة2لقد ددق قجهة د دديتهةرقستد دديقهةثلد ددقيهيف ل د د ه د ددصه زةجه
ركىنهر ه جيصه ف ه

4.07

 . 828ه

ةال خم ه

 2ه

ة3ينهري رهيقجليترهة يتهةيرذقهصهيف ل ه

 4.13ه

 . 815ه

ةال خم ه

 4ه

ة 4كفهيأ ينهةت نيهشه يتهصهالل رهيف هريره

 3. 93ه

 .966ه

ةال خم ه

 51ه

ة5ينه ةثخمهصه هسةيتهة قنيف صه ذمقشهيف ل ه

4.08

 .844ه

ةال خم ه

 1ه

د6ده هة ةخلددصهيددق ل اه ة فد رهحددتسه قددق قيته ذمددقشه
ةك ه

3.83

.866

ةال خم ه

 51ه

7ه هة ألثهة ل صه ة يقسةجهة ضف سيصهألرةيهة ك ه

4.03

7.98

ةال خم ه

 3ه

8ه هة خلهسثهيفل ه ل ه القني اهة ق نيجه

3.82

.988

ةال خم ه

 54ه

دصهصه
د9ددهه هة ف د ددصهة قا د ددصهر د د هة ت د د خلني صه ة في د د ه

3.88

.934

ةال خم ه

 55ه

س صهالل رهيف ل ههرةخ هرففص
0

ة 1كفهي قر هة فيصه ي قسهة افيخلصه ةألتلتتهة ر ه
ةيف خلههة عهرلقتذه ك ل ه
1ةصهة ثفهة ر هةخل عهيفل هيف ل هصهرففصهسبًن

9.58

3.96

.922

3.84

ةال خم ه
ةال خم ه

 5ه
 51ه

1
د1ده ه ددنيح صهسب ددًنثهصهة سد د افثهيفل د هر ددقهي دده سهصه
 2ه رففصه
1ه هالأثًنهسبًنهيفل هرقهضمف هصهرففصه

4.12

.875

ةال خم ه

 1ه

3.74

.962

ةال خم ه

 51ه

3
4

د د1ده هرسد ددقشمقجهسب د ددًنثها د ددقهضمف د د هر د د هالا د ددتسهصه
رففصههيفل هة هىهة بك هه
1ضتدهة هةذهرففصههيزيههر هاقيفل صهةرةئ ه

.912

3.98

.844

4.14

ةال خم ه
ةال خم ه

 4ه
 1ه

5
ة كهسهة كقش ه

3.98

ه
ة فهس:هر هايفهةرهة بقحلهيق يف قرهيفل ه قئلهة قتبصهة

( ) 332

ل ص.

.895
هه

ةال خم ه

ه
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ينيحددنهر د هةجلدده سه )1هةصهة تتددطهة سددقيبهة كددقشه ل ددٌنههسددقصهيفق ددقهه يل د هركه ددعهة كددقشه 1854ه)ه يددقرمفةذه
رك ددقس ه )18451ه د ه د رهزةجهة ق ددقجهةصمقي ددصهر د ه ب د هة بعددتثٌنه صهر تتدداقهتقهة سددقي صهةسددألهر د هر تتددطهةرةثه
ة خل قصهه ه184هه)ه راهة ل صهالؤ فهيفل هةصهةرةسةجهة فقسذهال باهخم لكهة سب هة رةسيصه ٌنههة كقرلٌنه هييق .ه
ه
ثانيا -تحليل االتجاه للتفكير االبداعي -:
يبددٌنهةجلدده سه )2هة تددقطهة سددقي صه ة رمفةاددقجهة ك قسيددصه جقيددقجهة بعددتثٌنهصفددت هة
ة ق قجهاللاهة جقيقجه .ه

ددًنهة يددهةيف ه ددهييره

جدول ()6االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الجاباتالمبحوثين حول التفكير االبداعي
ة تتطهة سقيب ه

ة هكتةر ه
ج ه
ه

ة رمد د د د د د د د د د دفةذه ة قاهة تس ه السلس د د د د د ه
ةشم ع ه
ه
ة ك قس ه

1

ة اني ص ه

4. 02

. 664

ةال خم ه

 1ه

2

ةف ص ه

4. 14

 .757ه

ةال خم ه

 1ه

3.75

 .890ه

ةال خم ه

 1ه

3.86

 .816ه

ةال خم ه

 4ه

 4. 22ه

. 681

3.998

 .804ه

3

ة

4

ة سقت صه ل ق نيج ه

5
ه

قص ه

ة خلهسثهيفل هة عل
ة كهسهة كقش ه

ه

ةال خمهيقهث ه
ةال خم ه

5
ه

ه
ة فهس:هر هايفهةرهة بقحلهيق يف قرهيفل ه قئلهة قتبصهة ل ص .ه ه
ينيحدنهرد هةجلدده سه )2هةصهة تتددطهة سدقيبهجل دداهيفتةرد هة يددهة هسق د هيفق دصه ةصهة تتددطهة سددقيبهة كددقشه كتةرد ه
ة يهة هسقصهه ه1855ه)ه ه رهزةجهة ق قجهةصمقي صهر ه ب هة بعتثٌنه صهر تتداقهتقهة سدقي صهةسدألهرد هر تتدطهةرةثه
ة خل قصهه ه)184ه رةهرؤ فهيفل هةصهة رةساه ق سهالل صهة يهة ه هىهة كقرلٌنهر هخنيسهة كتةر هة رستسثه .ه
ه
ثالثا  -اختبار الفرضيات
ال ة هافض قجهة بعدلهي فضد ٌنهسئ سد ٌنهة لهخق دصهيكني دصهة سالبدقطهيدٌنهة دٌنهة رةس ه ة دًنهة يدهةيف هه
ة ةق ددصهخق ددصهيكني ددصههة ددقثًنهيددٌنه دداهة دًنةجهة ددرستسثهه تد رهةخ بددقسهة فضد صهة لهرد هخددنيسه ددقصهركقرد هةسالبددقطه
ت ددبًنرقصهي ددٌنهر د دًنةجهة بع ددلهةر ددقهة فض د د صهة ةق ددصهاس د د رهةخ بقس ددقهر د د هخ ددنيسهةت د د نيفةخهركقر ددصهة رم ددهةسه ةخ بقس ددقه
يق خ بقسةجهة حفقئ صه هtه)ه ه هFه)هه.ه ه
ةخ بقسهة فض صهة فئ س صهة له ة فض قجهة فيف صهة فالباصه قه-:
-5
( ) 333

جملة جامعة التنمًة البشرية  /العدد ( ) 3

التمكني اإلدارٍ وأثره يف التفكري اإلبداعٌ دراسة مًدانًة يف  / ....ص ص344-317

يبٌنهةجله سهس ره 3ه)هركقر هة سالبقطهيدٌنهة دًنةجهة سد خللصه يدٌنه دراهة دًنةجهسد هرليدقهيفلد هحدهثه يدٌنهة دًنه
ة ددقياهمه ي بددٌنهر د هةجلدده سهةصه لددقزهيفني ددصهةسالبددقطهركلتيددصهيددٌنه دداهر دًنةجهة هسةتددصهردداهيكض ديقههمه ددرةهيكددينه بددتسه
ة فض صهة فئ س صهة له ة فض قجهة فيف صهة لبةخلصهرليقه س قهرتضاهصهيفني صهة سالبقطهةر قاه -:ه
جدول ( ) 7معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة
ة

ة

ة
ة خلددهسثه ة سقتد د د د د د د د د د صه
يفل هة عل ه ل ق نيج ه ق ص ه

ة
فص ه

اني ع ه يهة ه

.784

.823

.659

.728

 .876 .652ه )Spearman(r

.000

.000

.000

.000

Sign(2 tailed) .000 .000

132

132

132

132

132

ه
ة فهس:هر هايفهةرهة بقحلهيق يف قرهيفل ه قئلهة قتبصهة

ة تس ه

132

ه
ه
ة

N

ٌن ه

ل ص .ه

هوبناااء علااى النتااااب السااابقة فااان المسااتويات العاليااة ماان التفكياار االبااداعي تقتاارن مااع المصاارف التااي فيهااا
مستويات عالية ايضا من التمكين االداري .
ةخ بقسهة فض صههة فئ سصهة ةق صه ة فض قجهة فيف صهة فالباصه قه-:ه

-1

هه هذهةخ بقسهة فض صهة فئ سصهة ةق صههمتهةت نيهةشهركقر دصهة رمدهةسه ةخ بدقسهFهة لدقاللهيفلدعمه كفادصهمصهسق د ه لدقزه
اددف رهزةجهر ددصهةحفددقئ صهيددٌنهةجقيددقجههما دفةرهيف لددصهة هسةتددصهصفددت هالددقثًنهة ددٌنهة رةس هصهة ددًنهة يددهةيف هيفلددهه
رس تىهة ه صهة حفقئ صه ه=0.05ه)همه ي يفهة ل قئلهةجله سه  )4ه

جدول (  ) 8نتااب االنحدار البسيط الثر التمكين في التفكير االبداعي
ة كلتي ددصهة

ق ددصهههة خل د د ددتثهة سد د د دًنيصه ركل هتيد ددصهةخ بد ددقسهtه B1هة
R2

F

ٌن ه ركل صهة خلااه aه ة ًنهة قياه

ل كقر ههههB1
ًنة يهةيف ه

0.000

0.767

0.000

0.625

11.164

ة

0.000

0.571

0.000

0.478

3.254

ة اني صه ه

0.000

0.530

0.000

0.547

 3.895ه

ة ف صه ه

0.000

0.434

0.000

0.486

3.728

ة

0.000

0.677

0.000

0.754

2.594

ة سقت د د د د د د د د د د د د د د د د د د د صه

ق صه ه
ل ق نيج ه

0.000

0.615

0.000

0.678

3.014

ة خل د د د د د د ددهسثهيفل د د د د د د د ه
ة عل

( ) 334

ه
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ه
ة فهس:هر هايفهةرهة بقحلهيق يف قرهيفل ه قئلهة قتبصهة ل ص .ه
يفلد ددههةت د د نيهةشهة رمد ددهةسهة بس د د طه خلد ددهيفهةثد ددفهة د ددٌنههصهةيكد ددقرهة د ددًنهة ي د ددهةيف هجم كد ددصه ة ؤ د ددفهة ل د د ه)هههه
ة اني صهمهة ف صمهة ق صهمهة سقت صه ل ق نيجهمهة خلهسثهيفل هة عل هه)هالبٌنهيفلههالخلهيفهركقر دصهةرمدهةسهحمدتسهة دًنه
ة يهةيف ههيفل هحمتسهة ٌنهاق عهسل قهةشرةرهة ٌنهه خلهةسه حهثه ةحدهثهادقصهرسد تىهة دًنهة يدهةيف هتد زرةره خلدهةسه
) )0.625رةهة أثًنهسقصهركلتيقهحسذهةخ بدقس )tه سق د هة كلتيدصهة ق دصه ل كقر دصهدم دقشثهحسدذهةخ بدقسه Fه) سق د ه
ة خلتثهة سًنيصه تيصهحسذه صهركقر هة عهيهه R2ه)ح لهيل د ه %76ه)م درةهيكدينه بدتسهة فضد صهة فئ سد صهة ةق دصه
.ه
ةرددقهيفلددههالخلددهيفهركقر ددصهةرمددهةسهةة بكددههة سه هة اني ددصهه)يفل د هحمددتسهة ددٌنه هة فض د صهة فيف ددصهة له)هي ضدداهة د هدعه
سل قهةشرةرهة ٌنهه خلهةسه حهثه ةحدهثهادقصهيكدههة اني دصهتد زرةره خلدهةسهه ه0.478ه)ه درةهة دأثًنهسدقصهركلتيدقهحسدذه
ةخ بقسه tه)ه سق هة كلتيصهة ق صه ل كقر صهدم قشثهحسذهةخ بقس هFه) سق هة خلتثهة سدًنيصهج دهثهحسدذه دصهركقرد ه
ة عهيهه R2ه)ح لهيل ه %57ه)مه رةهيكينه بتسهة فض صهة فيف صهة له .ه
هيفلههالخلهيفهركقر صهةرمهةسههة بكههة ةقمهه ة ف صهه)يفل هحمتسهة دٌنه هة فضد صهة فيف دصهة ةق دصه)ها ضداهة دعهسل دقه
ةشرةرهةة ٌنه خلهةسه حهثه ةحهثهاقصهيكهة ف عهت زرةره خلهةس ه0.547ه)ه رةهة أثًنهسقصهركلتيدقهحسدذهةخ بدقسه tه)ه
سق د هة كلتيددصهة ق ددصه ل كقر ددصهدم ددقشثهحسددذهةخ بددقسه Fه)ه سق د هة خلددتثهة سدًنيصهج ددهثهحسددذه ددصهركقرد هة عهيددهه
R2ه)هح لهيل ه %53ه)مه رةهيكينه بتسهة فض صهة فيف صهة ةق صه .ه
ةرقهيفلههالخلهيفهركقر صهةرمهةسهههة بكههة ةق له ة ق صهه)هيفل هحمتسهة ٌنهها ضاهة عهسل قهةشرةرهة دٌنه خلدهةسه
حددهثه ةحددهثهاددقصهيكددههة ددق صهت د زرةره خلددهةس ه0.486ه)ه ددرةهة ددأثًنهسددقصهركلتيددقهحسددذهةخ بددقس هtه) سق د هة كلتيددصه
ة ق ددصه ل كقر ددصهدم ددقشثهحسددذهةخ بددقسه Fه)ه سق د هة خلددتثهة سدًنيصهج ددهثهحسددذه ددصهركقرد هة عهيدده هR2ه)هح ددله
يل ه %43ه)همه رةهيكينه بتسهة فض صهة فيف صهة ةق ةصه .ه
ةرقهيفلههالخلهيفهركقر صهةرمهةسهههة بكههة فةياه ةة سقت صه ل ق نيجههه)هيفلد هحمدتسهة دٌنهها ضداهة دعهسل دقهةشرةره
ة ٌنه خلهةسه حهثه ةحهثهادقصهيكهةة سقتد صه ل قد نيجهتد زرةره خلدهةس ه0.754ه)ه درةهة دأثًنهسدقصهركلتيدقهحسدذه
ةخ بددقسه tه)ه سق د هة كلتيددصهة ق ددصه ل كقر ددصهدم ددقشثهحسددذهةخ بددقس هFه)ه سق د هة خلددتثهة س دًنيصهدم ددقشثههحسددذه ددصه
ركقر هة عهيه هR2ه)هح لهيل ه %67ه)همه رةهيكينه بتسهة فض صهة فيف صهة فةيكصه .ه
ةرقهيفلههالخلهيفهركقر صهةرمهةسهههةة بكههة قراهه ةة خلهسثهيفل هة عل هه)هيفل هحمتسهة دٌنهها ضداهة دعهسل دقهةشرةره
ة ددٌنه خلددهةسه حددهثه ةحددهثهاددقصهيكهةة خلددهسثهيفل د هة عل د هت د زرةره خلددهةس ه0.678ه)ه ددرةهة ددأثًنهسددقصهركلتيددقهحسددذه
ةخ بددقس هtه)ه سق د هة كلتيددصهة ق ددصه ل كقر ددصهدم ددقشثهحسددذهةخ بددقسه )Fهه سق د هة خلددتثهة س دًنيصهج ددهثهحسددذه ددصه
ركقر هة عهيه هR2ه)هح لهيل ه %61ه)همه رةهيكينه بتسهة فض صهة فيف صهة قرسصه .ه
( ) 335
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يلدقيهيفلد هرددقهتددبخمهاددقصه دداه ددقئله ل د هة رمدهةسهميفددنياهالةبد هه ددعصهافضد صهة ددأثًنهة كلددت ه ل ددٌنههصهة
ة يهةيف هه ةيكقراهميضقهسنيهيفل هحهثه.ه رةهيكينه بتسهة فض صهة فئ س صهة ةق صههة فض قجهة فيف صهة لبةخلصهرليقه .ه
ه

ددًنه

المبحث الرابع – االستنتاجات والتوصيات
اوال  :االستنتاجات
 -5مصهرسجددصهالاب ددخمهرفددقسذهة خلاددق هة ددق هصهة لد رهستسرتد قصه ل ددٌنهة رةس هسق د هرفال كددصه يق ددقيلهاددإصه ددرةهيددهسه
يفل هة قشه راهة فقسذهيتجترهةتلةال صه ةضعصه ٌنهة كقرلٌنهصه راهة فقسذه.
 -1يس د ل لهر د ه ل د هةجقيددقجهة بعددتثٌنهصفددت هةيكددقرهة ددًنهة يددهةيف ه هةأل ددق صمهة اني ددصمهة ف ددصمهة خلددهسثهيفل د ه
ة عل مه ة سقت صه ل ق نيجه)همههةصههةت قيصهة بعتثٌنهسق ههغق ب يقهةصمقي صهه قاصه راهة يكقره.
 -1ة يفجه قئلهة عل هةصهة فقسذهة بعتثصهالفسزهيفل هالتاًنهيكهههة خلهسثهيفلد هة عل د هسقحدههةيكدقرهة دًنهة يدهةيف ه
ح لههجقيهيق فالبصهة لهيل عههيكههة اني صه هة ف صهاق سقت صه ل ق نيجه جقيهيكههة ق صهيق فالبصهة خًنثه .ه
دقهشةرهرس د تىهالبددينهة فددقسذه
 -4يس د ل لهر د ه ل د هيفني ددقجهة سالبددقطهيددٌنهة ددٌنهة رةس ه ة ددًنهة يددهةيف هة ددعهسل د ه
ة بعتثددصه ل ددٌنهة رةس هاددقصهز دداهيددلك اهةصمقي ددقهصهشيددقرثهرس د تيقجهة ددًنهة يددهةيف ه ددهىهة كددقرلٌنهصهاللدداه
ة فقسذه .ه
 -1الخلددتره ددقئلهة عل د ههةلهة ت د ل قخهيددقصه ل ددٌنهر سهريددره سبددًنهصهالل ددصهة خلددهسةجهة يهةيف ددصه لكددقرلٌنهر د هخددنيسه
الددقثًناهصهةيكددقرهة ددًنهة يددهةيف ههم ةح د هيكددههة خلددهسثهيفل د هة عل د هة فالبددصهة لههر د هح ددلهة ددقثفهيددق ٌنهيل ددعه
ة سقت صه ل ق نيجه ههة ف صه هة ق صه ةخًنهة اني صه.
ثانيا -التوصيات
يلقيةًهيفل هة ت ل قجقجهةيفنياهاإ لقه ت هيق يت -:ه
 -5الق اهة كقرلٌنه خلب ها فثهة ٌنه ةشم صهز اهصهالل صهة

ًنهة يهةيف ه هييرهه.

 -1د هضمددهحهة ددٌنههمثددفاهصهشيددقرثهرس د تيقجهة ددًنهة يددهةيف ه ددهىهة كددقرلٌنه خلددلدهيفلد هة فددقسذهة بعتثددصهالل ددره
يفةرلهالهسيب صهيفق صهةجلترثههالل ه هسهترهة ت صه يق قيلهة ليرهر هة يف قسهة لت صه رهيق هاقيف ه.
 -1البينهةرةسةجهة فقسذه ةخلقاصهةرةسيصهالهيفرهيف ل صهة ٌنهي قادصهةيكدقراه عخل دخمهحق دصهة دًنهة يدهةيف هه دهىهة كدقرلٌنه
ابيقه.
 -4ةت خلاقتهة نيسدقجهة بقدفيصهزةجهة دًنهة يدهةيف ه لك د هصهة خلادق هة فدفصهرد هخدنيسهردلعيرهةر دقشةجهالقد كيره
يفل هالاتيفهةر ق قجهة ك هصه راهة ل قجه.
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 -1الق د اهة كددقرلٌنهيفل د هالخلددهميهة ا ددقسهةجلهيددهثهة دديتهالسددق رهصهالاددتيفهرل ترددعهة ك د هة فددفصه البددينهالل ددر قهر د ه ب د ه
ةرةسةجهة فددقسذهحددسه ةصه د هة فددفذهجددزيةهر د هة نيددق فثهصهة ل ددرهمه ددقهذددرةهة رددفهر د هةشم ددصهيق ددصهصهيف ل ددصه
ة يهة ه.
 -2ضف سثهة قشهيق ًنهة يهةيف ه سيفقي عه الاتيفاهيقت فةسه ز داهألشم دعهيبخلدقيهه دراهة ل دقجه الاتس دقه ز داهرد ه
خنيسههة ٌنهة كقرلٌنها يق.ه
 -3ضد دداهةت د دلال صه ةضد ددعصه د ددٌنهة كد ددقرلٌنهصهرفد ددقسذهة خلاد ددق هة د ددق هصهة ل د د رهستسرت د د قصههر د د هخد ددنيسهختتي د د ه
ة فنيح قجه رلاهة كقرلٌنهة ف صهة قا صه رةئيره نييف قسهه .ه
ه
المصادر - :
ة ه:هة ف حقجه ة فتقئ ههةجلقرك ص ه
 -5ة كل ددز همهيس ددقشهي د هرل ددق سهم 5411ه دده)همهة ةخلقا ددصهة ل

ددصه ة ي ددهة هة رةس همهست ددق صهرقجس د ًنهغ ددًنهرلق ددتسثهمه

جقركصهة لاهتكترهمهسل صهة كلتشهة رةسيصهمهة فيق ه.
 -1ة ه مهتد قسهمددههحم دهمه )1111مهمثدفه فيخلدصهة كفدكهة در ينهصهة دًنهة يدهةيف ه ة عفد هة هسةتد ه دهىه
نيتهة فكهة فةياهة كقشهصهرقرثهةألح قيمهستق صهرقجس ًنه غًنهرلقتسث)مهسل صهة لي صمهجقركصهة ت .
 -1ة زيبددقس همهسس دفةهيفلددلهيفبددههة همه )1115همهيكددضهريددقسةجهة ددًنهة يددهةيف ه يفني يددقهيددقألرةيهة ل د ه–هرسةتددصه
دتسث)همه
ةت انييف صه سةيهة هيفي هصهيف لدصهرد ه دفسقجهة دقسثهة كقردصهصهحمقا دصهر دتزهمهستدق صهرقجسد ًنه هغدًنهرلق ه
سل صهة رةسثه ة فقرهمهجقركصهة ت ه
 -4ة ب س د مه ددنيدهة ددهي هيف دتةرهسددفميمه )1111مهارةسثهة كفاددصه مثف ددقهصهة يددهة هة ل د مهم ف حددصهرس ددتسةاه غددًنه
رلقتسث)مهسل صهة رةسثه ة فقرمهةجلقركصهة س لففيص.
 -1يددت امهيفبددههة هجددقسهة مه )1112مهيفلق ددفهة ددًنهة يددهةيف ه ر س ددقهصه هيددههة ددقسهة ت دلةال مهرسةتددصهصه
جم تيفددصهخم ددقسثهر د هة ل ددقجهة فددلقيف صهة كقرددص/ه لددتىمهستددق صهرقجس د ًنه غددًنهرلقددتسث)مهسل ددصهة رةسثه ة فددقرمه
جقركصهة ت  .ه
ههثق قه:ة ه سيقجه ة ؤةفةجه ه
 -5ة فةحقددصهمحم ددهه ةذ دديتهم ددنيدهة ددهي همه 1112ه)همهةثددفهة ددٌنهة رةس ه ة ددهيفرهة ل د هصهة سددلتزهة يددهةيف هه
س ددقهيد دفةاهة ك ددقرلتصهصه ددفسصهة الف ددق جهة سر ددصهمهرسةت ددقجهة كل ددتشهة رةسي ددصهمهةجملل ددهه11همهة ك ددهره1همهةجلقرك ددصه
ة سر صهمهة سرصه.
 -1حسددٌنهمه ددلهتددكههة همه )1114همهر سهة دتةسرهة بقدفيصهصهيلددقيهرل ددصهر كل ددصهرسد بصهمهرسةتددصه فيددصه ل ل ددصهمه
ة ؤةفهة سلت هة ه يلهة فةياهمهارةسثهة كفاصهصهة كدق هة كدفيبهمه ل دهثهرد ه12ه–ه14ه سدقصهمهسل دصهة فدقره ة كلدتشه
ة رةسيصهمهجقركصهة زي ت صهمهيف قصهمهةألسرصه.ه
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 -1ددق,همةد ددههيفلد د ه ة ب ض ددٌنهمهحم ددههزي ددذهمه 1115هه)همدمقست ددصهة ددٌنهة رةس ه يفني ددصهي سد د ههة ددهةذه
ة تدلةال صه ددتشةسثهة ب ئددصهة سر ددصهمة ددؤةفهة كل د هة دده يلهة سددلت هة قتدداه ل ددهثه-11ه11ه سددقصهمهسل ددصهة فددقره
ة كلتشهة رةسيصهمجقركصهة زي ت صهمهيف قصهمهة سرصه.ه ه
 -4ة ف قر مهايفة رمه )5553مهة يهة ه ة ي قسمهجملصهة يلهصهةألسرممهة كهره )25مهةألسرص.
 -1ة ض ددنييفٌنهمهيفل د د همه ه)1151همهةث ددفهة ددٌنهة رةس هصهة
ةجملله13همهة كهره5مهةجلقركصهة سر صهمهة سرصه.
– -2هة ض د د تسهم د د قيهيتت ددكهمه )1115همة كتةر د د هة ددؤثفثهيفل د د هة

ددزهة ل

د د همهجمل ددصهرسةت ددقجهة كل ددتشهة رةسي ددصهمه

ددٌنهة رةس همهالف ددتسةجهة ك ددقرلٌنهصهرفةس ددزه

ة تشةسةجهة سر صهمهجملصهرسةتقجهة كلتشهة رةسيصههمةجملله12همهة كهره5همهةجلقركصهة سر صهمهة سرصه.ه ه
 -3ة ب ضٌنهمحم ههزيذهه ة افة صهمحم ههةدههمه )1155همةثفهة ٌنهة رةس هصهة سلتزهة يدهةيف ه دهىهة كدقرلٌنه
صهة بلتزهة قسيصهة سر صمهجملصهرسةتقجهة كلتشهة رةسيصهمهةجمللهه14همة كهره1همهةجلقركصهة سر صهمهة سرصه.
 -4ر لترهمهشيههة ًنهمه ي هيف قسهمهيفبههة خلقرسهمه 1155ه)همهةثفهة هسيذهيفلد هة يدهة ه ة دًنهة ل د همهرهةخلدصه
رخلهرصهةلهة ل خل هة ه يلهحتسهة يهة ه ة ًنهة ل
مهجقركعهتكههرحلذهمهةجلزةئفه.
ثق ةقه:هة ذ ه

هصهة ل دقجهة هيةدصههة لكخلدههي دقسيخه1155/1/55-54ه

 -1ةالدده هميفا ددعهحسددٌنهم 1111ه)همهة ددٌنهة كددقرلٌنه:رددهخ ه ل عسددٌنه ة اددتيفهة سد فهمهة ل ددعهة كفي ددعه ل ل ددعه
ة رةسيعهمهة خلق فثه .ه
 -2جف ةصمها ع هيفبههة فد همه )1111همههة يهة ههمهرةسهة فه لابقيفصه ة لقفه ة تشياهمهيف قصهمهة سرصه .ه
 -3ة لصمهحم ههحم ترمه )1111مهال لت تج دقهة كلد رهرد هةجد هالل دصهة دًنهيدٌنهة خلدتسه ة قستدصمهط5مهرةسهة سدًنثه
للقفه ة تشيامهيف قصمهة سرص.
 -4ة دزةصهمهيفبددههة هي د هاي دفة رهمه )1111همه ددقجهيفقرددصهصهة
ة تشياهمهة فيق ههمهة ل صهة كفي صهة سكتريصه.

ددًنهة يددهةيف همهط5همهي د هةألا ددقسهة ه ددصه للقددفه

 -5ة ق ه همهمريذهحم ههمه )1114همهتد ت تج صهة دفرهة فريدصه ة دترهة كخللد همهرةسه ةئد ه للقدفهمهيف دقصهمهةألسرصه
.ه
 -6ة ل ل مهةر هيفبههة سنيشمه )1111مهة ا ه ريقسةجهة ًنمهط5مهرةسه قيه للقفه ة تشيامهيف قصمهة سرص.ه
 -7س تةصهمحسٌنه )1111همةألتاهة ل س صه ة ج قيف صه نيي قسمهة ذهةجلقرك هة هيلهمهة ت لهسيصهمهرففه.

 -8شي تصهمهيفقي هحم ترهمه )5543همهالل صهة يهة ه ة ًنهة يهةيف هصهالهسياهة كلتشهمهط5همهيف قصههمهةألسرصه.ه
ة ففصهمهسيفههمه 1115هه)همهةرةسثهة يهة ه ة ي قسهمهة ابكصه5همهرةسهة فضقهمهررقخمهمهتتسيقه .ه
-9
 -11ة ف ددًنصمهحم ددهمه )1113مهة د د هة ي ددقس ه ل قد د نيجمه فيخل دداه لل ددقدمهرؤتس ددصهح ددتسصهههة ه ددصه للق ددفه
ة تشيامهة ت لهسيصمهرفف .ه
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 -11ة افة دصهمه سددٌنهةدددههجك ددفهمه 1115ه)همهة دزةشهي اب ددخمهرفةحد هة ك ل ددصهة هسيب ددصهه ةثددفاهيفلد هجمددق جهة رةيهمه
جقركصه قيكهة كفي صه لكلتشههة رل صهمهة فيق همهة سكتريصه.ه
 -12ة ا ا د د مهحم ددههد ددهمه )1113مهالل ددصه ددهسةجهة ددًنهة ي ددهةيف مهط1مهرةسهة س ددًنثه للق ددفه ة تشي ددامهيف ددقصمه
ة سرص.ه

 -13يفبددقصمهتددي لصمه )1114مهة خل ددقرثهة ي قسيددصه ةألرةيهة
ةئ ه للقفه ة تشيامهيف قصمهةألسرص.
 -14يفبههة كزيزمهتكهمه )1112مهة هخ هالهة يهة مهط5مهرةسهة ةخلقاصه للقفه ة تشيامهيف قصمهة سرص.ه

ددزه-هحخل بددصهالهسيب ددصه ل ددصهة يددهة هة رةسيددصمهط5مهرةسه

 -15ة ك ددتشمهيف دده قصهيتت ددكمه آخ ددف صمه )1113مهالل ددصهريددقسةجهة
ة سًنثه للقفه ة تشيامهيف قصمهة سرص.
 -16ة كنيرمهيقًنمه )1111مهرك رهرفالعقجهة كلتشهة رةسيصهة تحهثمهة هةسهة كفي صه ل تتتيفقجمهيًن جمه بلقص.
 -17ة ددقيفتس همههساك د هيفبددههة ل د رههمه 1111ه)مهةرةسثهة يددهة هة ل د همهجقركددصهة دده سهة كفي ددصههمهة ل ددصهة كفي ددصه

ددًنهسم ددقزخه فيددصه الاب خل ددقجهيف ل ددصمهط5مهرةسه

ل ل صهة رةسيص.هة خلق فثههمهرفف.
 -18سددق همهج ددتصهمه )1115مهة يددهة هصهة ق ددف يفقجه ر سهة س ددقسهة ددفمهالف ددصهمت ددكههحل د رمههط5مهرفس ددزهةأل دفةشه
لل صه ة لقفمهة خلق فثمهرفف.

 -19ة فددف مهمدددههحم ددهمه )1111مهة رةسثهة هيةددصه–هةالفددق جمهركلترددقجمه دفةسةجمهرؤتسددصه ددبقتهةجلقركددصه للقددفه
ة تشيامهة خلق فثمهرفف.
ه
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ة لعخم  )5ه
يسره هة فد هة فح ر
ش/هةت قسثهة ت بق ص ه
صه بص ...ه
دٌنهة رةس ه مثدفاهصهة

ةة ه راهة ت قسثهجزيةًهر هر البقجهايفهةرهة بعلهة تتتشهيكلتةصه هة
رسةتصهر هة صهصهرفقسذهة خلاق هة ق ه ل رهسفرت قصه) ه
الكههرققسس رهصهالخلهميهة فتسثهة خل خل صهزةجهمثفهاصمقيبهصهاخفةخه راهة بعلهيق س تىهة التت .ه

دًنهة يدهةيف ه

ددرةه فجددتهال ضددل رهرق د تسي هيقخ ددقسهة جقيددصهة دديتهالف لددقهرلقتددبصه د هت دؤةسمهيفل دقًهيددقصهة ب ق ددقجهة ه ددصهال سددره
ياقياهة سفيصه ةألرق صهة كل صمه ق فسرهيفل هحس هةت قي ر .ه
راهاقئخمهة ق فه ة خلهيف ...ه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة بقحله
ه
م ً:هة كلترقجهة كفي صه ه
.5هةجللاه:ههههههههههههزسفهههههههههههههههههههههههههههم ة ه ه
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رقجس ًنه ه
.4هيفهرهتلتةجهة هرصهصهة ت صه :ه
ه1-5هتلتةجههههههههههه2ه-هه51تلتةجههههههههههههههه55ه–ه51هتلع ه
ه52هتلصه–ه11هتلصههههههههههههههههه11هههتلصه-هاقسةف ه
ثق قه:هة ٌنهة رةس ه
ه
ج

ةال د د د د د د د د د د د د ددخمهه ةال خمه
يقهث
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زةجهركىنهر ه جيصه ف ه
 .1ة ينهري رهيقجليترهة يتهةيرذقهصهيف ل ه
 .4هة كفهيأ ينهةت نيهشه يتهصهالل رهيف هريره ه
 .1ة ينه ةثخمهصه هسةيتهة قنيف صه ذمقشهيف ل ه
.2
.3
.4

دده هة ةخلددصهيددق ل اه ة ف د رهحددتسه قددق قيته
ذمقشهة ك ه
د دده هة د ددألثهة ل د ددصه ة يد ددقسةجهة ضد ددف سيصهألرةيه
ةك ه
د د دده هة خل د د ددهسثهيفل د د د د هة عل د د د د هة ت د د د دلةال
القني اهة ق نيجه

ه

يصهصه
ه هة ف صهة قا صهر هة ت خلني صه ة ف ه
.5
س صهالل رهيف ل ه
.51

ة كفهي قر هة فيصه ي قسهة افيخلصه ةألتدلتته
ة ر هةيف خلههة عهرلقتذه ك ل ه

دفيته
ةصهة ث ددفهة ددر هةخل ددعهيفلد د هيف لد د هصهرةئ د ه
.55
سبًن
ده ه دنيح صهسبدًنثهصهة سد افثهيفلد هردقهيدده سه
.51
صهرةئفيته
 .51ه هالأثًنهسبًنهيفل هرقهضمف هصهرؤتسيته
ه هرسقشمقجهسبًنثها دقهضمفد هرد هالادتسهصه
.54
رؤتسيتهيفل هة هىهة بك هه
 .51ضتدهة هةذهرؤتسيتهيزيههر هاقيفل صهةرةئ ه
ثق ةقه-:ههة ًنهة يهةيف ه
ة اني صه ه
-5
ةال د د د د د د د ددخمه
يقهث

ج ة كبقسةج
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Abstract—Transmission Control Protocol (TCP) is built
on the concept of self-clocking technique and this concept
based on several characteristics. The slow-start mechanism
represents the prime technique for usage the operative
network resource. The objective of the slow start
mechanism is to create a TCP connection in an optimal state
- run for network route rapidly without giving a
disproportionate load to the network. Due to the rate of
packet transferred is limited by the bandwidth of the
narrowest bottleneck alongside the connection pipe, then,
the transferring rate cannot exceed this bandwidth and the
maximum rate competitions the permissible bandwidth of
the link that own narrowest bandwidth over end-to-end
connections. In large bandwidth networks, the mechanism
of slow-start does not perform suitably and may cause
considerable degradation in network performance.
Therefore, it's necessary to develop a new slow-start
technique that can increase the packet transferring over
large bandwidth links environments. This article
investigates the behaviour of TCP protocol after applying a
technique based on using available bandwidth estimation to
detect the current level of the network slow-start threshold
(ssthresh) in high capacity links used over industrial
application.

Keywords- TCP; Bandwidth estimation; congestion window;
packet-pair

I.

INTRODUCTION

In recent days, the large-bandwidth and high-latency
links such as satellite systems and some networks that
used in industrial applications, the rate of packet
transferred is limited by the bandwidth of the narrowest
bottleneck alongside the connection pipe, then, the
transferring rate cannot exceed this bandwidth and the
maximum rate competitions the permissible bandwidth of
the link that own narrowest bandwidth over end-to-end
connections [1].

could detect whether delays were inserted within the
transmission of a packet-pair [3].
The other problem with TCP over a large bandwidth
link that when packets are transmitted, the link enters to
slow link and the packet period is extended. That means,
if TCP source sends a packet of 1024 Byte, this will need
to 0.08 seconds over 1 Mbps bandwidth, while over 100
Kbps it needs to 0.8 second. In other hands, the segment
acknowledgment is used as a trigger for transferring and
the arriving period of the acknowledgment equal to the
period of the source’s segments that was extended with
the bottleneck. So when acknowledgement segments are
used to initiate the transmitting segment, the transmitting
period will equal to the bottleneck bandwidth and will
come to be optimized for connection path.

II.

PACKET-PAIR ALGORITHM

In the evaluation of TCP slow-start behavior over
large bandwidth networks and experimenting the
performance, we used the network topology shown in
Fig.1 and using network simulation 2 (NS-2) [4]. This
figure demonstrates the proposed topology to explain the
performance variation of slow-start mechanism with two
different bandwidths. It consists of node S as a TCP
source which is connected to the corresponding node D
as a TCP destination with 10 Mbps as a bandwidth and 5
msec as a propagation delay. The two nodes, S and D are
connected through bottleneck of 1Mbps bandwidth and
10msec latency.

Some approaches that are used to estimate the
Fig.1 Network Topology
available bandwidth based on deriving an algorithm to
obtain the (joint) distribution of the separation between
the probes at the destination(s) for a given distribution of
The TCP used over this simulation is Reno, where
the spacing at the input [2]. While some other approaches
this TCP can perform better than other TCP variants with
went to propose lightweight countermeasures to detect
stable congestion window. If the bottleneck bandwidth is
attacks on bandwidth measurements. This technique
) 643 (
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set to 1 Mbps, the cwnd exponentially startup within the
slow - start mechanism with an interval equal to 0.25
msec and when the loss in the packet is happening after
0.7 msec, the sound is entered the congestion avoidance
mode which increased linearly as shown in Fig. 2.
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equal 3 Mbps instead of the previous bandwidth (1
Mbps), the RTT value of the network path is increased
and the optimal window size becomes very large while
the maximum window size of initial slow-start sets to be
equal 20 packet only. That means the difference between
the maximum and optimal window is very far and that
leads to make the congestion avoidance phase to take a
long period and that causes degradation in network
performance.
Generally, the limited performance of TCP slow-start
is because the constant parameters used to set the window
size with network action, and for this reason, the
proposed slow-start algorithm support an adaptive
behavior to rapidly adjust the window size.

Fig. 2. Slow-Start comparison with two different bandwidths

Estimation of TCP slow-start performance over 1
Mbps bottleneck based on the window and Round-Trip
Time (RTT) values is shown in Eq. 1:
Windowsize( Byte ) 
Throughput( Byte / sec)  

RTT (sec)



(1)

As a result, the optimal window size for definite
bandwidth is estimated using Eq. 2:

Window _ size( Byte )  Bandwidth ( Byte / sec)  RTT (sec)

Packet-Pair proposed by Melander et al. [5] provide
accurate measurement to the available bandwidth of a
network path by sending many pocket pairs at regularly
increasing rates from the sender to the destination.
Packet-Pair approach is built on the supposition that
when two packets are transmitted with narrowly spaced
back-to-back timing, their inter-arrival time at the
destination straightly reflects the bandwidth of the
bottleneck bandwidth over the network path. Also, if the
path is un-congested, the equivalent ACKs are received at
the TCP source with the same time spacing. Therefore,
the TCP source can estimate the bottleneck bandwidth by
dividing the length of the transmitted packets by the
inter-arrival time between the equivalent ACKs [6]. The
proposed technique aims to estimate the available
network bandwidth as well as the ssthresh value using the
essential data amount per RTT period as shown in Eq. 3:

(2)

ssthresh 

EBW  RTTmin
MSS

(3)

When RTT is 0.14 Sec, then the window size can be
calculated from:
Here, ssthresh is valued via estimate the available
bandwidth (EBW), minimum RTT (RTTmin), and the
Maximum Segment Size (MSS). The new streets should
be used to achieve an adaptive slow-start algorithm with
updated bandwidth where this technique pushes the
congestion control to send packets over real network
capacity. In Eq. 3, MSS and RTTmin are representing
fixed parameters while EBW values need to estimate
rapidly to find the optimum ssthresh values. Fig. 3
specifies two packets with same size sending from TCP
source to its destination where the wide portion of the
link pipe denotes a large bandwidth link while the thin
portion denotes a small bandwidth link.

Window _ size  1Mbps  0.14 sec



1024000(bit / sec)
 0.14(sec)
8(bit / byte )

 17920( Byte )

optimal _ window _ size  17.5( Packet )
Then, in slow-start phase, the optimal window size is
17920 Bytes (17.5 packets) and the maximum window
size reaches to 20480 Bytes (20 packets) after 0.3 sec.
When the bandwidth of the bottleneck is changed to be
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bottleneck pipe S1/bbnl. The time spacing will keep the
same since the packets are the same size and no
downstream of link of the bottleneck pipe has a lesser
bandwidth than the bottleneck as shown in Fig. 3.
To solve Eq. 4, since Packet-Pair algorithm depend
on the point that if two packets are queued following to
each other at the bottleneck pipe, so they will departure
the link t seconds away from each other as follows [9]:

S2
bbnl

t

(6)

Fig. 3 Packet-Pair queuing

The space between these two packets is due to the
queuing at the bottleneck keeps fixed downstream since
there is no extra downstream queuing. In addition, the
two assumed packets should have the same size because
dissimilar size packets have different velocities. So, when
the first packet is greater than the second, then the second
packet transmission delays and continuously less than the
first packet. Correspondingly, if the second packet is
greater, then it will be later than the first packet [7].

The property of Packet-Pair algorithm that it expects
the change in the arrival period of the two packets which
have the same size that sending from the same source to
the same destination:

 S

t n1  t n0  max  1 , t 01  t 00 
 bbnl


1
0

 t00  S1 bbnl



bbnl 

(5)

Then, the packets will reach at the receiver with the
same time spacing tn1 - tn0 as when they departed the

S2
t

(7)

The packet - Pair algorithm creates some suppositions
that could not hold in practice. For example, it is
incredible to assure that the two packets are queue each
other at the bottleneck. In other hands, when new packets
queue between the two measured packets, Eq. 7 becomes:

(4)

Where tn1 and tn0 are the inter-arrival times period of
the first and second packets one by one at the receiver, t00
and t01 are the sending times of these packets
respectively, S1 is the size of the second packet, and bbnl
is the bandwidth of the bottleneck link [8]. The
instinctive validation for Eq. 4 is when two packets are
transmitted nearby enough together in sending time to
causing the both packets to queue at the bottleneck pipe:

t

Supposing the time separation for the bottleneck is
constant, and then the two packets will reach at the
destination with t seconds away from each other. So the
estimation of bottleneck bandwidth where S2 is known:

bbnl 

S2  S0
t

(8)

Also, by using the property of Packet-Pair, Eq. 4 can
solve for bbnl to obtain the received bandwidth:

bbnl 

S1
t  t n0
1
n

(9)

The value of bbnl represents the received bandwidth
since it is measured at the destination. Furthermore, when
another technique called Filtering used with Packet-Pair,
the bandwidth estimated at the source is:
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0.9

S1
1
t 0  t 00

0.8

Standard Reno

0.7

Improved Reno

Throughput

bbnl 

(10)

0.6

0.5
0.4

III.

0.3

RESULTS AND DISCUSSIONS

TCP Reno is used to test the new slow-start technique
due to Reno congestion control mechanism w which
support fast retransmit and fast recovery technique to
cover the packet loss and for that, the effect of the
proposed technique appears clearly with Reno. Fig. 4
illustrates the behavior of congestion window before and
after supporting the proposed mechanism. The period (35
sec) is enough to prove the effect of using the new
approach on the congestion window behavior, where the
gap between standard and new continues to increase with
the simulation session because of the collected time
variation obtained from every slow-start phase.

25
Satndard Reno
Improved Reno

cwnd, packet

20

0.2

0.1
0
0

1

6

8

10

19

21

23

Time, second

25

27

30

33

Fig. 5 Congestion window comparison between standard and improved
TCP Reno

In fact, the effect of the proposed technique to
estimate the bandwidth and upgrade the ssthresh is not
showed large difference compared with standard Reno,
but the real effect appeared in throughput showed in Fig.
5. Additionally, the expected packet loss with this
technique expected to be less than the high loss with
standard Reno, due to it know that Reno does not perform
well over high congested networks and with a high loss
rate level.

15

Actually, the packet-pair technique can serve the
network with large propagation delay and long RTT, but
it suffers from serious problems when it applies over lowlatency networks, due to the packet-pair requires suitable
time difference to detect the bandwidth precisely. Also,
when the RTT becomes short, the estimation error
reaches to unacceptable levels so this technique becomes
insufficient when it applied.

10
5
0
0

4

8

12

16

20

Time, second

24

28

32

Fig. 4 Congestion window comparison between standard and improved
TCP Reno

The efficient behavior of congestion window for the
improved Reno in Fig. 4 is clear and the high beam
which appeared in improved Reno was due to the
estimation to the available bandwidth to upgrade the
stress during the simulation period. The usage of the
available bandwidth can push the congestion control
algorithm to inject a suitable amount of packets in
network pipe and avoid exceeding the limits to avoid the
packet dropping.
This operation will clearly affect the throughput of
the network as shown in Fig 5. In this figure, the rational
throughput is calculated to show the real performance of
the proposed technique. The adaptive behavior of the new
slow-start gave high throughput compared with standard
slow-start mechanism and the throughput is duplicated
and kept a stable goodput within network simulation
scenario.

IV.

CONCLUSION

In this article, the authors focused on developing a
new slow-start mechanism based on estimation of the
available bandwidth of the network pipe to upgrade
ssthresh value especially in large-bandwidth links such as
industrial application and satellite systems. The proposed
solution used packet-pair technique to estimate the
bandwidth and employing other factors to calculate the
ssthresh. The proposed slow-start algorithm grounded on
the upgraded ssthresh where this threshold reflects the
available capacity of the network pipe during estimation
operation. The evaluation of the proposed technique used
TCP Reno over high congested network topology with
wired-wireless nodes. The experimentation proved that
the improved slow-start performed better than the
standard algorithm and the throughput is duplicated with
the new algorithm compared with the traditional Reno
version.

) 643 (

605-643 ص ص/Estimation of Available Bandwidth for High …
[5]

References
[1]
[2]

[3]

[4]

Y. Nishida, "Smooth slow-start: refining TCP slow-start for largebandwidth with long-delay networks," 1998, pp. 52-60.
B. Kumar, D. Manjunath, and S. Chakraborty, “Estimating
network link characteristics using packet-pair dispersion: A
discrete-time queueing theoretic analysis”, Computer Networks,
Volume 55, Issue 5, 2011, pp 1052-1068.
G. Karame, B. Danev, C. Bannwart, and S. Capkun, "On the
Security of End-to-End Measurements Based on Packet-Pair
Dispersions," Information Forensics and Security, IEEE
Transactions on , vol.8, 2013, pp.149- 162.
N. Simulator, "ns-2," ed, 1989.

[6]
[7]
[8]
[9]

) 605 (

) 6 (  العدد/ جملة جامعة التنمية البشرية

B. Melander, et al., "A new end-to-end probing and analysis
method for estimating bandwidth bottlenecks," 2000, pp. 415-420
vol. 1.
A. Capone, "Bandwidth Estimation Schemes for TCP."
K. Lai and M. Baker, "Measuring link bandwidths using a
deterministic model of packet delay," 2000, pp. 283-294.
I. Kevin, "Measuring the Bandwidth of Packet Switched
Networks," Citeseer, 2002.
K. Lai and M. Baker, "Measuring bandwidth," 1999, pp. 235-245
vol. 1.

155-153ص ص/An Investigation into News Webpage interface …

) 1 (  العدد/ جملة جامعة التنمية البشرية

An Investigation into News Webpage interface
Design in Kurdistan Region of Iraq
Hoger Mahmud Hussen
University of Human
Development

Mazen Ismaeel Ghareb
University of Human
Development

Zana Azeez Kaka Rash
University of Human
Development

Department of Computer Science
hoger.mahmud@uhd.edu.iq

Department of Computer Science
mazen.ismaeel@uhd.edu.iq

Department of Computer Science
zana.aziz@uhd.edu.iq

Abstract—Recently the Kurdistan Region of Iraq has
experienced an explosion in exposure to new technologies in
different sectors especially in media and telecommunication.
Internet is one of those technologies that have opened a way
for information proliferation amongst a previously censored
region.
Developing web sites to deliver news and other information
is a relatively new phenomenon in Kurdistan; this means
that the design and development of web pages may lack the
quality standard required. In this paper the quality of
webpage interface design and usability in the field of news
journalism in the KRI is examined against a set of web
interface design and usability criterion. For the purpose of
data collection 9 available popular news websites are chosen
and 900 questionnaires are sent to 100 random users. The
result is analyzed and we have found that the majority of
users are satisfied with the interface design and usability of
the news WebPages, however the result points out some
weakness that can be improved. The outcome of this
research can be used to enhance website design and
usability in the field of journalism in the KRI.
Keywords—KRI (Kurddistan Region of Iraq); HCI
(Human Computer Interface)

I. INTRODUCTION
Recently the Kurdistan Region of Iraq has experienced
an explosion in exposure to new technologies in different
sectors especially in media and telecommunication.
Internet is one of those technologies that have opened a
way for information proliferation amongst a previously
censored region.[1] as researched the state of internet
availability and issues related to that in the KIR.
Developing web sites to deliver news and other
information is a relatively new phenomenon in Kurdistan;
this means that the design and development of WebPages
may lack the quality standard required. In this paper the
quality of webpage interface design and usability in the
field of news journalism in the KRI is examined against a
set of web interface design and usability criteria.
The non English-speaking users are growing rapidly with
expansion of internet and World Wide Web, For instance
Chinese speaking users has grown up to 1087.7% [2].
Kurdish language is the second official language in Iraq
and there are growing numbers of Kurdish websites.

Therefore, it is important to study and evaluate the
quality of the interface designs of the websites to improve
and increase user satisfaction.
For the purpose of data collection 9 available popular
news websites are chosen and in total 900 questionnaires
are sent to 100 random users. We have found that the
majority of users are satisfied with the interface design
and usability of the news WebPages, however the result
points out some weaknesses that can future designs. The
outcome of this research can be used to enhance website
design and usability in the field of journalism in the KRI.
II. BACKGROUND RESEARCH
In this section we provide some background information
A. Human Computer Interface (HCI)
HCI has been getting increasing attention by researchers
as the relationship between man and machine is
becoming ever more essential to the way of life. HCI is
described by [3] as ―a discipline concerned with the
design, evaluation and implementation of interactive
computing systems for human use and with the study of
major phenomena surrounding them‖
It is clear that a machine is deemed useless unless it can
be used by men, this basic concept should be considered
in the design of HCI in terms of functionality and
usability. One other factor that should be considered is
the degree of activity that brings both user and machine
together. [4] Suggests three different levels of user
activity which are physical, cognitive and affective. The
physical level deals with the mechanics of interaction and
the cognitive level deals with ―ways user can understand
and interact with the system‖.
B. Web Usability
Usability in general is an essential aspect of systems
that can determine the success or failure of a system, [5]
describes usability as ―the ability to find one’s way
around the Web, to locate desired information, to know
what to do next and, very importantly, to do so with
minimal effort‖. The idea of usability in terms of
functionality in a system can be summarized in system
navigation and search.
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The concept of navigation in a web based context is more
commonly known as ―browsing‖ and it can be described
as gathering information while viewing and scanning an
information space without a specific objective whereas
in search there is a specific objective. The two concepts
are very similar since both aims at locating required
information and there are researchers such as [6] that
view browsing and search as an overlapping activity.
Not knowing where they are, not knowing where they
can go and not knowing how they can get to a specific
place are three problems identified by [7] that can be
encountered by users while using a website.
This brings us to an understanding that the challenge of a
web designer is to ensure that the process of navigation
and search are facilitated in three ways:
 Providing clear and intuitive navigation system
to minimize being lost in the web
 Browsing and searching for Information is as
effortless as possible

Promoting the concept of information
recognition
The user ability to use the system is another factor that
influences the usability of a system i.e. knowing the user
is an important point to be considered during the design
process. Generally speaking users can be classified for
example according to their experience, educational
background, age and amount of prior trading.
The user interface design of a system, and more precisely
in the context of this research news web pages play a
great role in achieving the objective of delivering news to
users.
Depending on how usable the news webpage is users can
get frustrated from time to time, this happens when a
webpage doesn’t work properly or when a webpage
doesn’t provide sufficient information or when users
expectation is not met [8]. [9] Claims that if the user
discovers that the site contain little useful information or
contains a lot of it ―bloated graphics‖ as they call it they
go and are unlikely to return.
C. Navigation
Finding your way round a webpage is fundamental to the
concept of usability and it can only be achieved by
having and effective navigation system. [10] States that
―navigation is the map and direction of a website‖ which
provide users a tool to get deeper into the website. There
are different types of navigation system that are
commonly in use for example:
 Hierarchical Navigation Systems is the primary
navigation system. However, this type of
navigation restricts the user to move within the
site just by levels see figure 1.
 Global Navigation Systems, this type allows
users to move within the site freely and
complements the information hierarchy.
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Local Navigation Systems, this type is suitable
for complex websites and when the site supports
sub-sites
Ad Hoc Navigation, this type of navigation
consists of embedded hypertext links of words
and phrases within a sentence

D. Layout
Layout is considered an important design factor that
provides the environment for the content and navigation
system of a webpage. Researchers such as [11] insist that
for a webpage the layout does not have to be complicated
to be useful. One of the layout requirements are the
availability of white space, this requirement is based on
human reaction to stimulus that can encourage or
discourage interest. White color is classed as visually
neutral balance for a successful design, whereas
composition improves the level of attraction of a
webpage
E. Readability
One of the main aims of webpage creation is
information delivery, and the majority of web
information is text based, therefore it is important that the
readability criterion is considered in webpage designs.
Readability is concerned with how easy it is to read and
understand a text. Comprehension is a key factor in
readability, users should be able to look at and
understand lettering of a piece of text.[12] Provides some
visual standards that contribute to readability which are:
 Line length, if it is to short it breaks the
sentences down and make comprehension
difficult, however if the line length is to long it
is awkward for eyes.
 Space and contrast, Space in readability is
concerned with the space between adjacent
works as well as between the lines. The spaces
in a text should be adequate for the words to be
distinguishable. Contrast is concerned with the
color of the text and its background as this plays
an important role in the text readability. In
general dark colors should write on light colored
background and vice versa.

Alignments, Means which side of the page the
text is aligned, to the left, to the right or
centered. Mixed alignment in a text should be
kept to minimum as it also can impact
readability.
F. Colors
The colors that used in the development of a webpage
has direct reflection on the attractiveness the webpage,
therefore it is important that the color scheme chosen for
a website is based on a scientific ground. In choosing the
colors webpage designers have to answer questions such
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as who are the sites potential visitors?, and what is the
site’s key objective?
On the other hand webpage designers have to be aware of
some of the cultural meanings of colors for example red
could mean passion, romance, fire, violence, and
cowardice depending on the culture. [13] Presents three
commonly accepted color schemes (triadic, compound,
and analogous) that webpage designers can use.
III. RELATED RESEARCH
While some researchers are taking proactive approach
by doing research on ideas and steps that should be
considered at a HCI design stage others are taking an
active approach by evaluating current HCI to identify
strength and weakness to improve future designs.[14] is
one such research that suggests four lenses for evaluating
HCI which are process, invention, relevance and
extensibility. For the purpose of this research we have
taken a reactive approach by evaluating the webpage
interface deigns of news websites in KRI.
Webpage is considered the interface between the internet
and people and allow them to exchange information to
perform a certain task. For example users input some
information into a search engine webpage such as Google
to search for a specific information, the task for the
website is to find and present the required information.
The quality of web interface design has been researched
extensively by [5][15][16][17][18], majority of these
studies in their evaluation consider two or three criteria
for quality web interface and very few uses multiple
criteria. To get a complete view of the quality of the web
interface design of a site it is important to take a holistic
approach and consider all possible web design criteria
and this is what we have implemented in this research.
[19] States that the design of a webpage involves the
consideration of human needs on two levels the first one
is psychological needs and the second is the sense needs.
The sense level involves for example the design of:
 Logical menu
 Area mach
 The logic of the content
 Webpage consistency
 Fonts, colors and images
The psychological level involves the design of:
 Emphasis on the feeling of participation
 Affect the user through multi-sense
 Communicate the information through
multidimensions
IV. RESEARCH METHOD
For the purpose of data collection we used the
questionnaire survey method to evaluate 9 most visited
news websites in Kurdistan. This was carried out in
several stages:
Stage 1: news website selection
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We used our knowledge and the internet to create a list of
the known news websites active in Kurdistan region. The
websites included in the list had to fulfill two criterions:

Developed and designed by a local company
 Created for news purpose
Stage 2: selecting top visited news websites
In this stage we feed the web addresses for each of the
websites in the list into the Alexa (www.alexa.com)
actionable analytical website to identify the 9 top visited
websites for the purpose of evaluation. Alexa rates
websites by countries and because Kurdistan is a region
in Iraq Alexa does not rate websites in Kurdistan region
only but all websites contained within Iraq. This means
for the purpose of this research a website to be accepted
as high rated we have to accept a wider range, therefore
we decided to accept news sites rated up to 300 by Alexa
.
Stage 3: designing the questionnaire
To evaluate the web user interface design of the selected
websites we designed a self-completed questionnaire that
contained 13 close ended questions that aimed at
collecting data regarding 11 web interface design
criterions identified by [20] see table 1.The questionnaire
was created in the Kurdish language for the obvious
reason that our subjects are Kurdish native speakers, this
was necessary to ensure that all questions are fully
understood by our subjects.
TABLE 1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Criterion
Structure
Usability
Ease of information display
Text style and characteristics
Logo and symbols used
Attraction
Colors
Willingness to read
Promotion of image
Layout
Navigation

Stage 4: Sampling
To collect the most accurate result possible we used
quota sampling [21] technique and decided that the
characteristics of our subject sampling frame target is
follows:
 Aged between 18 and 45
 Literate to high school level or above
 Computer literate
 Have interest in news reading

Stage 5: Data collection and recording
The result of each of the 11 criterions recorded in a
Microsoft Access database and through a number of
different Microsoft Access queries we produced a set of
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results. We then used Microsoft Excel to record result of
the queries for later analysis.
Stage 6: Data Analysis
The final stage in the research is to analyze the result for
that we calculated the mean for each criteria for all the 9
news websites and produced charts to show the result see
figures 3, 4, and 5.
Because of the availability of the internet and web
creation technologies one can assume that there are a lot
self-claimed news websites available in KRI some of
which can be viewed on (http://www.akurd.net). We
decided to choose the news websites rated up to top 300
in Iraq. As a result we identified 9 news websites in KRI
that are top rated by Alexa which is one of the most
reliable web analytical website available see table 2 for
the name of the web sites.
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What are the percentages of very satisfied,
satisfied and not satisfied users generally?
What is the percentage of very satisfied users
per criteria?
What is the percentage of satisfied users per
criteria?
What is the percentage of not satisfied users per
criteria?

To answer the questions we carried out the following
calculation before visualizing the answers in a number of
charts.

TABLE 2

No.

News website URL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

xandan.org
basnews.com
rudaw.net
knnc.net
pukmedia.com
kurdiu.org
lvinpress.com
awene.com
sharpress.net

Alexa rating for
how popular the
website is in Iraq
7
23
25
28
55
85
94
233
246

where, C= Criterion, W= Website, S= Over all Satisfied
U=unsatisfied, V= Very satisfied

To collect data for a representative analysis we sent 900
questionnaires to 100 individuals with characteristics
stated in step 4 of the research method out of which we
received 666 questionnaires back from 74 individuals
table 3 is a snapshot
of some the results.

Figure 1 is a graphical representation of the result of
question one, which shows the majority of users are
satisfied with the design and usability of the news
websites. It also shows that the more users are very
satisfied than not satisfied see figures 3, 4 and 5 for more
details per criterion. This result is probably good news
for the web design and development companies working
the KRI. However the unsatisfied percentage of users is
quite significant and should not be ignored.

TABLE 3

Fig.1 (Over All Result)

V. ANALYSIS AND DISCUSSION

To analyze the overall result figure 2 shows the per
criteria breakdown for the satisfied users which shows
only 36% of users are satisfied with the functionality of
the hyperlinks available in the news web pages. This may
be due to the fact that also the WebPages may have been
functioning well originally but they lack proper
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After the process of data recording we used Microsoft
Excel to analyze and produce a number of charts for
better visualization and understanding. Through the
analyses we wanted to get answers for four main
questions:
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administration, which in turn affects the usability of the
sites. This claim is supported the result as 44% of the
users are satisfied with the usability aspect of the web
pages.

Fig.4 (Average Negative rating Per Criteria)

Fig.2 (Average Rating of Criteria)

For a Website to be influential on its users it must be
attractive especially in the field of journalism where the
majority of the information presented is bad news. Figure
4 show that 26% of the users believe that the WebPages
are not attractive. This we believe is because there are
only a few companies working
In the field of web design and development and there is a
great demand for new news websites due to the political
situation in Iraq. For that reason these companies have
turned their priority form quality to quantity.

VI. CONCLUSION
The use of internet and WebPages to deliver
information is relatively new in the KRI; in this paper we
have investigated 9 news webpage interfaces that are
popular in KRI. We surveyed a population of 100 users
and asked questions about 11 WebPages design and
usability criterion. Our result show that the 59% of users
are satisfied and 24% are very satisfied with the quality
of design and usability of the web pages but also show
that 17% are not satisfied and there are a number of
weaknesses especially in terms of hyperlink functionality
and attractiveness that need more attention by designer in
KRI.
VII. FUTURE WORK
We plan to further analyze the data collected in this
research to compare the different news websites in order
to identify the strength and weaknesses in each. We also
have a plan to research the effect of culture on users
when making judgments on the websites per criterion.
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Design of Wireless Communication System to Cover Specific
Area by Using HAPS
(SULAYMANIYAH - IRAQ AS A MODEL)
Kanar R. Tariq, Mohammed B. Majed and Zaid A. Hamid
College of Science and Technology
University of Human Development – Sulaymaniyah - Iraq
ABSTRACT-This paper is meeting the principles of
how to design coverage area for Sulaymaniyah city, using a
new technology, which named HAPS. It started with small
introduction for HAPS with its advantages, compare it with
terrestrial and satellite systems, and specify requirements
for design. Such as, specify the center of coverage area to
find the coordinates. Then, supposed the coverage area for
the city, elevation angle, and the location of earth stations
which will connect HAPS with other networks and reduce
the Interference with Fixed Services (FS) and Fixed Satellite
Services (FSS).Mitigation technique of interference is given.
Also, path loss and fading loss has been applied to meet the
geographic of Sulaymaniyah city.
Key words—high-altitude platform (HAP), cochannel interference, fractional degradation in
performance (FDP), terrestrial microwave link
(TML), frequency sharing criteria.
I.

the purpose to cover many subscriber ground stations by
single HAPS with high frequency reuse efficiency [4].
Therefore, calculation of interference between HAPS and
the number gateway station on the ground becomes
essential for the region falling under logic coverage area
of HAPS.
The paper is organized as follows: in section I, we give
an introduction to the HAP concept in wireless
communications with its advantages, compare it with
terrestrial and satellite systems. In section II and III, an
overview of communication applications from HAPs,
coverage zone, frequency allocations, well-known HAP
research activities and trials are given. In section IV and
V, main characteristics of HAP system has been denoted,
specify requirements for design in Sulaymaniyah city.
Finally, conclusion is given in section VI.
II.

INTRODUCTION:

It has always been a dream of communications engineers
to be able to develop a wireless network that, while
covering a wide area, would also have low propagation
delay and little multipath fading. Recently, a new way for
providing wireless communications services emerged.
Based on airships or aircraft positioned in the
stratosphere at altitudes from 17 to 25km [1].The
technology is known as high altitude platforms (HAP) or
stratospheric platforms (SPF) as depicted in Figure1, The
platform position allows the HAPS-based system to
provide better channel conditions than satellite. A Line
Of Sight (LOS) condition is achievable in almost all the
coverage area, thus less shadowing areas than terrestrial
systems. Therefore, HAPs require much less transmission
power for a given Quality of Services (QOS) [1].
Fundamentally, HAPs perform efficiently on tasks that
are currently handled using terrestrial and satellite
systems. Various applications of HAPs include
telecommunication broadcasting services, surveillance,
weather monitoring, remote sensing and so on [3]. HAPS
bear the advantage of both satellite and terrestrial
communication systems such as low cost, large coverage
area, rapid deployment, board band capability, large
system capacity, low propagation delay and clear line of
sight signal paths offered by high elevation angles. The
coverage area of single HAPS depends on the elevation
angle and the altitude. A multi beam antenna is used for

HAPS COVERAGE GEOMETRY
HAPS

The coverage area of single HAP depends on the
elevation angle and the altitude as shown in Figure 1. A
multi beam antenna is used for the purpose to cover many
subscriber ground stations by single HAPs with high
frequency reuse efficiency [4].

Figure 1. Coverage area for a system based on HAPS

Single HAPS is capable of delivering remarkable
coverage measuring 400km radius of ground area which
is equivalent to 258Km ground terrestrial tower. There
are three main zone under HAPS footprint that depend on
the elevation angle of HUTs (HAP User Terminal),
Urban Area Coverage (UAC), Suburban Area Coverage
(SAC), and Rural Area Coverage (RAC) as shown in
Figure1.This exceptional coverage achieved by using
cells that are beamed through from the aircraft’s special
digital beam forming antenna and communication on
board.
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III.

HAPS SPECTRUM ALLOCATION

On the allocation of frequency bands, stringent
conditions of a non-interference and protection basis are
imposed between the HAPS systems using the same or
adjacent frequency bands. The right frequency must be
chosen to avoid interference with other existing
communication
systems.
Interference
mitigation
techniques are required to enable frequency sharing
between the HAPS system and other services as shown in
Figure .3 [2][9].
WRC-2000 held in Istanbul, has decided that the
following frequency bands may be used for the usage of
next generation mobile communication based on SPF
system worldwide on a co-primary basis. In region 1 and
3:
• 1885 – 1980 MHz: 95 MHz bandwidth
• 2010 – 2025 MHz: 15 MHz bandwidth
• 2110 – 2170 MHz: 60 MHz bandwidth
In region 2:
• 1885 – 1980 MHz = 95 MHz bandwidth
• 2110 – 2160 MHz = 50 MHz bandwidth
Finally, in the WRC-2000, use of the 31 GHz and 28
GHz bands was permitted for the fixed services (FS) by
using SPF in some countries as follows:
• 27.5 – 28.35 GHz (850 MHz bandwidth for downlink)
Sharing with conventional FS (fixed services), mobile
services (MS), and uplink fixed satellite services (FSS).
• 31.0 – 31.3 GHz (300 MHz bandwidth for uplink)
Sharing with conventional FS and MS. Adjacent with
science services (SS) using passive sensors in the bands
of 31.3 – 31.8 GHz.
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movement,
interference
geometry,
propagation
conditions, and HAPN traffic allocation during day and
night [7].
In such cases it is appropriate to model the effects of
interference in terms of fractional degradation in
performance (FDP) [2]. The outage probability of a
digital system can be written in the following form [9]:

where C is a constant depending on climate, terrain and
link parameters, DFM is the dispersive fade margin in
dB, TFM is the thermal fade margin in dB, C / I is the
ratio of unfaded signal power to the noise-equivalent
value of interference power in dB, and CNC the value of
carrier-to noise ratio at which the performance criterion is
just met in dB [5][6].
Considering that:
a) Modern digital systems usually have dispersive fade
margins larger than their thermal fade margins; the first
term in equation (1) can be ignored for interference.
b) Since the difference in decibels between the unfaded
carrier-to-noise ratio and the critical carrier-to-noise ratio
(CNC) is the thermal noise fade margin (TFM), the
fractional increase in
, the probability of exceeding the
performance objective, is equal to the ratio of the
interference power I to the noise power .
,
We conclude that the fractional increase is equal to
for a constant interference power I. Such an increase in
will be designated as a fractional degradation in
performance (FDP). If an interferer caused an
interference power for a fraction of reference period ,
and was absent for the remainder of the period, the
incremental FDP due to this interference is given by:

=

(2)

The FDP due to a set of events [8][9], where the
event consists of the fraction of time that the
interference had a power is given as:
Figure 2.Interference from HAPS into other Communication
systems with frequency used

IV.

METHODOLOGY FOR ΕVALUATION OF THE
IMPACT OF COCHANNEL INTERFERENCE FROM
HIGH-ALTITUDE PLATFORMS TO TERRESTRIAL
MICROWAVE LINKS

The methodology described in this section provides a
model for the evaluation of the impact of co-channel
interference from the downlink (stratosphere-to-Earth)
emissions of HAPs to the reception of terrestrial point-to
point (P-P) systems. Spectrum sharing between highaltitude platform networks and terrestrial systems
involves time varying phenomena such as HAP’s

Where the summation is taken over all interference
events. Considering the interference geometry, depicted
in Figure 3[10], where ϴ is the discrimination angle
between the direction of the main beam of HAP towards
the HAPUT and the direction of the interfered terrestrial
station, φ is the discrimination angle between the azimuth
of the TML (T1-T2) and the direction towards the HAP.
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Figure 3. Geometry of interference between HAP and TML

The interference power from the HAP to the terrestrial
receiver is obtained by the following formula [10]:

(4)

V.

METHODOLOGY

a) Location: according to Sulaymaniyah Map, and
after studying area. The center of coverage area
location's coordinates of HAPS will be as shown
in Figure 4:
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In the proposed scenario of covering Sulaymaniyah city
by HAPS , our design include (FS) and (FSS) and used
same frequency that we want to use in HAPS system to
investigate the interference , by assuming the positions
of fixed services as:
FS 1: Lon: 44.7E
Lat: 35.33N
FS 2: Lon: 44.8E
Lat: 35.2N
FSS: Lon: 44.81E Lat: 35.5N
So, the proposed scenario is to install the HAPS System
in the Sulaymaniyah city and put the two ground stations
with elevation angles (54 and 33) degree, and the
distance that we have (d1 and d2), in term of getting
lowest interference with FS and FSS systems.
Also, the HAPS ground station will be fixed in the
following location:
GS1: Lon: 45.43E Lat: 35.33N (ϴ=54 degree)
GS2: Lon: 44.91E Lat: 35.33N (ϴ=33 degree)
So we have enough distance with respect to the total area
of the city then also the enough distance between FS and
FSS. Figure 5 illustrate the whole scenario with expected
system interference.

Figure 4. HAPS coverage area in Sulaymaniyah city’s
map

E, Lat:
33 N)
(Lon:
Altitude of HAPS: as known, the range of HAPS
altitude between 17km and 22km. So, we will supposed
to put the station on an altitude of 21km as clarify in
(Figure 4)
b) Foot print: according to whole area of Sulaymaniyah,
the foot prints of coverage area shown in (Google map),
the area of Sulaymaniyah (17023
)
By Elevation Angle: we can calculate the distance
(Radius) by equation 5 and 6:

Figure 5. Scenario of Interference situation including
HAPS, FSS, FS.

Thus, general interference mitigation techniques must be
taking in our consideration for the development of a
system using HAPS [11].
1) Increasing minimum operational elevation angle:
Interferences from the FSS earth station to the HAPS
ground station that between FS ground station and HAPS
ground station could be reduced by increasing minimum
operational elevation angle of HAPS ground station so as
to increase antenna separation angle toward ground
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stations for other services. As a result, required
separation distance could be shortened.
2) Improvement of radiation patterns of antennas on
board HAPS and their ground stations Interference from
the HAPS airship to the satellite space segment could be
reduced by pattern shaping of each beam of multibeam
antenna on board HAPS airship, because the pattern
shaping improves main-lobe and side lobe characteristics.
(Figure 6) [4][11]

Figure 6. Improvement of Radiation pattern

Development of radiation pattern (gain suppression in the
elevation angle smaller than the minimum operational
elevation angle in HAPS system) of the antenna in the
HAPS ground station is also effective to reduce
interference between the HAPS ground station and
stations on the ground in other services.
HAPS are supposed to provide a variety of
communication services for different kinds of users and
special antenna requirements need to be addressed,
depending on the application targeted for the system.
Indeed, the antenna characteristics have to match
different, and often opposite, properties/requirements of
the applications. For instance, on-board operating radars
require narrow-beams and broadband antennas, whereas
broadcasting payloads need relatively wide beams and
narrowband antennas.
A typical on-board antenna design would seek low power
consumption, high reliability, and minimum weight and
size. This would lead to an architecture which places
most of the communication sub-system on the ground in
order to limit the station components only to a
multichannel transponder, associated antenna and
interfaces. For communications delivered from HAPS, a
consistent number of spot beams will be required, and
these may be produced either by an ensemble of horn
antennas or some form of phased arrays. Side lobe
performance is an important issue, which will affect
inter-cell interference and system capacity. Different
types of antennas can be used in HAPS system for
example we can use (Argus® DualPol® Antenna, 2300–
2700 MHz, 32° horizontal beam width, variable electrical
tilt) which have pattern shown in figure 7.

Figure 7. Radiation pattern DualPol .Antenna

3) Shielding effect by HAPS airship envelope: This effect
is given from the metal coating of HAPS airship
envelope. Interference calculation between HAPS airship
and satellite space segment is reduced by taking into
account shielding effect to the side-lobe and back-lobe
beam characteristics of the antenna on board the HAPS
airship.
4) Dynamic channel assignment: DCA is the interference
mitigation scheme, which searches a non-use frequency
or time slot and utilizes it, not so as to give the
interference to other services and not so as to be received
from other services. When communication systems
operate on a demand-assignment basis, DCA using selfcontrolled scheme is effective for sharing with other
services.
5) Automatic transmitting power control (ATPC): In the
radio communication system using higher frequency
band, the system design takes into account the rain
attenuation. To compensate the attenuation, the
transmission power is increased by the value of rain. The
ATPC scheme has the function to control the output
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power in monitoring the weather condition or receiving
power. The transmission power is increased under the
rain condition and it is decreased under the clear-sky
condition. Since the ATPC is essentially the scheme to
avoid the unnecessary higher transmission power of
signal, the ATPC is useful from the viewpoint of the
interference reduction [11].
VI.

CONCLUSION

In this paper, we gave in overview of HAPS and the
beneficial of using HAPS in wireless communication
applications in were large coverage area, high capacity
and cost-effective deployment compared with other
established systems. The scenario of covering
Sulaymaniyah city has been proposed by suggesting
adding two earth stations to connect with HAPS for more
reliability. Also, mitigation technique has been applied
for systems interference, and the appreciate solution to
reduce interference to noise ratio when the FS and FSS
stations is separate away from HAP/GS. The worst
interference exists when elevation angle from HAPS
toward (FSS/GS, FS/GS) station is equal to elevation
angle from HAPS toward HAP/GS; as well as, if the gain
of FSS and FS station is large it will help to reduce the
interference. Furthermore, the path loss and fading loss
has been calculating depend on the geographical area of
Sulaymaniyah city, and the weather of city as well. So
the expected availability will be 99.99%, and this
network will cover whole city area by different
telecommunication services.

) 7 (  العدد/ جملة جامعة التنمية البشرية

[6] Mohammed, Abbas, Asad Mehmood, F-N. Pavlidou,
and Mihael Mohorcic. "The role of high-altitude
platforms (HAPs) in the global wireless
connectivity."Proceedings of the IEEE 99, no. 11
(2011): 1939-1953.
[7] Aris, Nor Azlan Mohd, Lorenzo Luini, Jafri Din, and
Hong Yin Lam. "1-Minute integrated rain rate
statistics estimated from tropical rainfall measuring
mission data." IEEE Antennas and Wireless
Propagation Letters 12 (2013): 132-135.
[8] Milas, Vasilis F., and Philip Constantine. "A new
methodology for estimating the impact of co-channel
interference from high-altitude platforms to
terrestrial systems." Communications and Networks,
Journal of 8.2 (2006): 175-181.
[9] Milas, Vasilis F., and Philip Constantinou. "Cochannel
Interference
between
High-altitude
Platforms and Terrestrial Systems." (2007).
[10] ITU-R Recommendation F.1501 "Coordination
distance for systems in the fixed service (FS)
involving highaltitude platform stations (HAPSs)
sharing the frequency bands 47.2-47.5 GHz and
47.9-48.2 GHz with other systems in the fixed
service".
[11] ITU-R F.1569, “Technical And Operational
Characteristics For The Fixed Service Using High
Altitude Platform Stations In The Bands 27.5-28.35
GHz And 31-31.3 GHz”, 2002.

REFERENCES
[1] Ruiz.J.L and Zavala.A.A and Leon.B.B, "Co- channel
interference for terrestrial and HAPS system in
cellular structure ", robotics and automotive
mechanics conference, IEEE, CERMA 2009/83,
2009.
[2] Al-Samhi, S. H. A., and N. S. Rajput. "Methodology
for Coexistence of High Altitude Platform Ground
Stations and Radio Relay Stations with Reduced
Interference.” International Journal of Scientific &
Engineering Research, Volume 3, Issue 5, 2012.
[3] Yang and A. Mohammed, "Wireless communication
from HAP: applications,
deployment and
development", Blekinge institute of technology,
karlskrona, SE3719, Sweden, 2011.
[4] Rec.ITU-RF.1500, "Preferred Characteristics of
systems in the fixed service using High Altitude
Platform Operating in the bands 47.2-47.5GHZ and
47.9-48.2 GHz", 2000
[5] Karapantazis, Stylianos, and F. Pavlidou. "Broadband
communications via high-altitude platforms: a
survey." Communications Surveys & Tutorials,
IEEE 7.1, 2005.
) 716 (

257-253ص ص/Improving the Design and Implementation of Software… ) 2 (  العدد/ جملة جامعة التنمية البشرية

IMPROVING THE DESIGN AND IMPLEMENTATION
OF SOFTWARE SYSTEMS USES ASPECT
ORIENTED PROGRAMMING
Mazen Ismaeel Ghareb
Department of Computer Science
University of Human Development
Sulimanya, Iraq
mazin.ismaeel@uhd.edu.iq
mazen.ghareb@hud.ac.uk

Dr Gary Allen
Department of Informatics
School of Computing and Engineering
University of Huddersfield
Huddersfield, England
g.allen@hud.ac.uk

Abstract- Aspect Oriented Programming (AOP) is a
technique used to enhance the separation of concern in
software design and implementation. To implement AOP
developers most commonly use AspectJ, an extension of the
Java language. In order to represent the separation of
concerns a new design technique is needed for modeling of
aspects. Aspect Oriented Design language (ASDL) is a
design notation could build on the existing design language
UML. It is capable of supporting many aspects-oriented
languages. This research aims to investigate where
developers can use aspect-oriented programming in the
software development process. This includes how to identify
Aspects in the design stage, then how they can be applied in
the implementation process in software development .This
will lead to improve modularity and reusability of the
software. The paper will be a position paper abut Aspect
Oriented Software Design, also will investigate several case
studies of the design and implementation of a software
application that shows how we can identify the Aspect in the
process.
Keywords—Aspect Oriented Programming; ASDL (Aspect
Oriented Design language)

I. INTRODUCTION:
In the software development process, Aspects are
difficult to identify because they are usually tangled and
scattered across the entire system. Some aspects are
obvious can be identify but others are more subtle
difficult to identify. This makes it complex to locate all
points of the system where aspects should be applied. To
address these aspects in the software development
lifecycle, developers need more support to find and
analyze aspects in requirements documentation.
AODL (Aspect Oriented design language) is a
notation used to show the interaction between
traditional UML models of base (Object Oriented)
code and Aspect extensions, such as point cuts, join
points and advice. The challenge of this study is to
find the relationship between design patterns and
aspect oriented programming to meet a modular
solution for specific issue in the software engineering
field. Many studies have been done on Aspect

programming techniques during recent years. One of
the aspect definitions according to [1] defines Aspect,
as ―aspects tend not to be the system's functional
decomposition, but rather to be properties that affect
the performance or the semantics of the components
in a systematic way‖ Kiczales tried to differentiate
between the aspects and components [1]. Another
definition of Aspect Oriented Programming is to
overcome the issues arising from crosscutting
concern. It helps developers to change the Object
Oriented model dynamically, so the crosscutting
enhances code reuse rate and maintainability [2].
Aspect Oriented programming helps developers to
overcome the issues associated with code scattering
and tangling over multiple system units by reducing
the duplication the code. Aspect Oriented
Programming supports several crosscutting concerns
such as join points, point cuts, and advice. A Join
point is one of the several points of the system where
concern crosscut a method or constructor, while a
point cut is a query about selecting required join
points. Consequently, the advice is the construction
that takes an action where the join point matched:
before, after and around in the specific system [3].
This research will investigate to use AODL aspect
Oriented Design Language notation to represent
software in the design phase. These notations are a
new language proposed by Gary Allen and Saqib
Iqbal [11] . This language represents the aspects and
usual objects using UML notations and models.
Adding to that if could we identifying the Aspects in
early design it is possible by applying it on Design
patterns. There were several works investigate this
issue using the case study of the Car Crash
management system [11]. According to [5] studies
have shown implemshowions of six GOF design
patterns (Observer, Mediator, Prototype, Strategy,
State and Abstract Factory) with aspect
implementations, the results that shows most aspect
oriented programming improves the design of base
object-oriented code.

The remainder of this paper will be structured as
follows. In Section 2 we describe the state of the art
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about AOP technology. In Section 3, we introduce UML
Language AOP Notation. In Section 4, we describe AOP
and its relationship with design patterns. Section 5 we
show the result of our survey. In Section 6 we described
the methodology approach to identify aspects. In Section
7 we present the experimental results, followed by our
conclusion and future work.
II. STATE OF ART
A. History of AOP
Aspect Oriented programming (AOP) was
discovered several years ago, before Demeter team. In
1997, Aspect oriented programming was officially
revealed by Gregor Kiczales, with his colleagues in
conference name ECOOP97 [6]. AOP Aspect Oriented
programming developed methodologies called Subject
Oriented Programming. According to [6] AOP is a
development methodreducesthat improves software
development by capturing the domain related processes
in the system, to better fit real domain problems into
code; therefore it reduce debugging time and increases
readability.
.
B. Aspect Oriented Modelling AOM
Developers should be aware of, and
understand the software modelling or architecture before
staring implementing AOP. AOM (Aspect Oriented
Modelling) is an approach to produce a logical aspect
oriented architectural model. Early usage of AOM in
development stage will reduce the software development
risk of conflicts and undesirable behavior emerging
during implementation. The cross cutting element is
common in AOP and AOM, but the difference is between
the artifices versus source code, it could rise difference
technique in representing it. For instance, the code can
represent in single functionality, while a model can
represent the system with different diagram views.
Another difference between AOP and AOM in code is
aspect weaving is primarily concerned with inserting
functionality at program execution. AOM module
consists of major components: primary model, aspect
model and composition model Fig.1[7] below shows this
model.
.

Fig1 shows a primary model such as a UML diagram
to describe a basic architecture class diagram and
interactive diagram. The aspect model describes a logical
architectural solution. An Aspect Oriented Architecture
Model is a logical view of software architecture. Another
definition of Aspect Oriented Programming is
simplifying of the development process by allowing
separation of developmental tasks. In addition, Aspect
Oriented Modelling improves an object-oriented
application by making it more modular. AOP solves the
code scattering problem in OOP. Scattering means the
problem of shared the functionality of an application
spread among many classes, which tends to slow down
the application and make it difficult to maintain.
Therefore, AOP solves this problem by bringing together
the scattered code in the aspect. An aspect is a cross
cutting structure. It implements the functionality such as
security, logging and persistence.
C. Development of Aspect-Oriented
AspectJ used to implement AOP, which is a simple
aspect oriented programming extension for the Java
language. It is an open source programming extension of
Eclipse. Moreover, it will support modular
implementation of a range of crosscutting concerns [9].
An AspectJ program consists of two major parts, the first
part is the base code such as classes and interfaces to
carry out a basic functionality of the program, and the
second part is the aspect code, which includes the aspects
for capturing crosscutting concerns in the program [5].
Aspect supports the main AOP constructs of join points,
point cuts and aspects.A join points is a dynamic
execution point in the program. Point cuts consist of a
collection of join points. An Advice is a somewhat
special method attached to the point cuts. Finally, an
aspect is a modular unit of AOP. Fig. 2 shows the process
of aspect development method [10].

Fig. 2 (process of aspect-oriented development)

Fig 1 (component of AOM approach)

Recent research shows that there is not a tool to support
an aspect-programming notation such as UML (Unified
Modelling Language) . One of the approaches to design
an aspect notation is to extend the UML notation to
support aspect oriented units called aspect oriented
design model AODM. Therefore, this approach will help
to show the aspect programming weaving mechanism and
represented in UML, which will help developers to
develop aspect programming notation language [11].
AODM might show an aspect as a modular unit of
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crosscutting implementation, which acts as a container of
the given members in the piece of source code [12].
According to Stein ―AspectJ is an
implementation for aspect oriented programming in Java
language‖, adding that cross cutting is a part of the
aspect that specifies where the crosscutting code has been
woven into base classes. Join Points in AspectJ are
standard points in executable dynamic programs. Join
points present many actions such as calls to constructors
and method execution. In addition, they call classes and
object initialization. In AspectJ Point cuts consist of joint
points. It specifies at which of the join points particular
crosscutting behavior should execute. In terms of a
designator point cuts are 'if', 'this', 'target', 'urges, or
'flow'. Developers will select Join points depending on
the dynamic context during execution of the base
code[13] .
The designer should specify at what time on the
execution the advice is to execute for instance before,
after, or around specific source code. Another important
unit in Aspect J is introducing an additional member type
of classes such as methods, constructor and another field
for the class.
In addition, it may change the super class type of super
interface by inserting new initialization and
generalization relationship to the class structure.

shown in Fig. 5. (Stein, D., Hanenberg, and S. And
Unland R., 2002).

Fig. 3 (Aspect Oriented Design Model)

While in UML notation point cuts have an operational
definition that has an arbitrary number of (output-only)
parameters and their declaration and implementations as
it shows in Fig. 4.

Fig. 4(Similarities between points cut in Aspect and Operation in UML)

III. UML LANGUAGE AOP NOTATION:
UML language is object-oriented programming
notation language. UML provides the basic building
blocks to model software systems such as abstraction,
relationships and diagrams. Adding to UML will give
extended UML notation such as tagged values used to
attach arbitrary information to a model element. Besides
that, the extension totally supports new building blocks
that drive from existing ones. This new building called
stereotyping, have the same structure (attributes,
association and operations) as the base system block that
thrive on it.

Similar to Point cuts, Advice can be represented as an
operation, but one semantic difference is that Advice
does not have a unique identifier. Therefore, this might
be a big conflict in Aspect. Therefore, AODM has solved
this issue by defining by pseudo identifier that cannot be
overdriven. As it appears in Fig. 5 .

Fig. 5 (Similarities between Advice and Operation)

In [4] the authors propose a new notation of
AODL Aspect Oriented Design Language, this language
helps to model the Aspects with their attributes and
characteristics along with a traditional UML object
diagram. Both aspects and objects can be used within a
design for single framework. This reduces designer
operating cost to work with two different platforms.
Therefore, developers chose UML to extend to contain
aspects for many reasons. One important reason is that
UML is most used tool for modelling. Secondly, it is
easier for developers to use one tool rather two tools
together. Finally, it is easy to use UML extensibility to
design Aspects because it is easy to define a new notation
and use them with the core notation. In AODL uses an
aspect notation similar to class notation in UML to model
other components such as Aspects and point cuts.
However, there is an interaction between these
components . For instance, point cuts contain the join
point which advice directly depends on. As a result, each
) 253 (

Therefore, a UML extension is able to represent an
AspectJ basic abstraction such as a Join point, Point cut
and pieces of Advice. Fig.3 illustrates a UML
representation for Join Points only, and shows the
communication links to create or destroy an instance.
Therefore, UML cannot assign or represent the Join
Point. AODM suggests solving this problem by
representing the communication as a pseudo operation
that can only write and read for a specific field. This
makes sure no execution might happen without calling a
constructor or the initialization. Fig.4 shows that UML
could represent a message that pass between two
instances. As it seems that the join points indicate the
special kinds of stereotypes such as <<execute>>,
<<initialize>>, <<set>> and <<get>>.
In AODM, point cuts are represented as special
stereotype operations named as <<Pointcuts>>. As it is
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part has its own characteristics; therefore [4] claim that
AODL should represent each notation as unique notation,
as shown below in Fig.6:

Fig. 8(Aspect Representation in AODL)

Fig. 6 (AODL component notations)

In the AODL design notation, join points are
represented as a hook. They connect the other parts of the
program with the point cuts. Point cuts are explained as a
rectangle box with a collection of related join points. The
box symbol is used for Aspects because of them having
similar characteristics to classes in their behavior, as it
shows above. Aspect notation looks like class notation
also it has same similarities of class and the cross circle
shows the cross cutting concern of the aspect. Code
weaving is associated which connects the aspect with
classes where aspect code is woven in. Moreover, there
are two models to design weaving process, aspect static
diagram and aspect dynamic diagram. Aspect
Programming has to show the join points in the
programming. Sequence diagram in UML will show the
join point in early design phase. This diagram called a
join point identification diagram. The behavior of join
points is modeled using an activity diagram, which shows
the place of join point and the system activity. Fig.7
shows them below.

Aspects can be identified in the early stages of
development using use case diagrams, as shown by Ivor
Jacobson [10]. However, Ivor argued that aspects could
not be implemented using use case diagram because
tangling problems of the component in the use case
diagram. While Iqbal suggests that to redundant the
calling other component of use case and develop use case
component separately. In this way, it is easy to find a
crosscutting concern in use a case study [14]. He has
shown an example of ATM system the withdraw cash use
case needs to add logging aspect to the ATM use case as
appears in Fig.9.

Fig. 9(ATM Use Case)

When Draw this use case diagram of with cash draw with
sequence diagram it show the interaction with all parts of
aspects joint point , point cuts and aspects. It could
identify the aspects and also can show aspect
characteristics such as calling joint point and point cut
(before, after and around)[14] .The aspect identification
and showing properties of it in Fig.10.

Fig. 7 (Joint point identification and behavior diagram)

The main AODL notation is the Aspect notation, which is
represented as a big rectangle with many attributes and
operations. It has the aspect name at the top and circle
cross to show the cross concern behavior. Fig.8 shows a
typical representation of an Aspect in AODL.

Fig. 10 (Sequence diagram showing aspect)

) 254 (

257-253ص ص/Improving the Design and Implementation of Software… ) 2 (  العدد/ جملة جامعة التنمية البشرية
IV. AOP VS DESIGN PATTERN
[15] stated that Aspect oriented programming
complements the Object oriented programming by giving
powerful constructs to handle composition and
modularity. This will help develop the best modularity of
design patterns of these concerns. The patterns consist of
two parts, part one identified the aspects, classes,
relationships and operations related to the solution.
Second part is concerned with the number of signifying
behaviors and structural relations between components.
For instance, in the adapter design pattern there are two
classes which cannot use the same interface that share
components, while an Aspect oriented, model will allow
that by extending the interface of the Adoptee as is
shown Fig. 11.

Fig. 11 (Adapter Pattern in aspect class diagram)

Another example is Observer pattern, which
defines one to many dependent objects. If one of the
objects is changing all the depended objects should be
notified and updated automatically. While in the Aspect
class diagram some part is common to all potential
initiation of the pattern, and other specific to each
initiation as it shows in Fig. 12 [15].

Inheritance relationships: The Inheritance relationships
between classes are static when apply the design pattern
because some classes to be concrete cannot be reused in
the system. Pattern overlapping: This has happened when
more than one pattern instance, has one concrete class,
and this leads to cut in pattern traceability and class
reusability. Encapsulation violation: composite and
observer patterns force to the developer to expose
internal objects to another object to handle requested
computations.
The study tries to show the different results when
applying AOP, two implementation ways used to carry
out the case study: A Lazy implementation (L): This
implantation used to move all inter-type declaration to
Aspects such as methods and fields for all patterns then
re-inject them into original places at load time. This will
help to better modularize the scattered code .A Unplug
implementation of AOP, the logical Design pattern code
encapsulation into aspects. A reusable AOP
implementation: improving the aspects where two large
aspect use large dynamic properties of AOP to get greater
(UN) plug ability and reusability.
Finally, to prove that AOP in Design patterns is
improving the implementation [16] used metrics to check
the AOP implementation. The metric parameters are
Depth of inheritance (DIT).
Coupling method calls (CMC).
Weighted Operation in Module (WOM).
Coupling between Modules (CBM).
Lack of Cohesion in Operations (LCO).
Response for Module (RFM)
The study confirms that implementation the design
patterns using AOP improve the quality and modularity
of the software. It also helps to avoid cross cutting
concerns cause by implementing the Design pattern with
object oriented code scattering. The AOP solution of
coupling and cohesion are critical issues because of the
interception mechanism at run time [16].
V. PRELIMINARY ANALYSIS

Fig. 12 (Observer aspect class diagram)

Another important case study was (AGS)
Antenna Group Server. This system is used to drive the
antenna systems. It consists of 37 classes implemented in
the C/C++ language. It had discovered some design
patterns in implementing the system such as Observer,
command, states, singleton and chain of responsibility.
[16] Show that the drawback of implementing AGS using
objects oriented programming with design pattern are
these points:

Aspect Oriented Programming is not currently
widely known among developers and researchers. The
previous sections illustrates, there are various attempts to
use AOP for software developer.A survey has been
carried out to investigate the awareness between
developers and other researcher about AOP. 40 responses
have been collected. The result shows that 80% of the
participant did not hear about AOP, as it appears In
Fig.13
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Fig. 13 (Using AOP)

Therefore, it is clear that there is a gap for using
AOP in many stages of the development process. Another
important question was do you work with AOP and how
many years do you work with it, 45% do not work with
it or have less than 1 year of experience . As it is shown
in Fig 14.

Fig 14 (AOP Experience)

Moreover, many developers do not have enough
knowledge about the differences between OOP and AOP.
In Fig 15 shows that participants not sure, whether AOP
is better than OOP on software development, or have
neutral opinion about it.

Another approach to identifying aspects is to define
stakeholder concerns, refine the stakeholder related
concerns, define cross cutting concern, separate cross
cutting concern and finally weave these cross cutting
concern across the system [18]. There are also several
other approaches that we have mentioned in state of art
section, they also show that it is possible to identify
cross cutting in UML design diagrams in the design
stage. However, there is not a unique approach to identify
,where Aspects should be or when they should be
triggered.
VII. CONCLUSION AND FUTURE WORK
In
this
paper,
we
presented
initial
investigations into identifying Aspects in software
design stage. The research shows that there are
many approaches to identifying AOP in software
design, but not all approaches are applied in all
cases or have specific rules or standards that can
easily found cross cutting concern in any system
easily. Adding more we have shown that in
Kurdistan region most software engineering and
academic staff do not have enough knowledge
about this new approach. Therefore, we thought it
was important to start working on how to find a
standard approach to identifying a crosscutting
concern and Aspect in the early stage of the system
on requirement stage.
In future work we will try to find rules in
software requirement and design that automatically
will specify cross cutting of aspect in early stage.
We will develop a new stage of the Aspect
Specification approach in all systems and extract
the possible aspect of the system. We will do that
by applying it to different case studies in the real
world.
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Fig 15 (AOP vs OOP)
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Abstract- Aspect Oriented Programming (AOP) is a
technique used to enhance the separation of concern in
software design and implementation. To implement AOP
developers most commonly use AspectJ, an extension of the
Java language. In order to represent the separation of
concerns a new design technique is needed for modeling of
aspects. Aspect Oriented Design language (ASDL) is a
design notation could build on the existing design language
UML. It is capable of supporting many aspects-oriented
languages. This research aims to investigate where
developers can use aspect-oriented programming in the
software development process. This includes how to identify
Aspects in the design stage, then how they can be applied in
the implementation process in software development .This
will lead to improve modularity and reusability of the
software. The paper will be a position paper abut Aspect
Oriented Software Design, also will investigate several case
studies of the design and implementation of a software
application that shows how we can identify the Aspect in the
process.
Keywords—Aspect Oriented Programming; ASDL (Aspect
Oriented Design language)

I. INTRODUCTION:
In the software development process, Aspects are
difficult to identify because they are usually tangled and
scattered across the entire system. Some aspects are
obvious can be identify but others are more subtle
difficult to identify. This makes it complex to locate all
points of the system where aspects should be applied. To
address these aspects in the software development
lifecycle, developers need more support to find and
analyze aspects in requirements documentation.
AODL (Aspect Oriented design language) is a notation
used to show the interaction between traditional UML
models of base (Object Oriented) code and Aspect
extensions, such as point cuts, join points and advice.
The challenge of this study is to find the relationship
between design patterns and aspect oriented
programming to meet a modular solution for specific
issue in the software engineering field. Many studies
have been done on Aspect programming techniques
during recent years. One of the aspect definitions
according to [1] defines Aspect, as ―aspects tend not to
be the system's functional decomposition, but rather to
be properties that affect the performance or the

semantics of the components in a systematic way‖
Kiczales tried to differentiate between the aspects and
components [1]. Another definition of Aspect Oriented
Programming is to overcome the issues arising from
crosscutting concern. It helps developers to change the
Object Oriented model dynamically, so the crosscutting
enhances code reuse rate and maintainability [2]. Aspect
Oriented programming helps developers to overcome
the issues associated with code scattering and tangling
over multiple system units by reducing the duplication
the code. Aspect Oriented Programming supports
several crosscutting concerns such as join points, point
cuts, and advice. A Join point is one of the several
points of the system where concern crosscut a method
or constructor, while a point cut is a query about
selecting required join points. Consequently, the advice
is the construction that takes an action where the join
point matched: before, after and around in the specific
system [3]. This research will investigate to use AODL
aspect Oriented Design Language notation to represent
software in the design phase. These notations are a new
language proposed by Gary Allen and Saqib Iqbal [11] .
This language represents the aspects and usual objects
using UML notations and models. Adding to that if
could we identifying the Aspects in early design it is
possible by applying it on Design patterns. There were
several works investigate this issue using the case study
of the Car Crash management system [11]. According to
[5] studies have shown implemshowions of six GOF
design patterns (Observer, Mediator, Prototype,
Strategy, State and Abstract Factory) with aspect
implementations, the results that shows most aspect
oriented programming improves the design of base
object-oriented code.
The remainder of this paper will be structured as
follows. In Section 2 we describe the state of the art about
AOP technology. In Section 3, we introduce UML
Language AOP Notation. In Section 4, we describe AOP
and its relationship with design patterns. Section 5 we
show the result of our survey. In Section 6 we described
the methodology approach to identify aspects. In Section
7 we present the experimental results, followed by our
conclusion and future work.
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II. STATE OF ART
A. History of AOP
Aspect Oriented programming (AOP) was
discovered several years ago, before Demeter team. In
1997, Aspect oriented programming was officially
revealed by Gregor Kiczales, with his colleagues in
conference name ECOOP97 [6]. AOP Aspect Oriented
programming developed methodologies called Subject
Oriented Programming. According to [6] AOP is a
development methodreducesthat improves software
development by capturing the domain related processes
in the system, to better fit real domain problems into
code; therefore it reduce debugging time and increases
readability.
.
B. Aspect Oriented Modelling AOM
Developers should be aware of, and
understand the software modelling or architecture before
staring implementing AOP. AOM (Aspect Oriented
Modelling) is an approach to produce a logical aspect
oriented architectural model. Early usage of AOM in
development stage will reduce the software development
risk of conflicts and undesirable behavior emerging
during implementation. The cross cutting element is
common in AOP and AOM, but the difference is between
the artifices versus source code, it could rise difference
technique in representing it. For instance, the code can
represent in single functionality, while a model can
represent the system with different diagram views.
Another difference between AOP and AOM in code is
aspect weaving is primarily concerned with inserting
functionality at program execution. AOM module
consists of major components: primary model, aspect
model and composition model Fig.1[7] below shows this
model.
.
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Oriented Modelling improves an object-oriented
application by making it more modular. AOP solves the
code scattering problem in OOP. Scattering means the
problem of shared the functionality of an application
spread among many classes, which tends to slow down
the application and make it difficult to maintain.
Therefore, AOP solves this problem by bringing together
the scattered code in the aspect. An aspect is a cross
cutting structure. It implements the functionality such as
security, logging and persistence.
C. Development of Aspect-Oriented
AspectJ used to implement AOP, which is a simple
aspect oriented programming extension for the Java
language. It is an open source programming extension of
Eclipse. Moreover, it will support modular
implementation of a range of crosscutting concerns [9].
An AspectJ program consists of two major parts, the first
part is the base code such as classes and interfaces to
carry out a basic functionality of the program, and the
second part is the aspect code, which includes the aspects
for capturing crosscutting concerns in the program [5].
Aspect supports the main AOP constructs of join points,
point cuts and aspects.A join points is a dynamic
execution point in the program. Point cuts consist of a
collection of join points. An Advice is a somewhat
special method attached to the point cuts. Finally, an
aspect is a modular unit of AOP. Fig. 2 shows the process
of aspect development method [10].

Fig. 2 (process of aspect-oriented development)

Recent research shows that there is not a tool to support
an aspect-programming notation such as UML (Unified
Modelling Language) . One of the approaches to design
an aspect notation is to extend the UML notation to
support aspect oriented units called aspect oriented
design model AODM. Therefore, this approach will help
to show the aspect programming weaving mechanism and
represented in UML, which will help developers to
develop aspect programming notation language [11].
AODM might show an aspect as a modular unit of
Fig 1 (component of AOM approach)
crosscutting implementation, which acts as a container of
Fig1 shows a primary model such as a UML diagram
the given members in the piece of source code [12].
to describe a basic architecture class diagram and
According to Stein ―AspectJ is an
interactive diagram. The aspect model describes a logical
implementation for aspect oriented programming in Java
architectural solution. An Aspect Oriented Architecture
language‖, adding that cross cutting is a part of the
Model is a logical view of software architecture. Another
aspect that specifies where the crosscutting code has been
definition of Aspect Oriented Programming is
woven into base classes. Join Points in AspectJ are
simplifying of the development process by allowing
standard points in executable dynamic programs. Join
separation of developmental tasks. In addition, Aspect
points present many actions such as calls to constructors
) 973 (
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and method execution. In addition, they call classes and
object initialization. In AspectJ Point cuts consist of joint
points. It specifies at which of the join points particular
crosscutting behavior should execute. In terms of a
designator point cuts are 'if', 'this', 'target', 'urges, or
'flow'. Developers will select Join points depending on
the dynamic context during execution of the base
code[13] .
The designer should specify at what time on the
execution the advice is to execute for instance before,
after, or around specific source code. Another important
unit in Aspect J is introducing an additional member type
of classes such as methods, constructor and another field
for the class.
In addition, it may change the super class type of super
interface by inserting new initialization and
generalization relationship to the class structure.
III. UML LANGUAGE AOP NOTATION:
UML language is object-oriented programming
notation language. UML provides the basic building
blocks to model software systems such as abstraction,
relationships and diagrams. Adding to UML will give
extended UML notation such as tagged values used to
attach arbitrary information to a model element. Besides
that, the extension totally supports new building blocks
that drive from existing ones. This new building called
stereotyping, have the same structure (attributes,
association and operations) as the base system block that
thrive on it.
Therefore, a UML extension is able to represent an
AspectJ basic abstraction such as a Join point, Point cut
and pieces of Advice. Fig.3 illustrates a UML
representation for Join Points only, and shows the
communication links to create or destroy an instance.
Therefore, UML cannot assign or represent the Join
Point. AODM suggests solving this problem by
representing the communication as a pseudo operation
that can only write and read for a specific field. This
makes sure no execution might happen without calling a
constructor or the initialization. Fig.4 shows that UML
could represent a message that pass between two
instances. As it seems that the join points indicate the
special kinds of stereotypes such as <<execute>>,
<<initialize>>, <<set>> and <<get>>.
In AODM, point cuts are represented as special
stereotype operations named as <<Pointcuts>>. As it is
shown in Fig. 3. (Stein, D., Hanenberg, and S. And
Unland R., 2002).
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Fig. 3 (Aspect Oriented Design Model)

While in UML notation point cuts have an operational
definition that has an arbitrary number of (output-only)
parameters and their declaration and implementations as
it shows in Fig. 4.

Fig. 4(Similarities between points cut in Aspect and Operation in UML)

Similar to Point cuts, Advice can be represented as an
operation, but one semantic difference is that Advice
does not have a unique identifier. Therefore, this might
be a big conflict in Aspect. Therefore, AODM has solved
this issue by defining by pseudo identifier that cannot be
overdriven. As it appears in Fig. 5 .

Fig. 5 (Similarities between Advice and Operation)

In [4] the authors propose a new notation of
AODL Aspect Oriented Design Language, this language
helps to model the Aspects with their attributes and
characteristics along with a traditional UML object
diagram. Both aspects and objects can be used within a
design for single framework. This reduces designer
operating cost to work with two different platforms.
Therefore, developers chose UML to extend to contain
aspects for many reasons. One important reason is that
UML is most used tool for modelling. Secondly, it is
easier for developers to use one tool rather two tools
together. Finally, it is easy to use UML extensibility to
design Aspects because it is easy to define a new notation
and use them with the core notation. In AODL uses an
aspect notation similar to class notation in UML to model
other components such as Aspects and point cuts.
However, there is an interaction between these
components . For instance, point cuts contain the join
point which advice directly depends on. As a result, each
part has its own characteristics; therefore [4] claim that
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AODL should represent each notation as unique notation,
as
shown
below
in
Fig.6:

Fig. 8 (Aspect Representation in AODL)

Fig. 6 (AODL component notations)

In the AODL design notation, join points are
represented as a hook. They connect the other parts of the
program with the point cuts. Point cuts are explained as a
rectangle box with a collection of related join points. The
box symbol is used for Aspects because of them having
similar characteristics to classes in their behavior, as it
shows above. Aspect notation looks like class notation
also it has same similarities of class and the cross circle
shows the cross cutting concern of the aspect. Code
weaving is associated which connects the aspect with
classes where aspect code is woven in. Moreover, there
are two models to design weaving process, aspect static
diagram and aspect dynamic diagram. Aspect
Programming has to show the join points in the
programming. Sequence diagram in UML will show the
join point in early design phase. This diagram called a
join point identification diagram. The behavior of join
points is modeled using an activity diagram, which shows
the place of join point and the system activity. Fig. 7
shows them below.

Aspects can be identified in the early stages of
development using use case diagrams, as shown by Ivor
Jacobson [10]. However, Ivor argued that aspects could
not be implemented using use case diagram because
tangling problems of the component in the use case
diagram. While Iqbal suggests that to redundant the
calling other component of use case and develop use case
component separately. In this way, it is easy to find a
crosscutting concern in use a case study [14]. He has
shown an example of ATM system the withdraw cash use
case needs to add logging aspect to the ATM use case as
appears in Fig.9.

Fig. 9 (ATM Use Case)

When Draw this use case diagram of with cash draw with
sequence diagram it show the interaction with all parts of
aspects joint point , point cuts and aspects. It could
identify the aspects and also can show aspect
characteristics such as calling joint point and point cut
(before, after and around)[14] .The aspect identification
and showing properties of it in Fig.10.

Fig. 7 (Joint point identification and behavior diagram)

The main AODL notation is the Aspect notation, which is
represented as a big rectangle with many attributes and
operations. It has the aspect name at the top and circle
cross to show the cross concern behavior. Fig.8 shows a
typical representation of an Aspect in AODL.

Fig. 10 (Sequence diagram showing aspect)
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IV. AOP VS DESIGN PATTERN
[15] stated that Aspect oriented programming
complements the Object oriented programming by giving
powerful constructs to handle composition and
modularity. This will help develop the best modularity of
design patterns of these concerns. The patterns consist of
two parts, part one identified the aspects, classes,
relationships and operations related to the solution.
Second part is concerned with the number of signifying
behaviors and structural relations between components.
For instance, in the adapter design pattern there are two
classes which cannot use the same interface that share
components, while an Aspect oriented, model will allow
that by extending the interface of the Adoptee as is
shown Fig. 11.

Fig. 11 (Adapter Pattern in aspect class diagram)

Another example is Observer pattern, which
defines one to many dependent objects. If one of the
objects is changing all the depended objects should be
notified and updated automatically. While in the Aspect
class diagram some part is common to all potential
initiation of the pattern, and other specific to each
initiation as it shows in Fig. 12 [15].
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Inheritance relationships: The Inheritance relationships
between classes are static when apply the design pattern
because some classes to be concrete cannot be reused in
the system. Pattern overlapping: This has happened when
more than one pattern instance, has one concrete class,
and this leads to cut in pattern traceability and class
reusability. Encapsulation violation: composite and
observer patterns force to the developer to expose
internal objects to another object to handle requested
computations.
The study tries to show the different results when
applying AOP, two implementation ways used to carry
out the case study: A Lazy implementation (L): This
implantation used to move all inter-type declaration to
Aspects such as methods and fields for all patterns then
re-inject them into original places at load time. This will
help to better modularize the scattered code .A Unplug
implementation of AOP, the logical Design pattern code
encapsulation into aspects. A reusable AOP
implementation: improving the aspects where two large
aspect use large dynamic properties of AOP to get greater
(UN) plug ability and reusability.
Finally, to prove that AOP in Design patterns is
improving the implementation [16] used metrics to check
the AOP implementation. The metric parameters are
Depth of inheritance (DIT).
Coupling method calls (CMC).
Weighted Operation in Module (WOM).
Coupling between Modules (CBM).
Lack of Cohesion in Operations (LCO).
Response for Module (RFM)
The study confirms that implementation the design
patterns using AOP improve the quality and modularity
of the software. It also helps to avoid cross cutting
concerns cause by implementing the Design pattern with
object oriented code scattering. The AOP solution of
coupling and cohesion are critical issues because of the
interception mechanism at run time [16].
V. PRELIMINARY ANALYSIS

Fig. 12 (Observer aspect class diagram)

Another important case study was (AGS)
Antenna Group Server. This system is used to drive the
antenna systems. It consists of 37 classes implemented in
the C/C++ language. It had discovered some design
patterns in implementing the system such as Observer,
command, states, singleton and chain of responsibility.
[16] Show that the drawback of implementing AGS using
objects oriented programming with design pattern are
these points:

Aspect Oriented Programming is not currently
widely known among developers and researchers. The
previous sections illustrates, there are various attempts to
use AOP for software developer.A survey has been
carried out to investigate the awareness between
developers and other researcher about AOP. 40 responses
have been collected. The result shows that 80% of the
participant did not hear about AOP, as it appears In
Fig.13
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Fig. 13 (Using AOP)

Therefore, it is clear that there is a gap for using
AOP in many stages of the development process. Another
important question was do you work with AOP and how
many years do you work with it, 45% do not work with
it or have less than 1 year of experience . As it is shown
in Fig 14.

Fig 14 (AOP Experience)

Moreover, many developers do not have enough
knowledge about the differences between OOP and AOP.
In Fig 15 shows that participants not sure, whether AOP
is better than OOP on software development, or have
neutral opinion about it.
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the entire business model. This makes it easier to change
or maintain this part later in the system lifecycle [17].
Another approach to identifying aspects is to define
stakeholder concerns, refine the stakeholder related
concerns, define cross cutting concern, separate cross
cutting concern and finally weave these cross cutting
concern across the system [18]. There are also several
other approaches that we have mentioned in state of art
section, they also show that it is possible to identify
cross cutting in UML design diagrams in the design
stage. However, there is not a unique approach to identify
,where Aspects should be or when they should be
triggered.
VII. CONCLUSION AND FUTURE WORK
In
this
paper,
we
presented
initial
investigations into identifying Aspects in software
design stage. The research shows that there are
many approaches to identifying AOP in software
design, but not all approaches are applied in all
cases or have specific rules or standards that can
easily found cross cutting concern in any system
easily. Adding more we have shown that in
Kurdistan region most software engineering and
academic staff do not have enough knowledge
about this new approach. Therefore, we thought it
was important to start working on how to find a
standard approach to identifying a crosscutting
concern and Aspect in the early stage of the system
on requirement stage.
In future work we will try to find rules in
software requirement and design that automatically
will specify cross cutting of aspect in early stage.
We will develop a new stage of the Aspect
Specification approach in all systems and extract
the possible aspect of the system. We will do that
by applying it to different case studies in the real
world.
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Fig 15 (AOP vs OOP)

VI. SOLUTION APPROACH
This research tries to investigate and find the
best approach to identifying Aspects in the early stage of
software design. The idea is to make a global rule or
regulation to make it systematic across all aspect oriented
components and software design. For instance, in
requirement stage either from the stockholder or business
analysis. These requirements are functional requirements
such as the activities of the business needs. However,
there are other non-Functional requirements such as
logging, security, performance and transaction
management which should be taken into account during
the development stage. AOP can implement these nonfunctional requirements separately and can span across
) 974 (
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Abstract— Language learning is a set of techniques and
methods used together to teach fundamentals of a language,
including writing, reading, listening and comprehension.
Usually begins by teaching letters. The purpose of this
research was to initiate a scientific approach using serious
games in order to discover a proper way to learn Kurdish
language by writing approach. We studied related fields i.e.
level of using technology with elementary school students,
the method of teaching Kurdish language in the Kurdistan
educational system and the students' enthusiasm for gaming.
The outcome of the field-study shows there is a big gap
between the current state and capacity of technology and
serious game. Serious game is a composition of
entertainment game with learning methods to help learning
easy. We make the hypothesis that the game encourages
pupils to learn rapidly. We aimed to prove a method that
students start language learning by writing. In addition,
there was no any serious game for learning Kurdish which it
has two different alphabets and four main dialects. In this
paper, we worked on Arami1 alphabets and south dialect
(Sorani). We created an algorithm and a prototype to test
our hypothesis. Our prototype is simple and easy to use, but
at the same time it is dynamic that a teacher or parent can
generate different game. A user might have a profile and
result saves in a database. It helps supervisors to assess
progress of learning and diagnosis of mistakes.
Keywords—serious game; tutor intelligent; Kurdish
language, Arami alphabets

I.

INTRODUCTION

A serious game is an act at first glance to have fun and
distraction, but in reality, it pursuits certain goals and
objectives which lay in behind of it, for example
supporting or tutoring a new language.
On the other hand, gaming is seen as a playing for
leisure, while computer games will create a new learning
culture that matches students’ interests and habits [1].
Generally games can provide a basic learning
environment, this will grant engaging learning
environment [2]. But we can say many people do not
allow their children to play, at least during school period.
In a survey we made in 20 primary schools in Sulaimani
1

Like Arabic alphabets (see table 1, column example)

region, many pupils answered “no” to our first question in
the survey (do you play any game?), in order to make the
game more popular it is a good opportunity if the
educational establishments and families let students play
games to support learning. Due to the novelty of these
approaches, there is no attempt to adapt these aspects yet.
The reason is that, there is no awareness among children
about serious games and their difference with leisure
games. However, there are some electronic games to learn
Kurdish vocabularies in the field, but until now there has
been no serious game for learning Kurdish language in
any system. This term will define and publish in
Kurdistan and Kurdish language must learn easily like all
other languages.
Today’s using of smart devices are very popular by
Kurdish children. Unfortunately, most of them are used
smart devices only for entertainment. We have gotten
these primary results from the survey we took in 20
primary schools in Sulaimani which majority of teachers
agreed on this curriculum.
A. Our Motivations
Nowadays immigration is an international issue and
thousands of immigrant Kurdish family lives in exile.
There is a strong desire among them to teach their mother
language and culture to their kids. Type of life in 21th
century needs more sophisticated tools because of
increasing immigration, and industries. Working mobility
for some kind of personalities is a phenomenon. Who
wants to travel with their families as they look for a
system allowing their children learn easily. Where the
new generation grew up in western countries and they
learn country host languages and Latin alphabets easily,
it’s really hard for them to understand, read and write in
Kurdish. However, there are some printed books, online
websites and e-books are available to this goal, but it
would be boring to children since the Aramaic alphabet is
strange, hard to read to them.
The new generation is expert in using technology. We
can say learning Kurdish by gaming would be one of the
best methods of this group of people. It is interesting,
available anytime and anywhere.
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In other hand off-school context is an important aspect
to teach concepts through serious games to children.
Beside it, present educational systems have their own
disadvantages like transport, i.e., traffic, get free for
travelling [11], therefore education ministries might
consider distance and eLearning system. From this point
of view we can say that serious game at all provides a
good opportunity for learning and it could be an
alternative for present education in a special situation.
B. Jojo
Jojo is a serious game project developed by our group
to address all issues mentioned above. This scientific
project is a first attempt to make a very fantastic game for
learning the Kurdish language (Arami alphabets). In this
project, we have focused on the curriculum of the primary
classes. Subjects are prepared and organized therefor
children learns letters, words and sentences sequentially.
The main goals behind our game are i) learn children aged
from 4 to 12 (or foreign peoples) principles of Kurdish
language, ii) will analyze user traces to classify them and
make an adapted serious game in the future.
We named our game (Jojo) from Kurdish traditional
game hide and seek. Our scenario is to challeng the player
by hiding a value and encourages him/her to find it.
However, our prototype doesn’t match full gaming
requirements like environment, challenge and interaction,
but it is proof of concept and it should be developed first
version supporting different platforms.

Fig. 1. Main interface of Jojo

The game structured on questions which are distributed in
three parts (letters, words, sentences). Each part is also
divided into different categories. The actual version works
on the letters; (Table 1) shows type of words to learn
letters.
Table 1: Word categories

The user begins playing by filling an anonymous form
(User can start the game either by s/he account or
anonymous) (Fig. 1); during the game an intelligent tutor
accompanies the player 2to help him/her to find the
correct solution. The help is either by providing a solved
example, or by giving some hints. After each step, traces
will be saved for sending to our server when the user is
connected.

Code
1

Types of
word
Simple
word

2

Simple
Upper

3

Simple
Down

4

Composed
Upper

5

Composed
Down

6

Composed
Mixed

Explication
A simple word composed of at most 4
non-accentuated letters
A composed word no more than 4
letters, including 1 accentuated letter
(upper accent)
A composed word no more than 4
letters, including 1 accentuated letter
(down accent)
A word composed of at least 3 letters
including at least 2 accentuated letters
(upper accent)
A word composed of at least 3 letters
including at least 2 accentuated letters
(down accent)
A word composed of at least 3 letters
including at least 2 accentuated letters
(mixed accent)

Example
دار
دۆ
ڕەز
ئەژنۆ
ڕەوڕەوە
ڕێواس

This paper structured in several sections, section 1 is
an introduction to our project named Jojo. Section 2,
provides a state of art and related works. Section 3 is
dedicated to primarily an analysis of our survey. In
section 4 we described the implementation of Jojo Game.
Section 5 describes our algorithm, how the game engine
works. We concluded our paper by discussion about
results and future works.
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II. STATE OF ART
A. Taxonomy of serious games
There are verity uses of serious games in public and
private sectors, for instance, it has used in education and
training [7]. This use of the game caused experience
which varies between games and learning. There are a few
censuses on game features to support learning. The result
shows the learning achieves during engagement of the
user. Therefore, they have developed some features of the
game that might attract young learners [9]. These features
are stated as below:
Rules and goals: setting up the game rules and goals,
improve the performance because they show the player's
performance and the target performance, which is
activated greater attention and more motivations for the
players to success.
Control: the contexts of the game are referring to
control, which learners have ability to choose how to
make decisions on different action that leads to the
ending.
Mystery: information that has hidden from learner
such as complexity, unexpected events and novelty this
will bring to mind, curiosity for the player which is a key
motivator to update existing knowledge with new one.
Fantasy: this is an imagination of a social or physical
world but not really; this may enhance the motivation and
learning of the users.
Challenge: it can describe as level of difficulty; the
goal should be progressively more difficult, this will
enhance learner motivation to reach maximum difficulty
of the game.
On the other hand, during design a game we need to
understand computer mediated flow. Flow is a complete
activity or engage in activity and refers to the optimal
activity [9]. For instance, when a person in psychological
state involves with a goal driven activity, that lead to lose
attention to other factors. It was considered flow
antecedent, flow experience and flow consequences in
designing an educational game [5]. The flow antecedent
focuses on a clear goal, immediate feedback and potential
control [5]. The flow of experience refers to control over
the activity through awareness and concentrations. This is
lead to increase learning, exploratory behavior and
positive effect [6]. (Fig 2) below shows the flows of
computer mediated environments.

Fig. 2. Flow in computer-mediated environments [5]

B. History of serious games
Serious game implies a specific type of activity in
education and learning. The main aim of it lays on
achieving predefined objectives through goal-based game.
As Michael & Chen stated in [15] “games that do not have
entertainment, enjoyment or fun as their primary
purpose”.
However, serious games look like a new phenomenon,
but its market worth reaches 1.5 billion € in 2010 [16].
Serious games have a long term history. As mentioned
in [12] this topic relays to the Renaissance, which for the
first time appears in literature. Later on a Swedish novel
deals with this subject too in a book titled “The serious
game”. There are another similarity appears in the
literature like Mike Harfield in his autobiography as a
Cricket player. [18]. The paper lists many examples that
serious game used for teaching purposes. This meant
using of serious games in daily activities to learn has a
long history.
Later, they classify serious game in the new
generation, e.g. video games and first digital games such
as chess games. History of serious games indicates that
the United Kingdom is birthplace of serious games [17].
Serious games in video versions used for preparing
human against unpredictable events like a nuclear
explosion.
Ancestors of the current serious games can be
categorized in 6 main sub list: Education The Oregon
Trail (MECC, 1971), Healthcare Captain Novolin (Raya
Systems, 1992), Defense Military Battlezone or Army
Battlezone, customized version of Battlezone (Atari,
1980), Art & Culture Versailles 1685 (Cryo, 1997),
Religion Captain Bible in the dome of Darkness
(BridgeStone Multimedia Group, 1994), Corporate
Training and Advertising Pepsi Invaders (Atari, 1983).
The statistics show that maturity of releasing serious
games (65.8%, 953 out of 1256 released) before 2002 is
used for educational purpose, where after 2002 this
number reduces to 25.7% and advertising take first place
where share of it before 2002 was only 10.7%. It indicates

) 673 (

634-673 ص ص/Towards a Serious Game for Kurdish …
that serious games are used more in marketing and
promotion of goods in the market [12].
They highlight the main reasons of delay of new labels
for a serious game. Their reasoning indicates two main
factors were obstacle to clarify this title: targeting
entertainment as a main goal by game productions and
violence of game contents which was the cause of the
Columbine tragedy high school tragedy, that’s why
parents were sensitive about games.
The outcome of the analyses shows that success the
serious games depended on industry success. It means the
success of serious game that welcomed by the public, was
that time that they were able to create a specific title for it
and convincing families that content of serious games
don’t hurt children.
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They used an open source Real-Time, Kernel Panic is
on strategy project on which based Prog&Play. Kernel
Panic has its graphic interface for setting the tanks, while
Prog&Play use any IDE in (C, Ada, Java, Compalgo,
OCaml, and Scratch) to write little programs for setting up
the tanks by the students.
In their literature review they explained that the
serious games are widely used for: 1) motivation effects,
2) learning benefits, 3) entertainment potential. In this
paper they investigate contextual effects that influence
their two assumptions.
1) Video games are exciting for students.
2) Provide good context to embed computer
programming, teaching materials.

[13] Explains a platform named e- Adventure
including a tool for generating prototype games and
integrating with existing learning system named Learning
Management System (LMS) and Learning Activity
Management System (LAMS).

The basic idea of Prog&Play is to

They address several barriers of existing approaches
which used in both general-purpose and educationalpurpose game development, such cost, bottleneck,
adopting video games in an educational environment,
level of skills of educator in using tools, graphical issues
in game development and so on.

b) Language and paradigm.

From these challenges, they defend the method as
Rapid Game Development that relies on eAdvanture
framework.
The game architecture designed that the educator can
generate a test version of the game and evaluating it
before taking the full activity with students. Then a clear
hand-drawn version will be scanned and then the game
will be generated upon it. In this way they avoid barriers
they mentioned in the philosophy of their attempt such
cost, bottleneck.
C. Prog&Play a game-based tool to teach programming
language
Prog&Play is another work on serious game, but in
learning programming languages [11].
This serious game used to teach the fundamentals of
programming, i.e. basic syntaxes and semantics of higher
level languages, to undergraduate students. They based on
Real-time strategy games and stated research questions:
1- What features of the game were stressed by
teachers to explain Prog&Play adoption or nonreuse?
2- What features of the teaching context promote
learning with Prog&Play?

1) Anchor learning with game
2) Provide teachers with a tool to choose
a) Teaching strategy and
They tested on 260 students and 20 teachers in 7
different settings. They used questionnaires in each
setting, for students and teachers. They analyzed their
feedbacks, it suggest that Prog&Play as a top tech requires
“Prog&Play is better suited to a project setting with time
to discover the game and environment along with an
adapted evaluation process including a reflection phase.
Moreover, we think that Prog&Play is better suited to
imperative and object-oriented programming languages”
[11].
III. PRELIMINARY ANALYSIS
If learning of one language has its difficulty. Learning
of Kurdish language has some extra complications
because of its nature. Language learning to compose of
writing, speaking and comprehension. Kurdish language
has some principle dialects and two different alphabets.
So the basic decision is to decide the dialect and alphabets
used in the learning process. In this project we work on
the South Kirmanji dialect and Arami alphabets2.
Working on such a project requires a large amount of
information. There is no existing data in this field in
Kurdistan; it was hard for our group to step in this
circumstance without any preliminary information.
Because of couples of decisive questions arises in the
beginning; no warranty what is the official alphabet of the
languages? Does this alphabet will change? How users
will interact with this new concept? Who will be the final
real user? Why there is no any serious game to learn
something in Kurdish? How we can control on the first
2
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step? How many children use electronic devices? How
these devices used in school and home at free times?
A. The survey
The answer of all of these questions and so many
others was not clear. We decided to make a survey and
analyze results to have an idea about how we can begin
and what we can do.
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at school and 3% use desktops. Although more than half
of them, they don’t use any kind of computer. It is
obvious from these percentages that there is a common
habit of using of devices for playing games among the
pupils as it is shown in (Fig. 4). While in school it is
forbidden to use most of these devices except computer
labs, very few students will play games in school.

We have design designed three surveys (school
administration, teachers and pupils) to define the range of
gaming, using new technology, utilities etc. according to
learning language. The first survey dedicated to primary
students from 1st to 6th stages. We selected different
gender from all stages. The survey consists of 11
questions. It targeted the pupil from age 6 to 12 years old.
The main aim of our survey is to get understand the pupil
feedback about the Kurdish serious game for learning. We
visited different primary schools, public and private. We
have completed 100 surveys. The administration of those
schools gave us permission to carry out our survey in their
school. They welcomed this project and supported us to
fill this gap in developing serious games in education. In
spite of the difference range of using technology among
all pupils, but all have common using of them in their
study or social life. They use computers, laptops, tablets,
and smart phone to play different games.
B. Results
Question 4 in the survey was “do you play electronic
games?” 78% answers yes and 22% answered No. 53%
was male and 47% were female. It is clear that most of the
pupils play electronic games. Types and percentages of
playing games by pupils were video 28%, Action Game
22%, simple Game 28% and other games (non-Action
games) as it is shown in (Fig. 4):

Fig. 4. Percentages by using electronic devices

Regarding to our project, Question 10 is another
important question which was “what language you learn
from using electronic games (Kurdish, English, Arabic
and other?)”. (Fig. 5) Shows that most of students will
play games to learn English, Arabic and finally Kurdish
language. The statistics demonstrate 74 pupils use games
to learn writing, speaking and comprehension while this
range in Kurdish language is 24. Although they didn’t
know the name of the game played to learn Kurdish. The
result shows that there must be more attention to serious
game for learning Kurdish language because there are
very few games regarding to this language which is the
official language in the Kurdistan region.

Fig. 3. The types of electronic games used by children

Question 5 in our survey was asked that “do you use
electronic devices and which devices are used to play
these games in the Home?” The result shows that 78% of
pupils playing electronic games. Among them, 53% using
tablets at home, but only 5% use it in school, 42% they
don’t have a tablet. 31% using mobile at home, 1% use
mobile at school and 68% they don’t use mobile. While
there is a good similarity between using desktop and
laptop computers, 45% using laptop at and 40% use
desktop computers at home. Furthermore, 4% using laptop
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for children who is not able to recognize letters, the game
begins by falling a group of related objects and a sound
plays asks to select target object i.e. which contains a
specific letter. In the bottom of the console the player has
to control the character which traverses horizontally to
catch the correct object, then console updates and the
game repeats to the end of the step designed by teacher
(Fig. 7).

Fig. 5. Using electronic games to learn the language

Final Question we have asked pupils “which game
you prefer to learn a language?” 37% of the pupils prefer
using the computer game, though that 30% prefer using
paper game in learning (Fig. 6). Therefore, this shows that
the computer game is more preferable than all other
games for learning languages. We have also collected a
survey for school administration and teachers. All results
of these surveys support our proposal regarding the
importance of serious game for educational systems in
general and especially for language learning.
Consequently, the result approves our hypothesis that in
Kurdistan there are strong needs to start and adopt serious
game for learning language.

Fig. 7. Level1-Step1

At the second level the game begins by giving a
picture and asking the player to select the correct word,
which contains this letter. These levels are basic, level,
that the answer is either correct or incorrect.
In the second level, the game displaying an image and
suggests a couple of almost identical words, that only one
of the options is correct and the others are incorrect with
different type of error (Table. 2). The player has to choose
one of them.
Table 2: Answer details
ID
1
2
3
4
5
6

Fig. 6. Types of games played by children

7
8

IV. THE GAME
A. Design
According our hypothesis and challenges in the study
of Kurdish language, and testing the idea of learning a
language by focusing writing approach, we designed a
basic game that implemented in our prototype. The game
includes different levels. In the first level, which designed
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9
10
11

Type of answers
Correct
One simple letter false
One upper accentuated letter
false
One lower accentuated letter
false
Two upper accentuated letters
false
Two lower accentuated letters
false
Two mixed (upper and/or
lower) accentuated letters
false
More than two upper
accentuated letters false
More than two lower
accentuated letters false
More than two mixed (upper
and/or lower) accentuated
letters false
Other

Comment
The word has no
other meaning
The word has no
other meaning
The word has no
other meaning
The word has no
other meaning
The word has no
other meaning
The word has no
other meaning
The word has no
other meaning
The word has no
other meaning
The word has no
other meaning

Points
10
9
8
8
7
7
7
4
4

The word has no
other meaning

4

The word has no
other meaning

0
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The third level is designed to write object name by the
player in Kurdish. This level requires that player must be
able to write in Kurdish (Fig, 8).
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The prototype supports score-based approach. It
means our goal in each step is the range of scores gained
by players. To pass each step the user must score more
than half of the expected sum of points. Earned points will
be accumulated through all steps.
Points will be used to get help or hints when needed
by the user. The challenge is here between players. The
winner is who used less of its points to pass the questions.
Our plan for next versions is time consuming for the
game. It means how much time is used by the user to pass
a step and fulfill whole game. It’s useful where the game
takes place in the group and skilled students are not
ranged only on scores, but they will be evaluated
according to use time. It will make competition and
encourage students to score better and develop their skills.
So the problem becomes multi-criteria. And special
techniques will be used on this face like the model of
Markov [14].

Fig. 8. Level3

In another level the game displays a couple of letters
and player will be asked to create a meaningful word with
them. If the answer is correct, then related picture will be
displayed.
In advanced level words will be shown to the player
then s/he has to create sentences with them. This level
focuses on Kurdish grammar and it will be used for higher
student age.
Awarded points cumulated by the player can be used
in next steps or levels to get more specific help and it is
the one of the measures of the challenge between users if
they want to share it between their groups.
Clone of the same type of question can be given to the
same player if the same type of question didn’t answer
before and/or the player has not enough points to go to the
next level.
From teacher’s part, it is possible to customize the
curriculum, i.e., s/he can define words, upload pictures
and define answers with types and points awarded.
B. Implementation
The current prototype is implemented to the proof of
our concept which we are trying to bring in the serious
educational game. As mentioned in previous sections
there are many methods have been experienced to learn a
new language. Most of them focusing on comprehension
techniques, or starting with complex rules of grammar
language. We aim to test another approach which
emphasizing on writing.
The prototype designed in .NET framework, including
XNA as programming language and SQL server for
storing data for later analysis. The final version will be
used XML instead of SQL server for portability and
adaptability for different OS/devices.

V. THE ALGORITHM
This kind of project needs a dynamic algorithm to
manage all different aspects of the game, compare
players’ answer with the database, gives the points,
suggest new questions and providing suitable help in each
step. In Jojo, we have a dynamic algorithm composed of a
series of simplified algorithms. Each of them executes in a
specific step, because in each level the type of answer will
change. For example, in the first and second levels, the
answers are multiple choices (pictures in level 1 and
words in level 2). Player-Entery-Compare(playerInfo,
playerAnswer) (Fig. 9) is a simple algorithm which
compare students answer with the correct or suggests
answers in the database.
function Player-Entery-Compare(playerInfo, palyerAnswer) returns
playerProfile
inputs: playerInfo, information of current player
PlayerAnswer, the answer of the player during the game
playerProfile Initialise(playerInfo, init-state)
Loop do
AllAnswersAvailable-Answers(QID)
If playerAnswer contains in AllAnswers then return
questionProfile
playerProfilquestionProfile
else
playerProfilMake-Question-Profile(playerAnswer)
Fig. 9. Player-Entery-Compare function

At the beginning, the player can choose the type of
his/her profile (anonymous or not). The algorithm takes
this profile with the answer of current question and makes
necessary modifications to the profile. Firstly, it initializes
player’s profile with available information entered by the
player. Then make a loop to search in a database for all
related information for the current question, for example,
predefined answers, awarded points for each type of
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answer, type of question and its clone. After that
compares the answer of the player with this list, if the
player’s answer is in the list all related information for
this answer will be saved in his/her profile. If not, the
players answer will be saved in the profile. The function
Make-Question-Profile creates a profile for non
predefined answers to be analyzed and integrated into the
list in the future.
In level 1 and 2, selected answers are well formed
because they are suggested by the system and the player
just chooses one of them. But in the later levels player
will write the answer so the analyses will be more
complicated. Especially if the user uses one of the old
versions of Kurdish keyboards like those used non
Unicode fonts. Because these fonts does not easily
supported by different systems. All player tracks will be
saved in his/her profile. The current version uses traces
only for providing help. The player can ask a help at any
time on condition s/he has enough points. This is done via
the Request-Help function (Fig. 10).
function Request-Help(playerProfile, playerBalance) returns help
inputs: playerBalance, the current balance of the player
playerProfile, the profile of the currrent player
Loop do
HelpWeightHelp-Weight(QID)
If playerBalance ≥ HelpWieght then return the help of
that question
counter++
playerProfileUpdate-Asked-Help-Counter(counter)
else
if(Help-Counter>0) then return empty
else
return a simple hint
counter++
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fields respected to theory of gaming and serious games,
level of using technology and gaming with children in
Kurdistan, policy and method of teaching language in the
area. The purpose of this publication is to receive
feedbacks from readers. Also, we want to position our
work and register it as a first attempt in this field.
Our group selected Kurdish language / South Kirmanji
and Arami alphabet as a target language and children from
4 to 12 years as a target user. We designed an algorithm
and a game prototype to test our hypothesis. From our
studies, including surveys and interview, it’s obvious that
there is a big demand to adopt technology and serious
game in teaching approaches by authorities. Our survey
was very helpful in designing this first prototype. We are
aware of the difficulties of the project and found the way
we can put through to achieve our goals.
We have plans to test our algorithm and prototype by
real user, i.e. children and develop it to the final version
that support different platforms including app stores.
Likewise a web based version to collect data for test the
robustness of our algorithms. We will develop a complete
version, which will be a video game where a child go to
turn on the fire of Newroz on a mountain and has
difficulties in the way and wait him/her to solve these
problems.
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Fig. 10. Request-Help function

If the player needs a help in the first level first step,
the system gives a simple hint to show how to solve a
problem. If the player asks again the system for the
second time, the system does not respond. If the player
asks a help after answering some questions correctly, the
system compares his/her balance with the weight of the
help demanded. If the player has enough points to get the
help, the system gives the appropriate help.
Any time the player asks a help, the counter counts
and puts it inside player’s profile. The competition is
based on several points, number of questions answered
correctly, the number of help asked, time elapsed to
answer each question, and type of errors in questions not
answered correctly. Teachers in the class can use this
competition to award points to those successfully win the
game.
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Abstract— Video on demand (VoD) service in IPTV is a
bandwidth-hungry application. It has been argued that the
distribution of popularity of videos can be well measured
using a Zipf-like distribution in which top 10% of the videos
account for nearly 90% of requests. In this article, we
propose a neural network based method to predict the
popularity of videos in an IPTV system. The popularity
prediction can be used by service providers for video
placement in content delivery systems or hierarchical
servers and hence it can lead to bandwidth save.
Simulation-based performance evaluation of our proposed
method confirms a significant accuracy in the prediction of
the popularity of the videos.
Keywords: IPTV,Video
Network.

Popularity, Artificial

Neural

I. INTRODUCTION
We are currently witnessing a paradigm shift from
push-based media broadcasting to pull-based media
streaming. Services like pay-per-view and video on
demand (VoD) are becoming more and more common
and are changing the way we look at multimedia. The
growth of multimedia applications has been explosive in
the last decade. This rapid growth is partially due to the
advances in media encoding and compression techniques
(e.g., H.264/AVC) and partially because of the enormous
improvement of networking technologies. Internet
Protocol Television (IPTV) describes a mechanism for
transporting streams of video content encapsulated in IP
packets over the network using networking protocols of
the TCP/IP protocol stack. It provides a so called “walled
garden” architecture (closed or exclusive set of services
provided for users) to guarantee necessary QoE for
subscribers [8].

applications, stored media files are delivered to the client
at the time when they are requested. On-demand videos
can be delivered using three techniques: download,
progressive download and streaming [8].
In VoD service, the popularity of different videos is
not equal. It has been argued that the distribution of
popularity of videos can be well measured using a Zipflike distribution in which top 10% of the videos account
for nearly 90% of viewers (see Fig. 1). Therefore, most of
the videos are unpopular or rarely watched. Service
providers can take advantage of this property to design
and implement a suitable caching or content delivery
systems where popular videos will be available close to
the customer while a rarely watched video may only be
available further up in the hierarchically structured
network.
Prediction of the video popularity can be
accomplished by different methods. Artificial neural
network can be a useful tool for this purpose.
Meanwhile, to increase the performance of IPTV
systems, the higher popularity items can be
recommended to users. In [5] an advanced IPTV services
personalization model was proposed for context-aware
content recommendation by S. Song et. al. Their work
has high accuracy, because they considered context
information in their recommendation system. M. Krstić
et. al in [6] used context information as input of neural
network and clustered videos to like and dislike video
groups. Jun et. al, in [7] used historical information of
one week in a dataset obtained from monitoring the real
VoD system and proposed a neural network for estimate
popularity of videos. They considered equal weights for
all the days of the week.

IPTV is one of the fastest growing services, such that,
the number of worldwide IPTV subscribers is expected to
exceed 70 million by 2015 [1]. Commercial deployments
of IPTV services by Telcos around the world continue to
increase [2], [3], [4].
IPTV services can be divided into two broad classes:
live streaming applications and on-demand applications.
Live TV applications are delivered as the data is being
captured and encoded. In this approach, there are strict
timing requirements for the delivery of TV channels. In
contrast to the live TV streaming, in video on demand
) 583 (
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In this paper, we try to predict the popularity of
videos in an IPTV system using a 3-layer neural network.
To some extent, our work is similar to [7]; but we use
different weights in our method and less neurons, as well.
The rest of the paper is organized as follows. In
Section II, some background information regarding
IPTV, video popularity measurement and neural
networks is presented. Section III introduces our
proposed method as well as required assumptions.
Experimental results and performance evaluation is given
in Section IV. Finally, we conclude the paper in Section
V.
II. BACKGROUND
A. IPTV
IPTV describes a mechanism for transporting TV
streams encapsulated in IP packets using networking
protocols and tries to offer more interactivity and more
control over the content. Fig. 2 depicts a typical IPTV
service network architecture which provides triple play
services (i.e., voice, video and data) via xDSL access
network. An IPTV system mainly consists of five
different parts as shown in the figure [8].
1. IPTV Head-end:
This part of the IPTV system is responsible for
acquiring, processing, encoding, and managing video
content. Video content is typically compressed using
either MPEG-2 or MPEG-4 codec and then it is sent
using MPEG transport stream (MPEG-TS) packets which
are delivered by means of IP multicast or unicast. A
typical IP packet for transporting MPEG video contains
seven 188-byte MPEG-TS packets. The head-end
manages access to on-demand videos as well.

Fig 2: Structure of an IPTV System

4. Access Network:
The access network is an essential part of the IPTV
structure and acts as a border between service provider
and subscriber. It provides last mile access for IPTV
subscribers and can be based on wired technologies (e.g.,
xDSL, FTTx) or wireless technologies. In Fig. 2, an
access network based on xDSL technology is shown.
5. Customer Network:
The customer network provides TV, IP phone and
Internet services to subscribers. It connects the home
computer(s), the IPTV Set-Top Box (STB) and IP phone
device to a broadband service which is provided by the
access network via a home gateway. This network may
also support Voice over IP (VoIP) services.
Compared with other Internet services, e.g., online
surfing, gaming and VoIP, IPTV service not only
consumes higher bandwidth, but also requires a higher
degree of end-to-end Quality of Service (QoS) guarantees
throughout the delivery path. Thus, the user QoE is
sensitive to packet loss, delay and jitter. Techniques such
as Scalable Video Coding (SVC) open opportunities for
adapting streaming of IPTV channels to improve QoS.
In this paper, our focus is on the VoD service and
therefore, popularity modelling and measuring of videos
will be introduced in the following subsection in some
more detail.

2. Core Network:
The core network is the central portion of an IPTV
system. It primarily provides interconnection between
several metro networks. In order to reduce latency
between the clients and the streaming servers and
therefore improve the experienced QoS, core networks
use fibre optic links. Meanwhile, multicast enabled
routers are employed to deliver TV channels and Videos
to the distribution network. Traffic engineering
techniques using MPLS can also help the subscribers to
experience a better video quality.
3. Distribution Network (Metro backbone):

B. Video Popularity Definition and Modeling
Popularity is an important factor in estimating the
request probability of an item. Identifying the video
popularity is important for traffic engineering and for
design and evaluation of media distribution systems.
Thus, it is highly desirable to have a clear understanding
of media access patterns for both media system designers
and network administrators. In VoD service, the
popularity can be measured as the number of requests
during a time interval.
In [7] the authors used the following equation to
quantify the popularity of videos in a VoD system:
(1)
req' (i ) t  log( req(i ) t  1)

The distribution network typically serves a region or a
metropolitan area. It inserts local content such as local
where, i is number of item and t is the day. Then, the
TV channels or commercial advertisements into the IPTV
popularity is calculated as follows:
streams and provides on-demand video services to the
req' (i ) t
clients located in its region. Typical equipment in this
(2)
pop(i ) t  N
part consists of the encoders for local TV channels, local
req' (i ) t / N
advertisement inserters and video servers to stream oni 1
demand video services.
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Probability distribution of video can be modelled quite
realistically using a Zipf-like distribution with the
following formula (Pi is the watching probability of ithranked video):

pi 
where,


i

 C 1 
     
 j 1 j 

1

(3)

, 0<α≤1

(4)

Here, α is the shaping parameter,  is the scaling
parameter, which can be decided by α, and C is the
number of videos.
C. Artificial Neural Network
Neural network (NN) is a mathematical and
computational model that is inspired by the structure of
functional aspects of biological neural network [9]. A
neural network consists of an interconnected group of
artificial neurons, and processes information using a
connectionist approach to computation. Modern neural
networks are usually used as non-linear statistical data
modeling tools. They are usually used to model complex
relationships between inputs and outputs or to find
patterns in data. It widely used in prediction
environments. At first the network is trained using data
train; then the proper weights between neurons are
calculated. After that function can be estimated.
Fig. 3 shows a typical 3-layer neural network which
consists of input layer, hidden layer and output layer.

calculated using formula (1). It’s worth noting that all the
previous days are not equally important in calculating the
popularity for the next day. In other words, we use
different weights for each day. A 3-layer neural network
with eight inputs in the first layer according to Fig. 4 is
used for this purpose. We consider the information of 7
last days as 7 inputs of the neural network and the sum of
information of 30 days as the last input. Also, according
to what we discussed previously about the different
importance of the days, we assign different weights to
each input as follows. The weight of yesterday is 0.3 and
the weight of two days ago is 0.2, and accordingly the
value of 0.1 is considered for 3, 4 and 5 day ago, and the
value of 0.066 is assigned to 6, 7 and sum up 30 days
ago. Equation (5) depicts the input vector of neural
network.
Inp  (0.3 * pop(i ) t 1  0.2 * pop(i ) t 2  0.1 * pop(i ) t 3 
0.1 * pop(i ) t 4  0.1 * pop(i ) t 5  0.066 * pop(i ) t 6 
30

0.066 * pop(i ) t 7  0.66 *  pop(i ) t  j )
j 1

(5)
where Inp is the input vector of the neural network (with
the size of 8).
Fig. 4 illustrates the structure of NN we used. As
mentioned earlier, it has three layers. The first layer
consists of eight neurons to get historical information.
Hidden layer has three neurons and output layer has one
neuron that determines the popularity of video in the
range of [0, 1]. Activation functions in all layers are set
as Sigmoid function in (6).

f ( y) 

Fig 3: Structure of neural network

III. PROPOSED METHOD

1
1  e y

(6)

Fig 4: Structure of proposed neural network

We use Back Propagation (BP) training algorithm, for
training our neural network. The pseudo code of our
proposed method is given in Fig 5. At the first step,
historical information of 1 month ago is read from the
dataset and the popularity of each video is calculated in
the second step. In step 3, input vector of the neural
network is created based on popularities. Then, our
neural network is trained and output from neural network
is given. In the next step, videos sorted by descending
) 583 (

In this section, our proposed popularity prediction is
discussed. The popularity of the video is estimated based
on the historical information of it. By historical
information, we mean the total number of requests by the
users for videos in previous days. The information of the
video requests for one month time interval is derived
from the dataset and the popularities of the videos are
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NN-based method is 0.79 and 0.80, respectively.
Similarly, for the number of videos raised to 14000, the
accuracy gain is 0.94 while it is 0.85 in LRU and 0.89 in
NN-based prediction.

Accuracy

order of popularity. In the last step, some hot programs
according to their rank and capacity of system are
selected.
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Fig 5: Pseudo code of proposed algorithm

IV. EXPERIMENTAL RESULTS
In this section, we present our experimental results
based on prediction of our neural network and compare it
with another NN-based predictor algorithm [7]. Another
strategy that can be used is LRU (Last Recently Used),
which considers data of only one day ago. So we
compare our method with the above two strategies.
Unfortunately, the dataset of [7] is not publicly
accessible (maybe for security reasons). Therefore, we
tried to produce a (so called) artificial dataset. As
mentioned previously, video popularity has a Zipf-like
distribution. Taking advantage of this property, we made
a dataset using equations 3, 4. Our dataset contains
100000 records of about 14000 videos which have been
requested during 1 month time interval.
To evaluate the performance of our method and in
order to compare it with other methods, we use AR
metric which is defined as follows:
AR=

Number of videos that estimated correctly
Total number of videos

The number of videos is varied from 3000 to 14000
(with the step of 1000), and we train network with these
videos.
To study the performance of our method we use our
artificial dataset and compare it to other NN-based
predictor methods. The results are listed in Table 1 and
are shown in Fig. 6. The horizontal axis shows amount of
videos, and the vertical axis shows accuracy of different
methods. In this figure blue curve illustrates accuracy of
our methods, red curve illustrate accuracy of NN-based
prediction and green curve depicts accuracy of LRU
method.
It can be deducted from the results that with the
increment of number of videos the accuracy increases
and the curve related to our method remains above the
curves of the similar methods which indicated the better
performance of the proposed method. For example, when
the number of videos is 3000, the accuracy of our
approach is above 0.88. While the AR for LRU and other

Number of videos

Fig 6: Accuracy curves of different algorithms

Table 1: Accuracy of different algorithms
Number
of
videos
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000

NN-proposed
0.888391904
0.902758501
0.912988597
0.920662067
0.926281317
0.930832352
0.934698103
0.937771695
0.940524267
0.943186921
0.94550896
0.94738286

NN-based
predictor
0.8072
0.8087
0.8136
0.8214
0.8247
0.8344
0.8522
0.8578
0.8692
0.8755
0.8812
0.8938

LRU
0.7965
0.7968
0.8001
0.8043
0.809
0.8165
0.8242
0.833
0.8411
0.8476
0.8513
0.855

In our method, the historical information of one month
is used and the neural network we use has eight inputs,
including 7 past days and sum-up of one month ago. NN
makes decision based on this information. Since we use
more information in the network, our method has more
accuracy than others.

In LRU method, only information of the past day is
used. So our approach is better than LRU in terms of
accuracy. Also, in another NN-Based prediction, the
historical information of all the days of the last week has
same importance with equal weights. It is worth
mentioning that in the method of [7] the authors use 6
neurons in hidden layer to train the network, while we
use only 3 neurons in the hidden layer. The reduction of
hidden neurons causes shorter network training time. In
addition, since different days have different effects on
popularity of videos, assigning different weights seems
quite reasonable and leads to higher accuracy in
) 588 (
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popularity prediction of videos. The output of our method
is fuzzy and is in the range of [0, 1]. While the network
output of NN-based method in [7] has only two values of
0 and 1. Therefore, sorting of videos is not very useful in
that method. But in our method, since the output is in the
range of [0, 1], sorting make sense and is useful.
V. CONCLUSION
In this paper, a method to estimate the popularity of
videos in IPTV systems based on artificial neural
network was proposed. We used historical information
(last 30 days) of requested items. Popularity of videos in
every day, are calculated based on number of requests.
These popularities are considered as input vector of a 3layer neural network which is trained by BP algorithm.
Output of the network is the popularity estimation of the
program in the range of [0, 1]. Since all the previous days
are not equally important in calculating the popularity for
the next day, we proposed a weighted sum for the
popularity estimation in which for example, the number
of requests of yesterday is more important than of two
days ago. To evaluate the performance of our method, we
used AR metric and compared our method with LRU and
NN-based predictor. According to experimental result,
our proposed method can achieve about 0.1 more
accuracy.
As a potential future work, in addition of getting
historical information, we can get context information for
videos and requests. Also, when a real dataset is
accessible, the accuracy of the method can be tested
again. In this paper, we focused on VoD services in IPTV
systems. However, one can use this approach in live TV
services.
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Abstract— Production Planning or Master Production
Schedule (MPS) is a key interface between marketing and
manufacturing, since it links customer service directly to
efficient use of production resources. Mismanagement of the
MPS is considered as one of fundamental problem in
operation and it can potentially lead to poor customer
satisfaction. In this paper, an improved Genetic Algorithm
(IGA) is used to solving fuzzy multi-objective master
production schedule (FMOMPS). The main idea is to
integrate GA with local search operator. The FMOMPS was
applied in the Cotton and medical gauzes plant in Mosul city.
The application involves determine the gross requirements by
demand forecasting using artificial neural networks. The IGA
proved its efficiency in solving MPS problems compared with
the genetic algorithm for fuzzy and non-fuzzy model, as the
results clearly showed the ability of IGA to determine
intelligently how much, when, and where the additional
capacities (overtimes) are required such that the inventory can
be reduced without affecting customer service level.
Keywords—Master Production Schedule; Fuzzy Model;
Improved
Genetic
Algorithm;
Multi-Objective
Optimization.

I. INTRODUCTION
Production planning at tactical level, also known as
Master Production Scheduling (MPS), is a philosophy
being used for many years and by many industries. One
of the difficulties involved in creating tactical production
plans is the fact that demand varies over time according
to innumerous unexpected reasons.
However, industry resources are limited and a perfect
demand forecast is impossible. These things make it very
hard for the production planner. One can suggest
expanding capacity during high demand periods, but this
takes time and requires investment, and besides, at times
of low demand, the company will have even more idle
capacity.

linear and non-linear programming, dynamic-lot sizing
and meta-heuristics [5].
In general, master scheduling problems are NP-hard
problems, that is, unlikely there is no an algorithm that
can find an optimal MPS solution in polynomial time. In
practical, this means that the processing time required to
solve such problem will quickly and enormously grow as
the problem size grows. For this reason, truly optimal
solution is quite difficult to be found. Therefore, metaheuristic or evolutionary algorithms such as genetic
algorithm, simulated annealing, tabu search, etc. are also
employed to obtain optimum solution [12.]
In this paper, an improved Genetic Algorithm (IGA)
is used to solving fuzzy multi-objective master
production schedule (FMOMPS). The main idea is to
integrate GA with local search operator. The purpose of
this paper is to apply the FMOMPS in the Cotton and
medical gauzes plant. The application involves determine
the gross requirements by demand forecasting using
artificial neural networks.
The paper is organized as follows: Section 2 present a
brief revision of master production scheduling and
genetic algorithms. The improved algorithm to solve
FMOMPS problems has been proffered in Section 3. The
Comparison between IGA and GA is given on Section 4.
In Section 5,
a FMOMPS has been created for
the Cotton and medical gauzes plant. The conclusion of
this study has been presented in Section,6.
II. A BIT FROM PRODUCTION PLANNING
OPTIMIZATION AND GENETIC ALGORITHMS
This section explains some of the fundamental
concepts behind production planning, in particular,
master production scheduling and genetic algorithms.

2.1 Master production scheduling: Basics
According to the American Production and Inventory
A production planning system must find a good,
Control Society (APICS), a master production plan is a
perhaps optimal, plan to maximize service levels and, at
declaration of what the company expects to manufacture,
the same time, minimize inventory levels and resource
which become a series of planning decisions that drives
utilization in face of these difficulties. However, these are
the material requirements planning (MRP) system. It
conflicting objectives and a tradeoff to reach acceptable
represents what the company intends to produce
values must be made. With this in mind, several
expressed in configuration, quantities and specific dates.
techniques have been proposed to perform optimization
The master plan is not a sales forecast, which represents a
on production planning problems based on, for instance,
demand declaration. It should take into consideration the
) 093 (
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demand, pending orders, material availability, projected
ending inventory levels, capacity availability, managerial
policies and goals, among others. The master plan is the
result of the master production scheduling [7].
MPS problems usually involve conflicting
objectives, like minimizing inventory and set-up times,
and maximizing service levels. Because of all this, use of
heuristics and meta-heuristics are suggested for the
resolution of these types of problems. Several artificial
intelligence metaheuristics have been applied to
optimization, among them, genetic algorithms, taboo
search, ant colony, beam search and simulated
annealing)[12].
Wu et al. (2002) [19] built a mathematical model of
MPS and developed a genetic algorithm incorporating
several techniques to satisfy constraints for making an
optimized MPS of production lines with both assembly
and processing. Vieira & Ribas (2004) [5] applied
simulated annealing to solve production planning
problem, more specially, master production schedule.
Soares & Vieira (2008) [12] introduced new genetic
algorithm structure for solving MPS problem. This study
formulates the fitness function, which aims to minimize
inventory level, maximize service level, minimize
overtime and minimize inventory level below safety
stock.
2.1.1 Mathematical Model of FMOMPS
The master production schedule problem can be
mathematically modeled as a mixed integer program as
follows)[12]:
Total quantity of different products
Total quantity of different productive resources
Total number of planning periods
Total planning horizon
Initial available inventory (on-hand), at the first
scheduling period
Gross requirement for product at period
Standard lot size for product at period
Net requirement for product
at period ,
considering infinity capacity
Safety inventory level for product at period
Production rate for product at resource (units
per hour)
Available capacity, in hours, at resource at
period
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Capacity used from the resource at period
Percent rate obtained from the relation of the
number of hours consumed from the resource
at
period , and the available number of hours to the same
resource and period
Gross requirement for product at period
Requirements not met for product at period
Service level, relation of the requirement met,
and the gross requirements for product k at
period
According to Supriyanto (2011) [16], the equivalent
crisp model for fuzzy multi-objective MPS can be
expressed as following.

Where

Decision variable for the MPS are:
Quantity of standard lot sizes needed for the
production of the product at resource , at
period (number of lots)
Total quantity to be manufactured of the
product at resource , at period
Total quantity to be manufactured of the
product
at period
(considering all available
resources)
Initial inventory level of the product at period
) 093 (
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Where wi denotes the weighting coefficients that
show the relative importance among the fuzzy objectives;
x: The MPS solution is obtained by solving the above
crisp model;
and : the value of the objective
function such that the degree of membership function is 0
or 1 respectively; a and b: the limit of the admissible
: Allowed
violation of overtime objective;
maximum overtime.
2.2 Genetic Algorithms
Genetic algorithms (GAs) are a family of
computational models developed by Holland [9], which
is based on the principles of natural biological evolution.
For a specific problem, GA codes a solution candidate as
an individual chromosome. The approach begins with an
initial chromosome population which represents the set of
initial search points in the solution space of the problem.
Then the genetic operators such as selection, crossover
and mutation are applied to obtain a new generation of
chromosomes. Since the operators are under the principle
of “survival of the fittest, extinction of the unfitness”, it is
expected that over all the quality the chromosomes will
be improved with the generation increasing. This process
is executed iteratively until the termination criterion is
met, and the best chromosome of the last generation is
reported as the final solution [2].
Execution steps in a genetic algorithm approach can
be generically represented by the flowchart in Figure 1.
Starting from the use of any, preferably good, heuristic,
an initial population of individuals is created. A fitness
function measures how good (fit) a solution (individual)
is. The process simulating the natural selection starts as
each individual has its fitness factor calculated. At this
phase, individuals with low fitness are extinct and
replaced by individuals with higher fitness, so that the
population always remains with the same size.
Next step consists of a mating among individuals. It is
important to highlight that individuals with higher fitness
will have greater chances for being selected for the
crossover; consequently, there will be a tendency to
propagate their genes for the next generations [2].
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2.3: Evaluate the fitness value of the
initial population;
Step 3: Decade loop Nd=Nd+1
Step 4:
4.1: Selection;
4.2: Crossover;
4.3: Mutation;
4.4 Apply local search operator;
4.5 Evaluate the fitness value of each
chromosome;
Step 5: Terminating Criterion Control;
Repeat Steps 3-5 until a terminating
criterion is satisfied;

A. Input Information
For the fuzzy multi-objective master scheduling
optimization, the software implemented takes into
consideration as much parameters as possible found in
actual industrial environments:
 aspiration level for every objective function
 number and description of products;
 number and description of productive resources
(production lines, workstations, machines);
 number and description of time periods and
duration for each period (periods with different
durations are allowed);
 initial (on-hand) inventories: product quantities
in the beginning of the planning horizon;
 gross requirements: needed quantity per product
per period, estimated from forecasting and
customers orders;
 batch sizes: production standard lot sizes per
product per period;
 safety inventory level per product per period;
 production rate: the quantity a resource can
manufacture of a product per time unit;
 setup time per product, non-depended on
operation sequence; and
 available capacity per resource per period;

III. IMPROVED GENETIC ALGORITHM TO SOLVE
FMOMPS PROBLEMS
In this section, combines Genetic Algorithm with
local search operator to present an improved genetic
algorithm (IGA). The pseudo-code of the IGA is
presented in follow:
Step 1: Initializing parameters of IGA
algorithm and set Nd=0;

Step 2:
2.1: Define the parameters of FMOMPS
problem;
2.2: Generate initial population;

Fig. 2. Genetic algorithm flowchart
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B. Chromosome Representation
The data structure created to represent an individual
(an MPS) is composed of several levels of smaller
structures (objects), most of them as singly linked lists
(Figure 2).
The lowest level structure is the gene, which
represents a product quantity to be manufactured. Going
up in the hierarchy, the next level is a chromosome, an
object containing a list of genes. This represents the
quantities of a product that can be manufactured by one
of the resources. A list of chromosomes is used to model
all the products considered in a certain period. Therefore,
a time period object is represented by a list of
chromosomes. An individual is a list of periods and, in
the highest level, the population is represented by a list of
individuals.
This data structure allows for a complete freedom
regardless of the problem size to be modeled. An
individual can grow and adapt its genetic structure
according to the MPS considered. The size-limiting
factor will depend only on the computer power (memory
and speed). This representation, however, can demand

longer processing time.
C. The fitness function
The goal of equation 1 is to maximize the weighted
additive of membership function of objectives. Assuming
DM’s preference (w1=w2= w3= w4=0.25), the fitness
function for IGA may be written as below.

function z=f(x)

+0.25

+0.25

D. Initial Population Creation Function
The size of the population (number of countries) and
the way the initial population is created have a significant
influence in the performance of the algorithm and to the
quality of the results. The ideal situation would be to
have the greatest possible diversity of countries to better
through the search space. The pseudo code of population
creation function for multi resources, multi products and
multi periods may be written as follows:
for k=1:K
for r=1:R
if UR(k,r) 0
for p=1:P
IP=randi([0,round(GR(k,p)/BS(k,p))],nPop,1
);
IP=IP*BS(k,p);
Pop=[Pop IP];
IP=[];
end
else
for p=1:P
IP=zeros(nPop,1);
Pop=[Pop IP];
IP=[];
end
end
end
end

Where randi([imin,imax],m,n) returns m-by-n
matrix containing integer values drawn from the discrete
uniform distribution on the interval (imin,imax) [10].
This heuristic approach fills up the most possible
diversity, with values always respecting the standard lot
size restriction. Consider a hypothetical situation where
the gross requirement for a given product at a certain
time period (time bucket) is 3,000 units, the standard lot
size is 500 units, and there are four possible productive
resources available to make the product, the genes for the
first country in the population in the first period would be
“{0;500;1,000;1500}” second country would have
“{2,000; 3,000; 2,500; 500}”, and so on, sequentially for
all individuals in the population.
of the
In the initial population, we generate
chromosomes then calculate the fitness function to each
of them.

Fig. 2. Chromosome representation

z=(0.25
;
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E. Genetic Operators
Inspired by GA, genetic operators of selection,
crossover, and mutation are exerted on individuals to
diversify population of chromosomes.
1) Roulette wheel selection Operator: In this method, it
states that the probability for an individual to be selected
is equal to its fitness value normalized with respect to the
total fitness of the population. This method takes
advantage of individuals that make large jumps in
improvement by giving them a much greater chance of
reproducing. In other words, roulette decides which
individuals will do crossover, and therefore, generate

end
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siblings, which will carry their genetic information
forward.
2) Single-point crossover Operator: In single-point
crossover one crossover position (k) is selected uniformly
at random in the interval [1,2, . . . ,
], and the
variables exchanged between the colonies about this
point, then two new colonies are produced.
By the operation of crossover, better genetic
scheme in a chromosome is inherited from the current
generation to the next generation at the predetermined
crossover probability ( ). When two parent
chromosomes are located at local optimums, crossover
operation provides child country chance of jumping from
local optimum. In this algorithm when crossover between
two colonies make bad results , we back to the old
colonies before crossover.

IV. CREATE FMOMPS FOR COTTON AND MEDICAL
GAUZES PLANT

In this section, we create a fuzzy master production
schedule to Cotton and medical gauzes plant. The plant
was established in 2008, and currently provides a wide
range of products, including different sizes of medical
cotton and different types of gauzes.
A. Determine Input Parameters of MPS
Table 1 shows the details of MPS parameters required to
create MPS problem of towels plant.
TABLE 1. THE INPUT PARAMETERS OF MPS
Paramet
ers

3) Mutation Operator: In each iteration we select some
genes of the weakest chromosomes and replace them
with new ones, randomly. The Mutation operator can be
modeled as:

P

represent gene(k) in chromosome
and
represent lower and
for gene (k) respectively, and
returns a random number generated from
the continuous uniform distributions with lower and
upper endpoints specified by A and B, respectively [10].
The chromosomes are selected at the predetermined
mutation probability ( ).In this algorithm when
mutation make bad colony, we back to the old
chromosome before mutation.
Where
(j),
upper bound

F. Apply Local Search Operator
In the evolutionary progress of (IGA), population
diversity may be lost and premature convergence always
happens. Local Search is very useful in situations
requiring the restoration of population diversity. Include
adding or subtracting one production batch size to a
specific variable in the chromosome. The local search
operator can be modeled as:

H. Stopping Criteria
Different conditions may be selected as termination
criteria including reaching a maximum number of
iterations or having negligible improvement in objective
functions.

4 (C500,C400,C100,C50)
6 (S1,S2,S3,S4,S5,S6)
4 weeks (1st contain day off)
12 unit for all products and all periods
Table 2.
(600, 480, 360, 360)
120 unit for all products and all periods
40 hours/period for each resource
25 hours/period for each resource

B. Determine Gross Requirements
During the process of formulate MPS, as the most
important input, gross requirements (demand) forecast
has play great role in the final formation of MPS. BP
neural network model has strong fault-tolerant
performance, learning performance, self-adaptive
performance and non-linearity map ability, and it is
adaptive to solve some problems like non-determinacy
inference of complex causal relation, judgment,
recognition, classification and so on [1] .So try to use BP
network algorithm in the MPS gross requirements
forecast model.
TABLE 2. THE PRODUCTION RATES (UNIT/HOUR)

Where
represent master production schedule
after modification,
is master production schedule
is Standard lot size for
before modification,
product at resource r at period .
G. Evaluation
The final step concerns the evaluation of the fitness
for the new individuals created.

Value

C500
C400
C100
C50

S1
20
25
100
180

S2
20
25
100
180

S3
20
25
100
180

S4
20
25
100
180

S5
20
25
100
180

S6
20
25
100
180

We used the weekly demand data for each product.
The sample data covered the time period from 31 January
2009 to 31 December 2013 and contains a total of 202
observations. The data were divided into training,
validation and testing set for conducting the experiment
in order to determine the best neural network structure.
In general, a three layer feed forward neural
network model has been used for this study. The logistic
and identity function have been used as activation
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function for the hidden nodes and output node
respectively. Since multi-step ahead forecasting will be
done using iterative procedure, only one output node is
employed. Hence, the model uncertainty is associated
only with the number of input nodes (p) which is the
number of lagged observations in this case and number of
hidden layer nodes (q). The number of input nodes and
hidden nodes were determined with the help of Monte
Carlo simulation. We varied the number of input units
from 1 to 12 as it plays a significant role in mapping the
autocorrelation structure. The number of hidden units
varied from 2 to 12.
By using Pletarion Synapse Neural Networks
development environment, we find the best structure and
gross requirements for each product as seen in table 3.

;i=1,2,3,4

D. Fuzzy Solution
Solving the above crisp single objective using HPSO
algorithm, the degree satisfaction and achievement level
of objectives for the optimum solution are obtained as
follows.

TABLE 3. THE BEST ANN STRUCTURES AND GROSS REQUIREMENTS
Prod.

Str.

C500
C400
C100
C50

7,9,1
6,7,1
5,4,1
9,8,1

1

st

3856
2167
381
468

Weeks
2
3rd
nd

5780
1978
369
521

4980
2377
425
584

4th
5322
2578
289
596

The best MPS solution is presented in Table 5.
The value “zero” indicate that there are no products to be
manufactured in the related resource and at the
corresponding time period.
TABLE 5. THE BEST MPS SOLUTION FOUND

C. Create Fuzzy Model
For evaluation, the model FMOMPS will be
applied. First of all, the lower and upper bound of
aspiration level for all objectives must be defined. The
values of
and
are presented in Table 4. It is
important to note that the aspiration level must be
reasonable values to avoid infeasible solution. The
admissible violation parameters for overtime objective
) are set as 5 and 4 hours respectively.
(

C500

TABLE 4. THE LOWER AND UPPER BOUND OF ASPIRATION LEVEL
Objective
Ending Inventory
Requirement not met
Inventory below safety stock
Overtime

240
0
50
0

C400

3200
800
1000
3

Having substituted the parameter values into
Equation 1, the fuzzy multi-objective model for the MPS
problem is obtained as follows:

C100

C50
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Res.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Total
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Total
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Total
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Total

1st
624
492
432
564
612
696
3420
204
348
432
264
228
108
1584
60
72
96
0
0
24
252
12
144
36
228
48
120
588

Week
2nd
540
744
732
408
276
540
3240
312
60
60
456
636
300
1824
60
36
0
72
12
108
288
0
48
180
120
120
0
468

3rd
552
588
516
384
504
588
3132
264
264
348
504
360
240
1980
108
0
0
84
36
132
360
144
24
60
0
24
12
264

4th
684
384
684
624
792
564
3732
120
504
120
204
0
276
1224
0
72
60
60
0
12
204
180
0
72
48
72
120
492
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V. COMPARISON BETWEEN IGA AND GA
Soares et al. (2008) [12] and Supriyanto (2011) [16]
solved the same MPS problem using genetic algorithm.
To provide benchmarking, the result of Soares’s study
will be cited here as non-fuzzy solution, and the result of
Supriyanto’s study will be cited as fuzzy solution.
The parameter settings of IGA algorithm are
described as follow:
is equal to 0.9,
is 0.7, the size
of population is equal to 500 and the maximum number
of iterations is equal to 1000 generations.
As a final result, the comparison of performance
measures between IGA and GA for fuzzy model and nonfuzzy model for the given production scenario is
presented by Table 6.

TABLE 6. THE COMPARISON BETWEEN HPSO AND GA
Al
g.
G
A
I
G
A

better than GA. The performance achieved is quite
satisfactory and promising for solving fuzzy and nonfuzzy models of MPS.
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Abstract— The Bed Allocation Problem (BAP) is NPcomplete and always high dimensional. In this paper, a biobjective decision aiding model based on queuing theory is
introduced for allocation of beds in a hospital. The problem is
modeled as an M/PH/n queue. The objectives include
maximizing the patient admission rate human resources, in
particular, maximization of the nursing work hours. The
proposed model is solved by using Non-dominated Sorting
Genetic Algorithm-II (NSGA-II), which is a very effective
algorithm for solving multi-objective optimization problems
and finding optimal Pareto front. The paper describes an
application of the model, dealing with a public hospital in
Iraq. The results related that multi-objective model was
presented suitable framework for bed allocation and optimum
use.
Keywords—Bed Allocation Problem; Non-Dominated
Sorting; Genetic Algorithm; Multi-Objective Optimization.

I. INTRODUCTION
Busy hospital systems constantly provide new
challenges to their managers and decision-makers due to
high demands for service, high costs, limited budget and
healthcare resources. As a result, decision-makers are
continuously studying efficacy and efficiency of existing
hospital systems and must be able to evaluate the outcomes
of any changes they make to these systems [6]. Hospitals
today are faced with several pressures such as increasing
equipment costs, a shortage of qualified healthcare
professionals and limited hospital facilities [7]. Bed shortage
or improper bed distribution can be increase waiting times,
patient displacement and distrust of bed management [8].
Hospital bed capacity planning accuracy is important to
satisfy patients’ needs, organize departments and improve
the quality and amount of service provided.
In general, bed allocation problem concerns the
permanent number of beds assigned to the different
medical and surgical specialties in a hospital. An
appropriate bed allocation is important for cost-efficiency
of hospitals. Too few beds assigned to a specialty may
lead to customer assignments to units with inappropriate
equipment and inadequate staff training. This, in turn,
would likely result in lower quality of care. Further, too
many beds increases costs through an underutilization of
resources [5].

Several studies in the literature focus on the problem
of bed allocation across different departments, medical
specialties, or types of patients in a hospital. Esogbue and
Singh [1], for example, develop a mathematical model
useful in devising an admission policy in a ward for
different types of patients and in which the objective
function is made up of shortage and holding costs. Kao
and Tung [5] present an approach for periodically
reallocating beds to services to minimize the expected
overflows. Their demand forecasting system uses an
M/G/∞ queuing model to approximate the patient
population dynamics for each service. Their study
emphasizes that forecasts should form the basis for
analysis and accepts approximation by queuing models
for the sake of procedural simplicity. Lapierre et al. [18]
consider the problem of allocating a number of beds to
different medical and surgical specialties in a hospital,
taking into account that the scheduling of medical
procedures varies over a week and that the demand for
various medical services shows seasonality. A time series
model is developed by using hourly census data to make
good decisions regarding the size of each unit. Similarly,
to determine the frequency distribution associated with a
hospital care units census, Cote [16] present an analytic
approach based on a modified version of the HoltWinters multiplicative seasonality forecasting model.
Very few studies, however, consider the bed
allocation problem as a multi-objective problem. Kim et
al. [17] demonstrate with a validated computersimulation model that: there is no single dominant
solution to the bed-allocation problem, thus indicating the
multi-objective nature of the problem. Oddoye et al. [12]
detail a GP model to analyze the performance of a
Medical Assessment Unit (MAU) and find solutions for
bed allocation for patients with minimum delay.
However, due to the deterministic nature of the model
built, it is difficult to investigate the systems performance
for optimal work flow. Hence, Oddoye et al. [11] present
a simulation model which consider the factors in length
of stay, number of beds, nurses and doctors in the MAU.
Thereafter a GP model is applied to perform trade-off
analysis, using the results from the simulation model. The
hourly allocation schemes of resources can be deployed
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within the MAU to help minimizing delays and increase
the flow of patients.
In recent years, the bed allocation problem (BAP) has
received increasing attentions. Kinds of mathematical
models for BAP were built in the literature, among which
the uses of queuing theory are very common. In [7] and
[8], the model of M/PH/n queues was proposed, where M
denotes patient arrival subject to Poisson distribution
(Markov arrivals), PH denotes patient lengths of stay
(LoS) subject to Phase-type distribution, and n is the
number of beds.
This paper introduces a bi-objective decision aiding
model based on queuing theory for allocation of beds in a
general hospital. It is assumed that the number of beds
affects the performance of a department in terms of (1)
the acceptance probability when a new patient arrives and
(2) the nursing work hours.
The paper is organized as follows: Section 2 present
the proposed model of bed allocation problem. The multiobjective genetic algorithm NSGAII to solve BAP has
been proffered in Section 3. The results and discussion
are given on Section 4. The conclusion of this study has
been presented in Section,5.
II. THE PROPSED MODEL OF BAP
In this study, important objectives and constraints of
beds allocation are identified through the review of literature
and interview with experts. The model contains two
objective functions and three constraints. The sets of
objectives and constraints are given below.
According to Gorunescu et al. [7], the model of BAP
is defined as a M/PH/n queue. Suppose that the hospital has
n beds and D departments. For each department i, i=1 ,2, ...
,D, the number of beds is , the Poisson arrival rate is ,
and the mean of length of stay which is calculated by the
Phase-type distribution is , We deduce that the mean
number of arrivals during a length of stay is
. Thus,
that
according to Erlang's loss formula, the probability
some arrivals are lost because all
beds are occupied can
be given by Equation (1).
Where j is defined as the number of phases of the
service time. Therefore, we deduce the admission rate of
patient in department i as
The total nursing hours in department i, can be
represented by Equation (3):
is nursing hours for each bed in department
Where
i. The model constraint set (4)–(6) is shown below. The
constraint (4) make sure that the total number of beds (N) is
equal to the sum of beds in each department. The second
constraint makes sure that the total nursing hours between H
and L, where H is maximum hour of nursing with most
overtime and L is minimum hour of nursing with the Least
overtime. The last constraint makes sure that there is no
department without beds.

III. MULTIOBJECTIVE GENETIC ALGORITM FOR BAP
Multi-objective optimization is a research topic
attracting much attention because many optimization
problems involve multiple and conflicting objectives and
a compromise may have to be made among these
objectives. The most
important concept in multiobjective optimization is Pareto optimality. A solution is
Pareto optimal if it is not dominated by any other solution
in terms of all objectives considered [2]. Since a number
of solutions may be Pareto optimal, the task of multiobjective optimization is to find as many as possible such
non dominated solutions, and this task is quite complex.
In this section, a simulation-based multi-objective
optimization method that combines simulation evaluation
of performance and meta-heuristic search with multiobjective genetic algorithms called NSGA-II is adapted
for the optimization of bed allocation. We use a multiobjective optimization method because there are more
than one objective in bed allocation optimization
especially patient admission rate and human resources.
GA is a search technique based on the mechanism of
natural selection and reproduction introduced by Holland
and is used to search large, non-linear solution spaces
where expert knowledge is lacking or difficult to encode
and where traditional optimization techniques fall short.
It starts with an initial set of randomly generated
solutions called population and each individual in the
population is called chromosome that is representing a
solution. Each chromosome is composed of a set of
elements called genes. At each iteration (generation) of
GA, all newly generated chromosomes are evaluated
using a fitness function to determine their qualities. High
quality chromosomes are selected to produce offspring
chromosomes through genetic operators, namely,
crossover and mutation. After a number of generations,
the GA converges to a chromosome which is very likely
to be an optimal solution or a solution close to the
optimum [3].
3.1 NSGA II Principle
NSGA-II computes successive generations of a
population of solutions belonging to non-dominated
fronts. The non-dominated set is identified and
constitutes the non-dominated front of level 1 or front 1.
In order to find the individuals in the next non-dominated
front, the solutions of front 1 are discounted temporarily
and the above procedure is repeated. This process
continues until all fronts are identified. In order to
maintain diversity in the population, the crowdingdistance is used. The overall structure of the NSGAII is
specified by Algorithm 1 [13].

Algorithm 1: NSGAII overall structure
Create the initial population of size
Evaluate the solutions using simulation
Sort by non domination
) 793 (

101-793  ص ص/ Using NSGAII to Solve …

) 7 (  العدد/ جملة جامعة التنمية البشرية

Compute the crowding distance of each solution
while Stopping Criterion do
Create and add children to (using genetic operators:
selection, crossover and mutation of two parents)
Sort by non domination
Compute the crowding distance of each solution

while
Add front(i) to newP

do

end while
if
then
Sort the solutions by descending order of the crowding
distance
for j 1 to missing do
Add the jth solution of front(i) to newP
end for
end if
end while
3.2 GA Components for Bi-objective Bed Allocation
In this study, the BAP has two objectives, namely
patient admission rate and nursing hours, to optimize.
Basic operations that characterize our adapted NSGA-II
are explained as follows.
A. Encoding
For BAP, only one parameter is involved which
represent the number of beds ni in each department i. For
a BAP with D departments, each chromosome is encoded
as
[n1, . . . ,ni, . . . ,,nD].
B. Initial Population
The NSGA-II starts the search by generating a
population of candidate solutions. In our implementation,
this population is randomly generated according to the
uniform distributions. First of all, we generate a random
value (Ri) for each department i from uniform
distribution U[0,1]. Then calculating the number of beds
in each department by using equations (7) and (8)
respectively.

C. Chromosomes Evaluation
The admission rate of patient and the nursing hours
are optimized simultaneously. The objective functions are
defined as

Where
and
are the admission rate and bed
occupancy in department i according to (2) and (3);
is
the proportion of patients in department i according to the
statistical data in the hospital. In our study, each
chromosome is evaluated through simulation. The
simulation is controlled by two control parameters: the
number of chromosomes and the number of iterations.
D. Selection
Selection is a process in which chromosomes are
chosen according to their fitness function value or their
rank value. In this study, the tournament parent selection
is used. Tournament selection is one of selection methods
in genetic algorithms which runs a tournament among a
few individuals chosen randomly from the population and
selects the winner (the one with the best fitness) for
crossover. The tournament size used in our computational
experiments is 2.
E. Crossover and Mutation
The crossover produces new offspring chromosomes
from parent individuals. Two new chromosomes are
created by exchanging some genes of two parent
chromosomes. We use in our implementation the singlepoint crossover. This kind of
crossover creates a pair of offspring by exchanging parts
of the parents after a randomly chosen crossover point.
The mutation includes adding and subtracting one bed to
different random genes in the chromosome. The function
of mutation is to maintain the diversity of the population
in order to prevent too fast convergence of the algorithm.
F. Crowding Distance Calculation
As the overall population size of P is 2n, we cannot
accommodate all fronts in the new parent population
(newP) of size n. The non accommodated fronts are
simply deleted. When the last allowed front is
considered, there may exist more solutions in the last
front than the remaining slots in the new population. In
order to avoid arbitrarily choosing individuals, we choose
the individuals that can assure diversity between the
considered ones; that is what we call a niching strategy.
For this reason, we calculate the crowding distance
measuring the Euclidean distance between the
neighboring individuals in each front (Fig. 1). The
Algorithm 2 describes the crowding distance procedure
[13].

Algorithm 2: Crowding distance calculation
Let the number of solutions
for each solution do
Initialize the distance to 0
for each objective do
Sort the solutions according to the objective
) 799 (
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do

end for
end for
end for
Where
is the value of the objective function
of
the ith solution. Thereafter, those strings with largest
crowding distance values are chosen to become the new
parent population. Once the non-dominated sorting is
, is created by
over, the new parent population,
choosing solutions of different non-dominated fronts.

As the population size is set as 80, 80 solutions are
generated by the NSGAII for the hospital manager to select.
Due to limitations of the paper length, the results are
presented here only for the one-boundary solutions. We
compare our solution with the previous allocation decision
of their hospital. As shown in Table II, n is the number of
beds allocated for each department,
is the admission rate,
and
is the nursing hours. Moreover, Fig. 2 shows the
changes in performance of the patient admission rate in each
department, while Fig. 3 shows the changes in performance
of the nursing hours in each department. The advantages of
the allocation decision generated by NSGAII are
summarized as follows.

TABLE II. COMPARISON BETWEEN THE NEW AND
PREVIOUS ALLOCATION DECISIONS

Dept.

Fig. 1. Crowding distance

G. Stopping Conditions
There are no universal stopping conditions accepted
for multi-objective genetic algorithms. In this study, we
simply stop our algorithm after a given number of
iterations (Ng).

1

N
32

2

Previous
Pa

Fn

n

66.34%

38.40

40

32

64.36%

36.80

40

3

32

54.80%

40.00

34

4

32

64.68%

20.80

34

5

10

99.98%

9.00

7

6

32

100%

17.60

13

7

32

60.94%

19.20

34

Total

202

73.01%

181.80

202

New
Pa
80.6
8%
78.5
7%
58.0
8%
68.4
0%
99.1
0%
100
%
64.5
1%
78.4
8%

IV. RESULTS AND DISSCUSIONS
In this section, a real life bed allocation problem is
presented. For confidential reason, the name of the
hospital concerned is not mentioned. The hospital has 7
departments and 202 beds. The maximum and minimum
hour of nursing with overtime are 200 hour and 150 hour
respectively. The Poisson arrival rate, the mean of length of
stay and nursing hours for each bed are shown in Table I.
The parameters for NSGA-II after many experiments were a
crossover probability (pc) equal to 0.8; a mutation
probability (pm) equal to 0.3; the number of iterations
Ng=500; the number of population is 80.

Fig. 2. Comparisons of patient admission rates

TABLE I. ARRIVAL RATE, THE MEAN OF LOS AND
NURSING HOURS FOR EACH BED

I

Department

1
2
3
4
5
6
7

General Surgery 1
General Surgery 2
General Surgery 3
Urology Surgery
Fascia Surgery
Orthopedics
ENT

18.115
18.192
18.538
19.153
4.461
7.961
18

10.3462
10.3846
12.156
9.8077
2.1923
3.5385
11.1538

(h)
1.2
1.15
1.25
0.65
0.9
0.55
0.6

Fig. 3. Comparisons of nursing hours

) 100 (

Fn
48.00
46.00
42.50
22.10
6.30
7.15
20.40
192.45
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The NSGAII balances the resource competition among
different departments. The working efficiency and level of
management in the hospital are improved. In the previous
allocation decision, department 6 has the highest admission
rate about 100% and department 3 has the lowest admission
rate about 54.80%. In contrast, in the new allocation the
highest admission rate is 100% in department 6 and the
lowest admission rate is 58.08% in department 7. Therefore,
in the new allocation, decisions, not only the admission rates
are balanced, but also the lowest admission rates are
remarkably improved. Almost, similar results are also
reported in nursing hours. As can be observed, the highest
nursing hours is 40 hour in the previous situation, 48 in the
new situation.
From an overall point of view, the general patient
admission rate and nursing hours are increased from 73.01%
and 181.8 to 78.48% and 192.45 respectively.

V. CONCLUSIONS
This paper proposes a bi-objective decision aiding
model based on queuing theory for BAP in a hospital.
The Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II
(NSGAII) is used to optimize the proposed model.
Solved by NSGAII, the beds in 202-general hospital in
Iraq, is reallocated. Simulation results show that resource
competition among different departments is more
balanced and the general patient admission rate and
nursing hours in the hospital both are increased. Thus, the
service level and the resource usage in the hospital are
improved simultaneously.

References
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

A. Esogbue, A. Singh "A stochastic model for an optimal priority
bed distribution problem in a hospital ward. Oper Res, vol. 24.
No. 5, pp884–898,1976.
A. Coello Coello, B. Lamon, A. Van Veldhuisen "Evolutionary
Algorithms for Solving Multi-Objective Problems", Springer,
2007.
B. Tomoiagă, M. Chindriş, A. Sumper, A. Sudria-Andreu, R.
Villafafila-Robles, "Pareto Optimal Reconfiguration of Power
Distribution Systems Using a Genetic Algorithm Based on
NSGA-II. Energies" vol. 6, pp. 1439-1455, 2003.
D. J. Worthington and A. Wall, "Using the Discrete Time
Modelling Approach to Evaluate the Time-Dependent Behaviour
of Queueing Systems," The Journal of the Operational Research
Society, vol. 50, no. 8, pp. 777-788, 1999.
E. P. C. Kao and G. G. Tung, "Bed Allocation in a Public Health
Care Delivery System," Management Science, vol. 27, no. 5, pp.
507-520, 198U.
E. P. C. Kao and G. G. Tung, "Bed Allocation in a Public Health
Care Delivery System", Management Science, vol. 27, no. 5, pp.
507-520,1981.
F. Gorunescu, S. I. McClean and P. H. Millard, "A Queueing
Model for Bed-Occupancy Management and Planning of
Hospitals," The Journal of the Operational Research SOCiety, vol.
53, no. I, pp. 19-24, 2002.
F. Gorunescu, S. I. McClean and P. H. Millard, "Using a
Queueing Model to Help Plan Bed Allocation in a Department of
Geriatric Medicine," Health Care Management Science, vol. 5, no.
4, 2002.
H. R. Feili, “Improving the Health Care Systems Performance by
Simulation Optimization,” J. Math. Comput. Sci., vol. 7, pp. 73–
79, 2013.

[10] J. C Ridge, S. K. Jones, M. S. Nielsen and A. K. Shahani,
"Capacity planning for intensive care units," European Journal of
Operational Research, vol. 105, no. 2, pp. 346-355, 1998.
[11] J. Nguyen, P. Six, D. Antonioli, P. Glemain, G. Potel, P. Lombrail
and P. Le Beux, "A simple method to optimize hospital beds
capacity," International Journal of Medical l1iformatics, vol. 74,
no. I, pp. 39-49, 2005.
[12] J. Oddoye, M. Tamiz, D. Jones, P. Schmidt "A simulation model
for health planning in a medical assessment unit with multiobjective output analysis". Technical report, Management
Mathematics Group, University of Portsmouth, UK, 2007.
[13] J. Oddoye, M. Yaghoobi, M. Tamiz, D. Jones, P. Schmidt "A
multi-objective model determine efficient resource levels in a
medical assessment unit". J Oper Res Soc, 2007.
[14] K. Deb, A. Agarwal, T. Meyarivan, "A fast and elitist
multiobjective genetic algorithm: NSGA-II". IEEE Transactions
on Evolutionary Computation vol. 6, no. 2, pp. 182-202, 2002.
[15] L. V. Green and V. Nguyen, "Strategies for cutting hospital beds:
the impact on patient service," Health Services Research, vol. 36,
no. 2, pp. 421-442,2001.
[16] L. Green, "Queueing Analysis in Healthcare", Patient Flow:
Reducing Delay in Healthcare Delivery, pp. 281-308, 2006.
[17] M. Cote, "A note on bed allocation techniques based on census
data". Socioecon Plan Sci, vol. 39, pp183-192, 2005.
[18] S. C. Kim, I. Horowitz, K. K. Young and T. A. Buckley, "Flexible
bed allocation and performance in the intensive care unit," Journal
of Operations Management, vol. 18, no. 4, pp. 427-443, 2000.
[19] S. Lapierre, D. Goldsman, R. Cochran, J. DuBow "Bed allocation
techniques based on census data", Socioecon Plan Sci, vol. 33pp.
25–38, 1999.
[20] S. M. Ballard and M. E. Kuhl, “The use of simulation to determine
maximum capacity in the surgical suite operating room,” in
Proceedings - Winter Simulation Conference, vol. 7, pp. 433–
438,2006.
[21] T. Ibarraki and N. Katoh, Resource Allocation Problems, The MIT
Press, Cambridge, MA, 1988.
[22] X.-D. Li, P. Beullens, D. Jones and M. Tamiz, "Optimal Bed
Allocation in Hospitals," Lecture Notes in Economics and
Mathematical Systems, vol. 618, pp. 253-265, 2009.
[23] Y. Tütüncü and D. Newlands, “Hospital Bed Capacity and Mix
Problem for State Supported Public and Fee Paying Private
Wards,” IÉSEG Sch. Manag. CNRSLEM (UMR 8179), no. Umr
8179, 2009.

) 101 (

