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"داللة الالم في القرآن الكريم-دراسة نحوية -لغوية"
‘The different indicative of the ‘L’ letter in the Holy Quran: Grammatical
’and linguistic study

الدكتور/إبراهيم أحمد سالم الشيخ عيد
أستاذ النحو والصرف المشارك
قسم اللغة العربية -كلية اآلداب
جامعة األقصى – غزة-فلسطين
ملخص:
يتناول هذا البحث الموسوم بـ "داللة الالم في القرآن الكريم-دراسة نحويةُ ،لغوية" بالدراسة والتحليل
حرف َ
الالم ،وهو الحرف الثالث والعشرون من حروف الهجاء ،وهو مجهور متوسط ،ومخرجه من طرف

ملتقيا بأصول الثنائيات بالرباعيات قر ًيبا من مخرج النون.
اللسان ً
وهو من أكثر األصوات الساكنة وضوحا في السمع؛ ألن أصل َ
الالم في اللغة العربية الترقي،،
ً
وشيوعها في العربية يفسر ظاهرة إدغامها ،ومعاني َ
الالم المتعددة تدد مدلوالت مختلف ًة عند الخليل بن
أحمد الفراهيد  ،وابن هشام ومدى استداللهما بالقرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية :داللة الالم ،الترقي ،،عاملة ،إدغام ،األصوات.

Abstract:
This research deals with analysis and study with ‘The different indicative of the
‘L’ letter in the Holy Quran: Grammatical study’. The L is the twenty third
alphabets in Arabic. It is modernly voiced, produced by the tip of the tongue in
contact with alveolar ridge, which is similar to the place of ‘n’ articulation.
’It is one of the clearest auditory consonant sounds, because the origin of the ‘L
letter in Arabic is softness. Being so common justifies its elision, multiple
meanings of lam leading to different implications at Khalil bin Ahmed
Faraaheedi, Ibn Hisham and it’s deduction of Holy Quran.
Key words: sign lam, laminating, running, diphthong, and votes.
مقدمة:
احدا ،كانت معروفة لدى اللغويين والنحاة األوائل ،مثل :الخليل
إن دراسة الحروف التي تتناول حرًفا و ً
اختص بدراسة الحروف؛ وال سيما
"الجمل في النحو" ،الذ
َ
بن أحمد الفراهيد (ت571ه) في كتابه ُ
حرف َ
الالم بالبحث والتأليف .واستطاع ابن هشام (ت765هـ) أن يستوعب الحروف جميعها دراس ًة وبحثًا،
كثير من موضوعات النحو ومسائله ،في كتابه :مغني اللبيب عن كتب
وأن يعرض من خالل حديثه عنها ًا
استدال بأقوالهما عن َ
األعاريب ،و َ
الالم باآليات القرآنية لبيان داللتها نحويًّا.
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سبب اختيار البحث :بيان داللة َ
نحويا؛ َ
ألن هذا الموضوع من األهمية بمكان في
الالم في القرآن الكريم
ًّ
البحث اللغو ؛ ألنه يبحث في معاني َ
الالم ودالالتها المختلفة عند الخليل وابن هشام وغيرهما ،وكان

قائما على االستعمال القرآني؛ لبيان ألوان اإلعجاز المختلفة ،والرغبة في خدمة اللغة العربية.
النظر ً
وصفا دقيًقا
منهج البحث :اعتمد الباحث المنهج الوصفي الذ يعتمد على دراسة الظاهرة ويصفها
ً
ويوضح خصائها؛ ومنها :الموضوعات النحوية في َ
الالم بأنواعها المختلفة.

الدراسات السابقة:
َ -5
الالم في القرآن الكريم دراسة نحوية داللية ،بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير ،إعداد الطالب/
إبراهيم قايد صالح مثنى الحبار  ،جامعة اإليمان -اليمن5241 ،هـ 4002-م.

وتناول البحث ،الوقوف على حرف من حروف المعاني في اللغة العربية -لغة القرآن الكريمَ (-
الالم)

التي تحمل معاني كثيرة ،والوقوف عند أسرارها يفهم كتاب هللا على الوجه الذ

يريده هللا ،إضافة إلى

اختالف اآلراء في أحكام الشرع االشتراك اللفظي.
َ -4
الالم دراسة نحوية صرفية ،د.سعد حمودة ،مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة ،العدد  ،14الجزء

الثاني ،مايو 4002م.
أصال وبدي ًال وزائدة ،وتناول َ
تناول البحث َ
الالم واألسماء عاملة
الالم وبنية الكلمة من حيث كونها
ً
َ
أيضا الحروف والمصاحبات اللغوية
وغير عاملة ومعانيها ،وكذلك الالم واألفعال عاملة وغير عاملة ،و ً

لالم.

-2الم األمر في اللغة العربية معانيها وعملها ،د.حسين موسى علي أبو جزر ،مجلة جامعة األزهر

بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية المجلد( ،)52العدد( ،)4سنة 4055م.

تناول البحث الم األمر :معانيها وعملها ،وحركتها ومعانيها التي يقتضيها المقام ،ودخولها على

مستعرضا آراء النحاة حولها.
الغائب والمتكلم والمخاطب ،وحذف الم األمر وعملها،
ً
عزف الباحث عن دراسة الم معينة ،حتى يتسنى دراسة َ
الالم بوجه عام في القرآن الكريم ،دراسة
مختصرة ،وتختلف دراسة الباحث عن الدراسات السابقة؛ ألنها تناولت معاني َ
الالم بأنواعها المتعددة عند

تماما.
فصلب الموضوع مختلف ً
الخليل وابن هشام ،وان تشابهت العناوينُ ،
ضوعا من األهمية بمكان في اللغة العربية؛ وهو
تكمن أهمية البحث في كونه يتناول مو ً
أهمية البحثُ :
داللة َ
الالم في القرآن الكريم ،وآراء النحاة والُقراء فيها.
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الباحث بحثه إلى مقدمة ،ومبحثين :المبحث األول– أهمية حرف َ
الالم عند القراء
خطوات البحث :قسم
ُ
والنحاة ،والمبحث الثاني– أنواع َ
الالم في القرآن الكريم ،وهما يعالجان موضوعات نحوي ًة من خالل آيات

القرآن الكريم ،وخاتمة ،وقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في جمع مادة البحث العلمية.

المبحث األول – أهمية حرف ا
الَّلم:
الالم :حرف َ
 تعريف حرف َالالم من الحروف المجهورة ،ومن حروف الذل ،،وهي ثالثة أحرف:
الراء و َ
الالم والنون ،وهي في حيز واحد ،ويكثر دخول حروف الذل ،،والشفوية في الكالم ( ،)5وهو الحرف
ملتقيا بأصول الثنايا
الثالث والعشرون من حروف الهجاء ،ومجهور متوسط ومخرجه من طرف اللسان
ً
بالرباعيات قر ًيبا من مخرج النون (.)4

( )1ا
الَّلم عند الُقّراء:

الَّلم نوعان :مرققة ومغلظة ،على أن األصل في َ
ا
الالم العربية الترقي ،،وال يجوز الرجوع عن هذا

األصل عند جمهور الُقراء ( )2إال بشرطين:
أ-أن يجاور َ
مفتوحا.
ساكنا أو
الالم أحد أصوات االستعالء-والسيما الصاد والطاء والظاءً -
ً
َ
وه َوَل ِـكن ُشِّب َه لهم،)2( 
وه َو َما َصَلُب ُ
نفسها مفتوح ًة ،مثل قوله تعالىَ  :و َما َقَتُل ُ
ب-أن تكون الالم ُ
6
1
ات َي َتَراب ْص َن ِبأَن ُف ِس ِه ان،)7(
َ سَي ْصَلى َن ًا
ات َل َهب( )َ  ،س ََّل ٌم ِه َي َح اتى َم ْطَل ِع اْل َف ْج ِرَ  ،) (واْل ُم َ
طالَق ُ
ار َذ َ
ظَلمَناهم وَل ِـكن َكاُنوْا أَن ُفسهم ي ْظلِمو َن ،)2(ومن أَ ْظَلم ِم ام ِن ا ْف َترى عَلى ِ
للا َك ِذًبا ،)1(على أن
ََْ
َ َ
َ و َما َ ْ ُ ْ َ
ُ
َ ُْ َ ُ
جمهور الُقراء قد أجمعوا على تغليظ َ
الالم في اسم الجاللة إال إذا ُسبقت بكسرة ،نحو :بسم هللا.
َ
أيضا ،ويتكون هذا الصوت بأن يمر الهواء
والالم صوت متوسط بين الشدة والرخاوة ،ومجهور ً
الوترن الصوتيان ،ثم يتخذ مجراه في الحل ،،وعلى جانبي الفم في مجرى ضيُ ،يحدث
ا
بالحنجرة فيتحرك

ضعيفا من الحفيف ،وأثناء مرور الهواء من أحد جانبي الفم أو من كليهما ،يتصل طرف
نوعا
ً
فيه الهواء ً
اللسان بأصول الثنايا العليا ،وبذلك يحال بين الهواء ومروره من وسط الفم فيتسرب من جانبيه.
( )5ابن منظور ،لسان العرب.2 /55 :
( )4أنيس ،المعجم الوسيط.201 :

( )2أبو جعفر أحمد بن علي األنصار الغرناطي ابن الباذش ،اإلقناع في القراءات السبع.512/5 :
( )2النساء.517 :
( )1المسد.2 :
( )6القدر.1 :

( )7البقرة.442 :

( )2النحل.552 :
( )1األنعام.45 :
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الفرق بين َ
الالم المرققة والمغلظة :يكمن الفرق في وضع اللسان مع كل منهما؛ ألن اللسان مع
شكال مقع ار كما هو الحال مع أصوات اإلطباق( ،)5ومن الُقراء من يفخم كل َ
الالمات،
المغلظة يتخذ ً
ً
مثل" :ورش" القارئ المصر المشهور ،مما هو مفصل في كتب القراءات( ،)4وهذا الصوت لكثرة شيوعه
في اللغة العربية ،ط أر عليه ما لم يط أر على غيره من األصوات الساكنة ،إذ نلحظ سرعة تأثره بما يجاوره

من األصوات ،وميله إلى الفناء في معظم أصوات اللغة العربية ،فالم التعريف تحدث عنها المبرد(،)2
الالم معهن إال اإلدغام؛ فإن كانت َ
وتدغم في ثالثة عشر صوتًا ،وال يجوز في َ
الالم غير الم المعرفة
جاز إدغامها في جميع هذه األصوات الثالثة عشر ،وكان في بعض أحسن منه في بعضه اآلخر(.)2

( )4ا
الَّلم عند النحاة:

الَّلم عند الخليل :ذكر الخليل بن أحمد في كتابه "الجمل في النحو" أن عدد َ
(أ) أقسام ا
الالمات
ُ
الما(.)1
إحدى وثالثون ً
-5الم الصفة ،قولهم :لزيد ولعمرو ولمحمد وهي م ْكسورة أبدا إذا وقعت على االسم َ
الظاهر ،واذا وقعت
ً
ْ
ْ
ُ
َ
له ول ُهما ول ُهم ولك ولكما ولكم فهذا فرق بين الظاهر والمكني.
االسم المكني كانت مْفتُوح ًة؛ كق ْولكُ :
على ْ
أبدا إذا كانت في االبتداء؛ فإن تقَدمها واو أو فاء كانت
-4الم ْاألمرُ ،يدمر به الغائب ...وهي مكسورة ً
عمرو ،وربما كسرت مع الواو والفاء.
يذهب ٌ
ساكنة ،تقول وْل ْ
إن رابهم ِبهم يومئذ َل َخبيرَ )6(
الالم الم الخبر ،وهي
-2الم اْلخبر ،وهي الم التحقي ،كقوله تعالىّ  :
ٌ
َ َ
أبدا.
مفتوحة ً
ِ
-2الم كي ،وهذه َ
أبدا؛ كقول هللا َ -
للا ما
فتحنا َ
عز وجل:-إنا ْ
الالم مكسورة ً
لك ً
فتحا مبيًنا* ل َ
يغفر لك ُ
ْ
7
ا
ذنبك وما تأ اخَر ) (معناه لكي يغفر لك هللا نصبت يغفر بالم كي
تقد َم من َ
ِ
ضيع إيماَن ُكم ،)2(وعملها النصب ،وهي مكسورة،
للا لُي َ
-1الم اْل ُج ُحود ،مثل قوله تعالى :وما كان ُ
ومعنى الجحود إدخال حرف الجحد على الكالم.

( )5ابراهيم أنيس ،األصوات اللغوية.62 :

( )4إبراهيم أنيس ،مرجع ساب ،61 ،،وابن الجزر  ،شرح طيبة النشر في القراءات العشر.520،521 :
( )2المبرد ،المقتضب .22/5 :وانظر ،سيبويه ،الكتاب.527/2+242/2 :

بدال من (بعضه اآلخر).
( )2إبراهيم أنيس ،مرجع ساب ،405 ،،وردت عند أنيس( ،البعض اآلخر) ً
الجمل في النحو.420-466 ،
( )1الفراهيد ُ ،
( )6العاديات.55 :
( )7الفتح.4 ،5 :
( )2األنفال.22 :
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طبا يا ل ُه من ُرطب.
-6الم النداء ،مفتوحة ،نحوُ :
أكلت ُر ً
-7الم االستغاثة ،وهي مكسورة ،تقول يا لعبد هللا ألمر واقع وقع فاستغ ْثت.
ِ
حيا )5(تعجب الكافرون من
رج ًّ
وف أ ْ
أبدا ،نحو قوله تعالى :أَِإذا ما م ُّت َل َس َ
-2الم التَعجب ،مفتوحة ً
ُخ ُ
البعث.
أكثرهم َلفاسقين )4(معناه ما وجدنا أكثرهم إال
-1الم في موضع إ َال ،كقول هللا -ج َل ذ ْك ُره :وا ْن ْ
وجدنا َ
فاسقين.

-50الم اْلقسم ،قول هللا تعالىَ  :لت ِج َد ان

ِ
َ
ا
لتجدن .والم
اليهود ،)2(معناه:
الناس عداوًة للذين آمنوا
أشد
َ
بحيث تُحب.
ُ

جواب القسم ،مثل :وهللا إن فعلت لتجدَن ُه
فسوف يعلمو َن.)2(
آتيناهم ولِيتم اتعوا
-55الم اْلوعيد ،كقول هللا تعالى :لِيكفروا بما
َ
ُ
ولئن لم
-54الم التَأْكيد ،البَد لالم التأكيد من أن يتقدمه الم الشرط ،وهو الم لئن؛ كقول هللا تعالىْ  :
1
الم الشرط الم التأكيد فالبَد لالم التأكيد أن يكون قبلها إضمار
ْ
يفعل ما ُ
آمره ُلي ْس َجَن ان ،) (واذا لم يتقدم ُ
القسم ،مثل قوله تعالىُ  :لتْبّل ُو ان .)6(معناه وهللا لتبل ُو َن.

الشرط ،يسميها بعض النحاة "الم الشرط" ،ويسميها آخرونَ " :
الالم الموطئة" للقسم؛ أ  :الممهدة
-52الم َ ْ
ُخ ِر ُجوا ال َي ْخُر ُجو َن َم َع ُه ْم َوَل ِئ ْن ُقوِتُلوا ال
له؛ ألنها التي تهيئ الذهن لمعرفته ،مثل قوله تعالىَ :ل ِئ ْن أ ْ
َيْن ُصُروَن ُه ْم.)7(
-52والم في موضع عن ،مثل :لقيتُه كَفة لكَفة؛ أ كَف ًة عن كَفة.
ِ
لمجيبو َن.)2(
-56والم اْلم ْدح ،نحو :كقوله تعالى :ولقد نادانا ٌ
نوح فَلن ْع َم ا ُ
-57الم َ
الذم ،مثل قوله َ -
الع ِش ُير.)1(
عز َ
س َ
الموَلى وَل ِبْئ َ
وجل :-ل ِبْئ َ
س َ
-52الم في موضع على ،كقوله -جل َ
ِ
خرو َن
لألذقان ُس اجًدا)50(؛ أ على األذقان.
وعزَ :-ي ُّ
( )5مريم.66 :

( )4األعراف.504 :
( )2المائدة.24 :

( )2العنكبوت.66 :
( )1يوسف.24 :

( )6آل عمران.526 :

( )7الحشر .54 :حسن ،عباس ،النحو الوافي.102/4 :
( )2الصافات.71 :
( )1الحج.52 :

( )50اإلسراء.507 :
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-51الم
-40الم
-45الم
-44الم
-42الم
-42الم
-41الم
-46الم
-47الم

طه ِ
دوا ا
وحزَنا.)5(
لهم َع ًّ
آل فرعو َن ليكو َن ْ
في موضع اْلفاء ،كقوله تعالى :فالتق َ ُ
سمعنا م ِ
ِ
نادًيا ينادي لإلي ِ
ا
مان)4(؛ أ إلى اإليمان.
في موضع إلى ،مثل قوله تعالى :رابنا إننا ْ ُ
ِ
ِ
احدا)2(؛ معناه إال أن يعبدوا.
يعبدوا إَل ًها و ً
في موضع أن ،مثل قوله تعالى :وما أُمروا ّإال ل ُ
ِ
بينهم.)2(
جواب ل ْوال ،كقوله تعالى :وَلوال كلم ٌة َس ْ
بقت من ارِّبك لُقضي ُ
نوهم ُي ْخ ِسُرون)1(؛ معناه كالوهم أو وزنوهم.
الطرح ،مثل قوله -عز َ
وهم أو ّو َز ُ
وجل :-واذا كاُل ُ
ِ
ِ
القه ِار.)6(
وجل :-لِ َم ِن المْل ُك
اال ْستْفهام ،كقوله -عز َ
اليوم لل الواحد ّ
َ
ِ
حيا.)7(
رج ًّ
جواب اال ْستْفهام ،مثل قوله تعالى :أِإذا ما م ُّت َل َس َ
وف أُ ْخ ُ
َ
طه.
ولحن ،ولم وألم وأل َما وما أشبه ذلك ،مما ال يجوز إسقا ُ
ولحم ْ
السنخ ،مثل الالم في جمل ْ
اإلقحام ،مثل قوله َ -
لكم)2(؛ معناه ردفكم.
ف ُ
عز وجلُ  :-قل َعسى ْ
أن يكو َن َرِد َ

إن في ذلك آلي ًة لقوم َيعلمو َن. )1(
-42الم اْلعماد ،مثل قوله تعالى  :ا

-41الم التَ ْغليظ ،نحو :لتُ ْهل َ
تضرب َن ع ْم ًار.
كن ز ًيدا ،ول ْ
50
ِ
-20الم منقولة ،كقوله َ -
عز َ
وجل :-يدعو َل ْ
من َضُّره ُ
أقرب من ْنفعه ) (؛ معناه :يدعو من لض َرهُ
أقرب من نفعه.
ُ
أفضل من زيد.
عبد هللا
-25الم االبتداء ،نحو :ل ُ
ُ
(ب) أقسام ا
الَّلم عند ابن هشام :ذكر ابن هشام أن لالم الجارة اثنين وعشرين معنى-5عاملة للجر
ً
-4عاملة للجزم -2غير عاملة (.)55

( )5القصص.2 :

( )4آل عمران.512 :
( )2التوبة.525 :
( )2هود.15 :

( )1الحج.52 :
( )6غافر56 :

( )7مريم.66 :

( )2النمل.74 :
( )1النمل.14 :

( )50المطففين.2 :

( )55ابن هشام ،مغني اللبيب.471-472 :
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أقسامها-القسم األول -ا
الجارة :مكسورة مع كل ظاهر ،نحو :لزيد ،ولعمرو ،إال مع المستغاث المباشر
الَّلم
ّ
لـ "يا" فمفتوحة نحو :يا لَل ،وهي مفتوحة مع الضمير إال مع الياء فهي مكسورة ،نحو :لك ،ولي ،و َ
الالم
الجارة قسمان:
أَ -
الالم الداخلة على االسم :ولها معان كثيرة مذكورة في كتب النحو المطولة ،وأشهرها:

-5االختصاص ،نحو :الجنة للمدمن ،وهذا الحصير للمسجد-4 .االستحقاق ،نحو :الحمد لل،)5(
4
السماو ِ
ِ
ات َوما ِفي األَْر ِ
ض-2 ،)2(التعددية ،نحو :ما أشد
وّ 
َ
العزة لل-2 ،) (الملك ،نحو:لل ما في ا َ
حب زيد لعمرو-1 .التبليغ ،نحو :قلت له-6 .القسم ،نحو" :هلل ألفعلن هذا"؛ أ وهللا-7 .الصيرورة،
َ
نحو :ولد اإلنسان لحياة أبدية .وتأتي بمعنى إلى وعلى وعند وفي وبعد ،وقد تكون زائدة ،نحو :ضربت

لزيد.

ب-أما َ
الالم الداخلة على الفعل :الفعل بعدها ينصب بأن المصدرية مضمرة ،وتكون أن وما في حيزها
في تأويل مصدر مجرور ب َ
الالم ،وتكون إما للتعليل ،نحو :جئتك لتُعلمني ،واما للصيرورة ( ،)2نحو:
آل ِفْر َع ْو َن ِلَي ُكو َن َل ُه ْم َعُد ًّوا َو َح َزًنا .)1(واما لتوكيد النفي ،وهي المسبوقة بكون منفي ،وتسمى
َ فاْل َتَق َ
ط ُه ُ
الم الجحود ،نحو :ما كان ز ٌيد ليكذب.
الَّلم الجازمة :وهي الم األمر ،وتسمى الم الطلب ،وتكون مكسورة نحو :لِي ِ
القسم الثاني -ا
نف ْق ُذو َس َعة
ُ
ِّمن َس َع ِت ِه )6(وقد تفتح ،واسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها ،نحوَ  :فْلَي ْس َت ِج ُيبوْا لِي َوْلُي ْؤ ِمُنوْا
ِبي ،)7(وقد تسكن بعد ثم" :ليقض".

أبدا ،وهي:
القسم الثالث :غير العاملة :وتكون مفتوحة ً
أ-الم االبتداء ،نحو " :لز ٌيد قائم"" ،إ َن ز ًيدا لقائم" وتُسمى بعد إ َنَ :
الالم المزحلقة.
ٌ
ب-الم الجواب بعد لو ولوال والقسم ،نحو" :لوال زيد لهل ْكنا" ،و "وهللا لزيد كريم".
جَ -
الالم الزائدة ،كما في قوله :أراك لشاتمي.

( )5الفاتحة.4 :

( )4النساء.521 :
( )2البقرة.422:

( )2أبو حيان ،ارتشاف الضرب.5707 /2 :
( )1القصص.2 :
( )6الطالق.7 :
( )7البقرة526 :
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البعد الالحقة ألسماء اإلشارة ،وأصُلها السكون ،كما في :تلك ،وانما ُكسرت مع ذلك اللتقاء
د-الم ُ
الساكنين (.)5

المبحث الثاني – أنواع ا
الَّلم في القرآن الكريم:

ا
ن
ن
فاء
فاء ً
وعينا و ً
الما؛ فكونها ً
( )1باب ذكر الَّلم األصلية :تكو من األسماء واألفعال والحروف ،وتكو ً
4
ِ
قوُلك :لع ٌب ول ْهٌو ،مثل قوله تعالى :أَان َما اْل َحَيا ُة ُّ
عينا قوُلك" :بلد وسالم،
الدْنَيا َلع ٌب َوَل ْهٌو ،) (وكونها ً
2
لسْل ِم)2(
الس ََّل ُم اْل ُم ْؤ ِم ُن اْل ُم َهْي ِم ُن ،) (وكذلك السلم ،كما قال تعالىَ  :وِان َجَن ُحوْا ِل ا
كما قال تعالى  :ا
والسلم ،الصلح ،يفتح ،ويكسر ،ويدنث ويذكر(.)1
الرجل ،وسلس الشيء،
وكونها الم االسم؛ جيل-إبل-حبل .وكونها في األفعال في هذه المواقع :لعب
ُ
وفل ،ووصل ،وعجل ،فأما كونها من الحروف؛ فإن الحروف ال تقدر بأمثلة األفاعيل ولكنها قد جاءت

وكونها
طا وآ ًا
فيها أوًال ووس ً
فكونها أوًال قوُلهم :ل ْم ،ول ْن ،ولكنُ ،
خر ،وال يحكم عليها فيها بالزيادة إال بدليل؛ ُ
عمرو ،قال هللا َ -
وجل:-
ًا
عز َ
آخر قولهم :ه ْل ،وب ْل وهي التي تقع لإلضراب؛ كقولك :ما خرج ز ٌيد بل ٌ
َب ِل ِْ
ان َعَلى َن ْف ِس ِه َب ِص َيرٌة .)6(فأما قولهم :أل ْم ،وأل َما ،فإنها هي ل ْم ول َما ،ولكن األلف تُزُاد في
نس ُ
اْل َ
َع َه ْد ِإَلْي ُك ْم
استفهاما؛ فالتقر ُير قولك :أل ْم تخرْج؟ أ ْلم
وتوبيخا و
تقدير
أولهما ًا
ْ
تقصد ز ًيدا؟ قال هللا تعالى :أََل ْم أ ْ
ً
ً
ِ
تسفه على فالن فاحتملك(.)2
آد َم ،)7(فهذا تقرير ،و
التوبيخ مثل قولك :أل ْم تذنب؟ ألم ُ
ُ
َيا َبني َ
وأما كون َ
افتتاحا
تقع
الالم وس ً
ً
طا في موقع عين الفعل في حروف المعاني فقولهم :أال ،وهي التي ُ
ظالِ ِمين .)1(ومن ذلك قوله تعالى :أاَال يسجدوا ِا ِ
ِ
ّلِل اال ِذي
َ ْ ُُ
لكالم ،كقوله تعالى :أَالَ َل ْعَن ُة للا َعَلى ال ا َ
50
ِ
ضمر في النية ،و(يا) حرف
أعلم -أال يا هدالء اسجدوا ،فالمنادى ُم ٌ
ُي ْخر ُج اْل َخ ْب َء ،) (معناه -وهللاُ ُ
النداء ،و(أال) حرف تنبيه وافتتاح كالم وموقع َ
موقع عين الفعل.
الالم منها
ُ

( )5الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.211/2 :
( )4محمد.26 :

( )2الحشر.42 :

( )2األنفال.65 :
( )1الزجاجيَ ،
الالمات.6 :
( )6القيامة.2 :
( )7يس.60 :

( )2الزجاجيَ ،
الالمات.7 :

( )1هود .52 :الزجاجيَ ،
الالمات.50 :
( )50النمل.41 :
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الم الملك ُم ْوصل ٌة لمعنى المْلك إلى المالك ،وهي متصل ٌة بالمالك ال الم ْملوك،
(ُ " )4
باب الم ُ
الملكُ :
ثوب ألخيك ،وقد تتقدم مع المالك قبل المملوك إال أنه
الدار لزيد ،وهذا
المال لعمرو ،وهذا ٌ
كقولك :هذه ُ
ُ
ثوب؛ ألن التقدير معنى الملك"(" .)5أما
مال ،ولعبد هللا ٌ
البَد من تقدير فعل تكون م ْن صلته ،كقولك :لزيد ٌ
ِ
نت ْم َت ْعَل ُمو َن)4(؛ فإنما هو على جهة التوبيخ لهم
في قوله تعالىُ  :قل ّلِ َم ِن ْاألَْر ُ
يها ِإن ُك ُ
ض َو َمن ف َ

غير معلوم إال من جهتهم ،تعالى هللا عن ذلك ،أال تراه قالَ  :سَيُقوُلو َن
والتنبيه ،ال على أ َن مالكهما ُ
ِا ِ
المسدول
ّلِل ،)2(فكأنه قيل لهم :فإذا كنتم ُمقرين بهذا عالمين به فلم تعبدون غيره؟"(" .)2وربما أضرب
ُ

عن مثل هذا فلم يأت بالجواب على اللفظ ،وعدل إلى المعنى"(" .)1وحمل الكالم على المعنى ،قال يونس
َنزل رُّب ُكم َقاُلوْا أ ِ
ِ
بن حبيب :ومثُله قول هللا َ -
ين ،)6(ألنهم لم
عز َ
َساط ُير األ اَولِ َ
َ
يل َل ُهم اما َذا أ َ َ َ ْ
وجلَ :-واِ َذا ق َ
أساطير األولين ،أال ترى
أساطير األولين ،تقديره :هذه
ُيقروا أن هللا أنزله ،فعدلوا عن الجواب عنه فقالوا:
ُ
ُ
أ َن المقرين نصبوا الجواب فقالوا :وِق ِ ِ
َنز َل َرُّب ُك ْم َقاُلوْا َخْيًار ،)7(حملوا الجواب على
ين ا اتَق ْوْا َما َذا أ َ
يل لالذ َ
َ َ
ُ
جيدا ،فجعل ذا
خير وقد
اللفظ كأنهم قالوا :أنزل ًا
ُ
وجها ً
يجوز ر ُ
فع مثل هذا الكالم ،وان ثبت به قراءةٌ كان ً

خير"(.)2
بتأويل الذ  ،كأنه قيل :ما الذ أنزل ربكم؟ فجوابهٌ :
( )2الم شبه التمليك ،نحو قوله تعالى :وللا جعل َل ُكم ِمن أَْن ُف ِس ُكم أ َْزواجا وجعل َل ُكم ِمن أ َْزو ِ ِ
ين
َََ ْ ْ
اج ُك ْم َبن َ
ْ َ ً َ َََ ْ ْ َ
َو َح َف َد ًة ،)1(فالنكاح ر ٌّق ،على التوسع في المعنى ،فليس رًّقا من جهة جواز البيع أو الشراء فذلك ُمنتف،
بداه ًة ،ولكنه ر ٌّق من جهة ُمضي األمر ،فأمر الرجل في امرأته ماض ما لم يأمر بمعصية ،فـ" :ال طاعة
في معصية ،إَنما َ
الطاع ُة في الم ْع ُروف"( ،)50فتلك معان تتداخل وتتقارب فال تنفك تشترك في معنى
ْ
مطل ،في الذهن ،وان اختلفت في معانيها الثانوية ،فمعناها األول يدور على االختصاص ،فبه ت ْثُب ُت نسبة
محسوسا كنسبة الحصير إلى المسجد ،أم معقوًال كنسبة
الشيء إلى الشيء على جهة اللصوق سواء أكان
ً
المال لزيد ...،وفيه تقليل لالشتراك ،من وجه ،وهو األصل ،فإن داللة َ
الالم على هذه  :داللة اشتراك

( )5الزجاجيَ ،
الالمات.27 :
( )4المدمنون.22 :

( )2المدمنون.21 :
( )2الزجاجيَ ،
الالمات.22 :
( )1الزجاجيَ ،
الالمات.21 :
( )6النحل.42 :
( )7النحل20:

( )2الزجاجيَ ،
الالمات.10 :
( )1النحل.74 :

( )50البخار  ،صحيح البخار  ،262 :رقم الحديث.7417 ،
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لفظي بالنظر في المعاني الثانوية ،واشتراك معنو بالنظر في المعنى الكلي المطل ،في الذهن ،فال تنفك

جميعا تشترك في معنى االختصاص ،فيحسن حملها على االختصاص من جهة التقليل في االشتراك ،إذ
ً
هو مظنة اإلجمال الذ يفتقر إلى البيان ،فـبعض اللغويين ي ْست ْغني بذكر اال ْختصاص عن ذكر
االستحقاق والملك(.)5
ِ
ِ
ين،)4(
( )2الم االستحقاق :وهي الواقعة بين
معنى وذات ،نحو قوله تعالى :اْل َح ْمُد ّّلِل َر ِّب اْل َعاَلم َ
ً
ِِ 2
ِ
ويل حيث وقعت .قال الخليل :تمت
وقوله :الع ازَة ّّلِل .) (وهي مضمومة في آخر الكالم ،وذلك مثلْ :
ال َالم والحمد هلل رب العالمين"( .)2الم االستحقاق خافضة لما يتصل بها كما تخفض الم الملك ،ومعناهما
الملك ،والم االستحقاق كقول
متقاربان ،إال أنا فصلنا بينهما؛ ألن من األشياء ما ال تستح ،وال يقع عليها
ُ
وجل :-اْلحمد ِ ِ
هللا َ -
البَد
ّلِل اال ِذي َه َداَنا ،)1(والم الملك واالستحقاق
عز َ
َ ُْ ّ
جميعا من صلة فعل أو معناه ُ
ً

من ذلك ،وكذلك سائر حروف الخفض كلها صالت ألفعال تتقدمها وتتأخر عنها ،كقولك" :الحمد هلل رب

العالمين ،يقدر سيبويه معنى االستقرار ،الحمد مستقر هلل تعالى(.)6
الَّلم التي بمعنى أَن :تأتي َ
( )1ا
الالم التي على معنى "كي" في موضع "أن" في أردت ،وأمرت ،فتقول:
7
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َع ِد َل
ور للا ِبأَ ْف َواه ِه ْمَ  ،) (وأُمْر ُت أل ْ
أردت أن تفعل ،وأردت لتفعل ،ومنه قوله تعالىُ :ي ِر ُيدو َن لُي ْطف ُؤوا ُن َ
2
ِ
ِ ِ ِ ِ
ين ،)1(وتأتي زائدة ،وهي اآلتية بعد
َبْيَن ُك ُم"َ  ،) (وأُمْرَنا لُن ْسل َم لَر ِّب اْل َعاَلم َ
للا لُِيَبِّي َن َل ُك ْم ،)50(وفيها يجوز إظهار (أن) بعدها(.)55
فعل متعد ،نحوُ :ي ِر ُيد ُ
 الم كي ،بمعنى الم الجحود :وهي مكسورة في ذاتها ،ناصبة للفعل ،وال تأتي إال بعد كان ،وما كنا،للا ِلُي ْطِل َع ُك ْم َعَلى اْل َغْي ِبَ  ،)54(و َما َكاُنوْا
وما كانوا؛ أ بذلك :الكون ،وذلك مثل قولهَ  :و َما َك َ
ان ُ
( )5الشبكة العنكبوتية :شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية5222 /54/51 ،ه.
( )4الفاتحة.4 :

( )2النساء .521 :الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.212/2 :

( )2سيبويه ،الكتاب ،422-426/4 :والدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.42/6 :
( )1األعراف.22 :
( )6الزجاجيَ ،
الالمات.15 :
( )7الصف.2 :

( )2الشورى.51 :

الجمل في النحو ،461 :والدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.54/4 :
( )1األنعام .75 :الفراهيد ُ ،
( )50النساء.46 :
( )55ابن هشام ،شرح شذور الذهب.210-221 :
( )54آل عمران.571 :
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لُِي ْؤ ِمُنوْا ،)5(وما أشبه ذلك( .)4اعلم أن الم كي تتصل باألفعال المستقبلة ،وتنصب الفعل بعدها عند
ْ
2
البصريين بإضمار (أن) ،وعند الكوفيين َ
الالم بنفسها ناصبة للفعل( ) ،وهي في كال المذهبين متضمن ٌة
وجلَ  :-فِإ َذا جاء و ْعُد ِ
معنى كي ،والم كي ،نحو قول هللا َ -
وه ُك ْم َوِلَي ْد ُخُلوْا
عز َ
اآلخَرِة لَِي ُس ُ
وؤوْا ُو ُج َ
َ َ
ْ
2
َ
ِ
ِ
ير ،) (وانما تجيء هذه الالم مبينة سبب الفعل الذ
وه أ اَو َل َمارة َولُِي َتّبُروْا َما َعَل ْوْا َت ْتب ًا
اْل َم ْس ِج َد َك َما َد َخُل ُ
قبلها(.)1
( )6الم الجحود (الم اْلنكار) :وهي الواقعة بعد كون ماض منفي وخبر كان مختلف فيه ،فقيل :هو

(أن) المصدرية تضمر
محذوف يقدر حسب المقام وتتعل ،به الم الجحود مع المصدر المجرور بها؛ ألن ْ
وجوبا ،وقيل :الجار والمجرور في محل الخبر ،وهذا أسهل ،ولكن األول أشهر وأضبط الستضافة
بعدها
ً

6
(أن) سبيل ألمر كي عن البصريين ،إال
الخبر( ) ،الم الجحود سبيلها في نصب األفعال بعدها بإضمار ْ
(أن) بعدها ،كقولك :ما كان زيد ليخرج ،تقديره :ألن
أن الفرق بينهما هو أن الم الجحود ال يجوز إظهار ْ

إلي ،ولو ظهرت
(أن) بعد الم كي ،كقولك :جئتك لتحسن َ
(أن) غير جائز ،ويجوز إظهار ْ
يخرج ،واظهار ْ
جائز ،وال يجوز في الم الجحود( .)7وكذلك ال يجوز إظهار
إلي ،كان ذلك ًا
(أن) فقلت :جئتك ألن تحسن َ
ْ
(أن) بعد الفاء ،والواو ،و أو ،وكي ،وحتى( ،وذلك ألن النصب بعد هذه الحروف إنما يكون عند
ْ
البصريين بأن مضمرة خالًفا للكوفيين) ،إذا نصبت بعدها األفعال في قولك :متى تخرج فأخرج معك،
وسألزمك أو تقضي حقي( .)2كما قال تعالىَ :ال َت ْف َتروا عَلى ِ
للا َك ِذًبا َفُي ْس ِح َت ُك ْم ِب َع َذاب ،)1(وفي قوله
ُ َ
ول .)50(ال يجوز إظهار (أن) في شيء من هذه المواضع.
ول ا
الر ُس ُ
تعالىَ  :وُزْل ِزُلوْا َح اتى َيُق َ

( )5يونس.52 :

الجمل في النحو ،461 :والدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.54/4 :
( )4الفراهيد ُ ،
( )2ابن األنبار  ،اإلنصاف في مسائل الخالف ،171/4 :وينظر ،الزجاجيَ ،
الالمات.61 :
( )2اإلسراء.7 :

( )1الزجاجيَ ،
الالمات ،12 :وابن هشام ،مغني اللبيب.425-400 :

الجمل في النحو ،470 :والدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.212/522،2/5 :
( )6الفراهيد ُ ،
( )7ابن األنبار  ،اإلنصاف في مسائل الخالف ،112/4 :وابن هشام ،مغني اللبيب.424 :
( )2الزجاجيَ ،
الالمات.11 :
( )1طه.65 :

( )50البقرة .452 :ابن هشام ،مغني اللبيب.472 :
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ان
َك َ
َعَلى

ِ ِ
يع
للا لُيض َ
ُ
4
اْل َغْي ِب،) (

جحد ،كقوله تعالىَ  :و َما
رف من الم كي بأن يسبقها
ٌ
والم الجحود إنما تُع ُ
5
ِ
ِ
ِ
ِ
للا لُِي ْطلِ َع ُك ْم
ين َعَلى ما أ ُ
َنت ْم َعَلْيهَ ...و َما َك َ
للا لَي َذَر اْل ُم ْؤ ِمن َ
يماَن ُك ْم ،) (وما َك َ
ان ُ
ان ُ
إ َ
وما أشبه ذلك(.)2
َ
ِ
المزحلقة :اعلم أن (الم إن) تدخل مدكدة للخبر ،كما تدخل
( )7باب الم إ ان ،ويطل ،عليها الالم ُ
مدكدة للجملة في قولك :أ َن ز ًيدا قائم وا َن ز ًيدا لقائم؛ دخلت َ
الالم في الخبر مدكدة له ،كما دخلت
ِ
يد ،)2(وِإ ان َه ُؤَالء َل ِشْرِذ َم ٌة َقِليُلو َن * َوِاان ُه ْم
للا َل َغِن حي َح ِم ٌ
مدكدة للجملة ،كما قال هللا تعالىَ  :فإ ان َ
ِ
يع َح ِاذُرو َن ،)1(هذا مذهب سيبويه(.)6
َل َغ ِائ ُ
ظو َن* َواِانا َل َجم ٌ

إن
إن

َلَنا

"وأ فائدة في إدخال (الباء) في خبر ما و(ليس) في قولك :ما ز ٌيد بقائم ،وما عند هللا بقائم؛ نحو
2
7
َنت ْم
َنت ِب ُم ْؤ ِمن ّلَِنا ،) (وما أََن ْا ِب ُم ْص ِر ِخ ُك ْم َو َما أ ُ
للا ِب َكاف َعْب َد ُه ،) (وَ و َما أ َ
قوله :أَلْي َ
س ُ
1
ِ
أن قالوا :أدخلت
ِب ُم ْص ِرخ اي ،) (وما الفائدة في إدخال الباء ها هنا؟ فكان جواب النحويين كلهم في ذلكْ :
الباء في الخبر مشددة للنفي مدكدة له"(.)50
"س :لم تكسر (إن) إذا دخلت هذه َ
الالم في خبرها وال يجوز فتحها البتة؟ مثل ذلك :ظننت أن ز ًيدا
الصُد ِ
قائم ...،كما قال هللا تعالى :أَ َف ََّل َي ْعَل ُم ِإ َذا ُب ْع ِثَر َما ِفي اْلُقُب ِ
ور*ِإ ان َراب ُهم ِب ِه ْم
*و ُح ِّص َل َما ِفي ُّ
ور َ
يوم ِئذ ال َخ ِبير)55(؛ فكسر (إن) لوقوع َ
الالم في الخبر.
ٌ
َْ َ
54
السببَ :
ألن الم االبتداء حاجز يمنع ما قبله من التخطي إلى ما بعده"( ).
تدخل َ
الالم على االسم ال على الخبر ،كما قال هللا تعالىِ :إ ان ِفي َذلِ َك َل ِعْبَرًة ّلِ َمن َي ْخ َشى .)5(وما
وما أشبهه ،وقوله تعالىِ :إ ان ِفي َذلِ َك َآلَيات ِّأل ُْولِي ُّ
الن َهىَ " ،)4(
إن أصل دخولها كان في أول الكالم،

( )5البقرة.522 :

( )4آل عمران.571 :
( )2الزجاجيَ ،
الالمات.17 :
( )2إبراهيم.2 :

( )1الشعراء .16-12 :الزجاجيَ ،
الالمات.60 :

( )6سيبويه ،الكتاب ،510/2 :وابن هشام ،مغني اللبيب.226 :
( )7الزمر.2 :

( )2يوسف.57 :
( )1إبراهيم.44 :

( )50الزجاجيَ ،
الالمات.65 :

( )55العاديات.55-1 :
( )54الزجاجيَ ،
الالمات.62،67 :
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مدخر جاز دخول َ
الالم عليه لزوال العلة التي من أجلها لم تدخل
ًا
فلما تقدم الخبر وقع اسم إن موقع خبرها
عليه ،وهي الجمع بين حرفين مدكدين في مكان واحد"(.)2
ِ
اش َتراه ما َل ُه ِفي ِ
ِ
اآلخَرِة ِم ْن َخَّلَ ق.)2(
( )8الم االبتداء :نحوَ  :وَلَق ْد َعل ُموْا َل َمن ْ َ ُ َ
من :مبتدأ وهو اسم موصول ،وجملة اشتراه صلة من ،وعائدها فاعل اشتراه المستتر فيه ،وما نافية ،وله

وفي اآلخرة :متعلقان باالستقرار خبر خالق ،ومن زائدة ،وجملة ما له في اآلخرة من خالق خبر من،
والرابط بينهما الضمير المجرور ب َ
الالم ،وجملة من وخبره في محل نصب معل ،عنها العامل بالم

االبتداء؛ ألن لها الصدر ،فال يتخطاها عامل ،والم االبتداء :وهي مفتوحة ،نحو :وَل ِذ ْكر ِ
للا أَ ْكَبُر،)1(
َ ُ
وَلَقاُلوْا ِإان َما ُس ِّكَر ْت أَْب َص ُارَناَ ،)6(ل َع ْمُر َك ِإان ُه ْم َل ِفي َس ْكَرِت ِه ْم َي ْع َم ُهو َن .)7(وفائدة الم االبتداء :تفيد
أمرين ،أولهما :توكيد مضمون الجملة ،ولهذا زحلقوها في باب َ
إن عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكالم
َنت ْم
بمدكدين ،وثانيهما :تخليص المضارع للحال ،وتدخل باتفاق في موضعين-5 :على المبتدأ نحوَ :أل ُ
ورِهم ِمن ِ
ِ
للا َذلِ َك ِبأَان ُه ْم َق ْوٌم اال َي ْفَق ُهو َن -4 ،)2(بعد إن ،وتدخل في هذا الباب على
أَ
َشُّد َرْهَب ًة في ُصُد ِ ّ َ
ثالثة باتفاق:
ِ
يع ُّ
الد َعاء .)1(ب-المضارع لشبهه به ،نحوَ  :واِ ان َراب َك َلَي ْح ُك ُم
أ-االسم نحوِ :إ ان َرِّبي َل َسم ُ
َبْيَن ُه ْم ،)50(ج -الظرف نحوَ  :واِان َك َل َعلى ُخُلق َع ِظيم.)55(
وعلى ثالثة باختالف:
أ-الماضي الجامد ،نحو :إن ز ًيدا لعسى أن يقوم .ب-الماضي المقرون بقد .ج-الماضي المتصرف
المجرد من قد.

( )5النازعات .46 :ابن هشام ،مغني اللبيب.226 :
( )4طه.12،542 :
( )2الزجاجيَ ،
الالمات.62 :
( )2البقرة.504 :

( )1العنكبوت.21 :
( )6الحجر.51 :

( )7الحجر .74 :الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.47/6 :
( )2الحشر.52 :
( )1إبراهيم.21 :

( )50النحل.542 :
( )55القلم.2 :
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ِ 5
ِ
يك َرُّب َك
ومن الم االبتداء الم القسم نحوَ  :ك اَّل َلُي َنب َذ ان ِفي اْل ُح َ
ف ُي ْعط َ
ط َمةَ  ،) (وَل َس ْو َ
َف َتْر َضى .)4(الم االبتداء تدخل على االبتداء والخبر مدكدة ومانعة ما قبلها من تخطيها على ما بعدها،
ورِهم ِمن ِ
ِ
للا ،)2(ووَل َدار ِ
اآلخَرِة َخْيٌر َوَلِن ْع َم
َنت ْم أ َ
كقولك :لزيد قائم ،وكقوله تعالىَ :أل ُ
َشُّد َرْهَب ًة في ُصُد ِ ّ َ
َ ُ
2
ق أَن تُقوم ِف ِ
ِ
ِ
ِ
يه .)1(واذا وقع بعدها
َح ُّ
َد ُار اْل ُم اتق َ
س َعَلى ال ات ْق َوى م ْن أ اَو ِل َي ْوم أ َ
ُس َ
ين ،) (ول َم ْس ِجٌد أ ّ
َ َ
( َ
المستقبل ومعه النون الثقيلة أو الخفيفة؛ فهي الم القسم ،ذكر القسم قبله أو لم يذكر كقولك:
الالم)
ُ
ِ
ِ
ألخرجن ولتنطل ،يا زيد ،وكقوله تعالىَ :ل ُتبَلو ان ِفي أ ِ
َ
ُوتوْا
ين أ ُ
َم َوال ُك ْم َوأَن ُف ِس ُك ْم َوَل َت ْس َم ُع ان م َن االذ َ
ُْ
ْ
6
ِ
ِ
يم* ُث ام َل َتَرُوان َها َعْي َن اْلَي ِق ِ
ين* ُث ام َل ُت ْسأَُل ان َي ْو َم ِئذ َع ِن الان ِعيمِ،)7(
اْلك َت َ
اب ،) (وكقوله تعالىَ :ل َتَرُو ان اْل َجح َ
َ
الالم في هذا كله للقسم ،وليس قبله قسم ظاهر إال في النية ،وانما حكمنا عليها بذلك ألن القسم لو ظهر

ِ
لم يجز أن يقع الفعل المستقبل محقًقا إال ب َ
اق الان ِبِّيْي َن َل َما
الالم والنون ،فأما قوله تعالىَ  :واِ ْذ أ َ
للا مي َث َ
َخ َذ ُ
ِِ
ِ ِ
اءكم رسول ُّمصِّد ِ
ِ
نصُران ُه)2(؛ "فهذا يديد ما
َ
آتْي ُت ُكم ّمن ك َتاب َوح ْك َمة ُث ام َج ُ ْ َ ُ ٌ َ ٌ
ق ّل َما َم َع ُك ْم َل ُت ْؤ ِمُن ان به َوَل َت ُ
ذكرنا ألنه قد ذكر أخذ الميثاق ،ثم أتى ب َ
الالم والنون مع الفعل ،فدل على أنها الم القسم ،وكذلك كل ما

يكن فيه دليل ف َ
الالم فيه الم االبتداء ،والمعنى
كان عليه دليل من هذا النوع ُحمل على القسم ،وما لم ْ
بينهما قريب الجتماعهما في التوكيد والتحقي.)1("،
َ
الالم المزحلقة :هي الم االبتداء ،زحلقت إلى الخبر لدخول إن عليها ،وقد تزحل ،إلى االسم نحو" :إن من
البيان لسحرا" ،و "إن من الشعر لحكمة"(.)50

( )9الم التعجب :نحو :هلل درك؛ أ  ،ما أكثر درك ،وأكثر ما تستعمل في النداء كقول امرئ القيس.)55(:
وم ُه
لك من ليل ا
فيا َ
كأن ُن ُج َ

غار ال َف ْت ِل ُشاد ْت ِبَي ْذ ِ
ِ
بكل ُم ِ
بل(الطويل)
ّ

( )5النحل.20:

( )4الضحى.1 :

( )2الحشر.52 :
( )2الهمزة.2 :

( )1التوبة .502 :الزجاجيَ ،
الالمات.61 :
( )6آل عمران.526 :
( )7التكاثر.2-1 :

( )2آل عمران .25:الفراء ،معاني القرآن ،441/5 :وابن هشام ،مغني اللبيب.226 :
( )1الزجاجيَ ،
الالمات.75 :

( )50الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،211/2 ،500/5 :والبخار  ،صحيح البخار  :رقم الحديث  ،1526ص ،620رقم
الحديث .724 :6521

( )55شرح ديوان امرئ القيس ،25:وسالمة ،المعلقات العشر.21 :
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"الم التعجب تدخل على المتعجب منه صلة لفعل مقدر قبله ،كقولك :لزيد ما أعقله ،والتقدير :أعجبوا
يَّل ِ
لزيد ما أعقله"( ،)5وكذلك قال بعض العلماء في قول هللا َ -
ف ُقَرْي  ،)4(قال تقديره:
عز َ
وجلِْ  :-ل َ
أعجبوا إليالف قريش ،ألن حروف الخفض صالت لألفعال .وقال بعضهم :هي متصلة بسورة الفيل،

تقديرهَ  :ف َج َعَل ُه ْم َك َع ْصف َمأ ُْكول ،)2(إليالف قريش .وقال آخرون :هي صلة لقولهَ  :فْلَي ْعُبُدوا َر اب َه َذا
ِ اِ
ِ
َمَن ُه ْم ِم ْن َخ ْوف)2(؛ ألن صالت األفعال تتقدم وتتأخر(.)1
اْلَبْيت الذي أَ ْط َع َم ُه ْم م ْن ُجوع َوآ َ

الَّلم الداخلة على المقسم به :حروف القسم أربعة ،وهي :الباء ،والتاء ،والواو ،و َ
( )11باب ا
الالم.

هذه الحروف تخفض المقسم به .وهي صالت فعل مقدر( .)6وقد تدخل على ضروب من المقسم به
االبتداء فيرتفع ألنها تمنع ما قبلها أن يعمل فيه كقولك :لعمرك ألخرجن ،وهو مرفوع باالبتداء ،والخبر
نصبن قال هللا تعالىَ :ل َع ْمُر َك ِإان ُه ْم َل ِفي َس ْكَرِت ِه ْم
مضمر ،ولتقدير لعمرك ما قسم به ،فموضع الجملة
ْ
َي ْع َم ُهو َن .)7(قال سيبويه :العمر والعمر واحد ،فقولهم :لعمرك ،إنما هو قسم ببقائه ،وكذلك لعمر هللا قسم
ببقائه َ -
مفتوحا( .)2وقد نصوا على فتحه ونهوا عنه؛ ألن المراد
وجل -ولم يستعمل في القسم إال
عز َ
ً
بالعمر هو عمارة البدن بالحياة ،وهذا غير البقاء ،ولذلك ال يلي ،باهلل سبحانه(.)1

الَّلم التي تكون جواب القسم :إن القسم يجاب بأربعة أشياء؛ ب َ
( )11باب ا
الالم وان في اإليجاب ،وما وال

في النفي .والبَد للقسم من جواب؛ ألنه به تقع الفائدة ويتم الكالم ،وألنه هو المحلوف عليه ،ومحال ذكر
الالم كقولك :وهللا ألخرجن ،وتاهلل ألقصدن زيدا ،قال تعالى :وَت ا ِ
حلف بغير محلوف عليه ،ف َ
يد ان
اّلِل َأل َِك َ
ً
َ
َصَنام ُكم .)50(وقال تعالىَ :ال أُ ْق ِسم ِب َه َذا اْلَبَل ِد ،)55(ثم قالَ :لَق ْد َخَل ْقَنا ِْ
ان ِفي َكَبد،)54(
نس َ
اْل َ
ُ
أْ َ
فجعل جوابه ب َ
الالم .وأما الجواب بـ (إن) فمثل قولك :وهللا إن ز ًيدا قائم.
( )5الزجاجيَ ،
الالمات.74 :
( )4قريش.5 :
( )2الفيل.1 :

( )2قريش.2-2 :
( )1الزجاجيَ ،
الالمات ،74 :وانظر ،ابن هشام ،مغني اللبيب.،422 :
( )6الزجاجيَ ،
الالمات.71 :
( )7الحجر .74 :الزجاجيَ ،
الالمات.76 :

( )2سيبويه ،الكتاب ،450/4 :والزجاجيَ ،
الالمات.77 :
( )1ابن منظور ،لسان العرب.2011 :

( )50األنبياء .17 :ابن هشام ،مغني اللبيب.422 :
( )55البلد.5 :
( )54البلد.2 :
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ان َل ِفي ُخسر ،)5(وو ُّ
إن ِْ
قال هللا َ -
الط ِ
طور ،)4(ثم
وجلَ  :-واْل َع ْص ِر * ا
عز َ
ور * َو ِك َتاب ام ْس ُ
نس َ
َ
ْ
اْل َ
2
دليال عليه كما قال هللا تعالى:
اب َرِّب َك َل َو ِاق ٌع ،) (وربما أضمر جواب القسم إذا كان الكالم ً
قالِ :إ ان َع َذ َ
2
الش ْم ِ
َ و ا
اها ،)1(والتقدير :لقد أفلح من
اها .) (ثم أضمر القسم في قولهَ  :ق ْد أَ ْفَل َح َمن َزاك َ
س َو ُض َح َ
زكاها ،وجاز هذا اإلضمار لداللة (قد) عليه ،ألنها مدكدة و َ
الالم لتوكيد ،وكذلك جميع ما في كتاب هللا

البَد له من جواب ظاهر أو مضمر ،وربما بعد الجواب عن القسم ،فقد قالوا في قوله
تعالى من األقسام ُ
تعالى :ص َواْلُقْر ِ
َه ِل الان ِار ،)7(وقد
آن ِذي ال ِّذ ْك ِر ،)6(إن جوابه قوُله تعالىِ :إ ان َذِل َك َل َح ح
اص ُم أ ْ
ق َت َخ ُ
قيل هو مضمر(.)2
( )12باب الم المستغاث به والم المستغاث من أجله :اعلم أن الم المستغاث به مفتوحة ،والم المستغاث

جميعا لما تدخالن عليه( .)1وأما قوله تعالىُ  :ق ِل الال ُه ام
من أجله مكسورة فرًقا بينهما ،وهما خافضتان
ً
ِ
السماو ِ
ات َو ْاألَْر ِ
ض)50(؛ فإنه على نداءين( .)55وق أر أبو عمرو ابن العالء(َ :)54يا ْاب َن أُ ام َال َت ْأ ُخ ْذ
َفاطَر ا َ َ
ِبلِ ْحَي ِتي َوَال ِبَ ْأر ِسي ،)52(بالفتح على أنه بناه وجعل الكلمتين كلم ًة واحدة الحكم أنه إذا أضيف المنادى
إلى ياء المتكلم ،ولم يكن ًّ
عامال فيه خمسة أوجه وهذا بي ٌن واضح(.)52
مفردا
معتال وال
ً
ً
وصفا ً
الالم الجازمة ،وتُسمى الم الطلب ،وتكون مكسورة نحو :لِي ِ
( )13الم األمر :وهي َ
نف ْق ُذو َس َعة ِّمن
ُ
َس َع ِت ِه ،)51(وقد تفتح ،واسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها ،نحوَ  :فْلَي ْس َت ِج ُيبوْا لِي َوْلُي ْؤ ِمُنوْا
ِبي ،)5(وقد تسكن بعد ثم نحو" :ثم ليقض"(.)4
( )5العصر.4-5 :
( )4الطور.4-5 :
( )2الطور.7 :

( )2الشمس .5 :ابن هشام ،مغني اللبيب.205 :
( )1الشمس.1 :
( )6ص.5 :

( )7ص .62 :ابن هشام ،مغني اللبيب.422 :
( )2الزجاجيَ ،
الالمات.20:
( )1الزجاجيَ ،
الالمات ،25:وانظر ،ابن هشام ،مغني اللبيب.472 :
( )50الزمر .26 :ابن هشام ،مغني اللبيب.722 :
( )55الزجاجيَ ،
الالمات.21 :
( )54ابن مجاهد ،السبعة في القراءات.242 :
( )52طه.12 :

( )52سيبويه ،الكتاب ،450-402/4 :والزجاجيَ ،
الالمات.26 :
( )51الطالق.7 :
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أمر أم دعاء؛ فاألول نحوِ :لي ِ
 الم األمر :ويسميها النحاةُ َنف ْق ُذو َس َعة ِّمن
الالم الطلبية ،سواء أكانت ًا
ُ
ً
َس َع ِت ِه ،)2(والثاني :لَِي ْق ِ
ض َعَلْيَنا َرُّب َك ،)2(وتكون لاللتماس ،فاألمر من األعلى ،والدعاء من األدنى،
وااللتماس من المساو  ،والم األمر مكسورة إال إذا وقعت بعد الواو والفاء ،فاألكثر تسكينها ،نحو:
معلوما
َ فْلَي ْس َت ِج ُيبوْا لِي َوْلُي ْؤ ِمُنوْا ِبي ،)1(وقد تسكن بعد ثم( .)6وتدخل الم األمر على فعل الغائب
ً
7
اك ْم ،)2(األصل دخول الم األمر ،وال
ومجهوًال ،وعلى المخاطب والمتكلم المجهولين( )َ  .وْلَن ْح ِم ْل َخ َ
ط َاي ُ

معلوما ومجهوًال ،وعلى المخاطب ،والمتكلم المجهولين ،ويقل دخولها على المتكلم
الناهية على الغائب
ً
المفرد المعلوم ،فإن كان المتكلم غيره ،فدخولهما عليه أهون وأيسر كاآلية المتقدمة(.)1
احدا وهو قوله َ -
وجلَ :-وْلَن ْح ِم ْل
عز َ
*الم جواب األمر :وهي تشبه الم األمر ،وأنا ال أعرف إال حرًفا و ً
اك ْم .)50(الم األمر جازمة للفعل المستقبل للمأمور الغائب ،كذلك أصل دخولها ...قال هللا َ -
عز
َخ َ
ط َاي ُ
وجل :-لِي ِ
نف ْق ُذو َس َعة ِّمن َس َع ِت ِه .)55(وهي كثيرة الدور في كتاب هللا –سبحانه وتعالى ...-وربما
َ
ُ
أدخلت َ
الالم في الفعل ،وعلى هذا ُقرئَ  :ف ِب َذلِ َك َفْلَي ْفَر ُحوْا ،)54(على الخطاب( .)52واذا كان قبل الم
األمر واو العطف أو فاده جاز كسر َ
الالم على األصل واسكانها تخفيفاً؛ ألن الفاء والواو يتصالن بالكلمة

كأنهما منها ،وال يمكن الوقوف على واحد منها ،وان شئت كسرت َ
الالم ،وا ْن شئت أسكنتها ،وكذلك ق أر
51
52
بعض النحويين
الُقراءَ  :وْلَي ْع ُفوا َوْلَي ْص َف ُحوا ) (بالوجهين ،واإلسكان فيها أكثر في الكالم( ) .وقد أجاز ُ

( )5البقرة.526 :

( )4الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.212/2 :
( )2الطالق.7 :

( )2الزخرف.77 :
( )1البقرة.526 :

( )6الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.546/1 :
( )7الساب.547/1 :،
( )2العنكبوت.54 :

( )1الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.625/6 :

( )50العنكبوت .54 :الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.42/6 :
( )55الطالق .7 :الزجاجيَ ،
الالمات ،22 :وانظر ،ابن هشام ،مغني اللبيب.411 :
( )54يونس.12 :

( )52الزجاجيَ ،
الالمات.22 :
( )52النور.44 :

( )51الزجاجيَ ،
الالمات.21 :
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حمال على الواو والفاء ،وعلى ذلك ق أر بعض الُق َراءُ  :ث ام ْلَي ْق ُضوا َت َف َث ُه ْم)5(
أيضا ً
إسكانها مع (ثم) ً
باإلسكان ،والكسر أجود( ،)4أجمعوا على أنه ال يجوز إضمار الخافض لضعفه ،والجزم في األفعال بإتقان
من الجميع ،نظير الخفي في األسماء ،فهو أضعف من الخفض على األصول المتف ،عليها.

"واضمار العوامل ال يوجب تغير بناء المعمول فيه؛ ألن إضماره بمنزلة إظهاره ،أال ترى أن قوله
تعالىُ  :ق ْل أَ َفأَُنِّبُئ ُكم ِب َشّر ِّمن َذلِ ُك ُم الان ُار .)2(واستشهد الزجاجي وابن هشام على حذف المبتدأ ،تقديره:
هو النار ،فليس إضمار الرافع بمغير بناء المرفوع ،وكذلك قوله تعالى :وال ا ِ ِ
َعاد َل ُه ْم َع َذ ًابا
ظالم َ
ين أ َ
َ
1
2
ِ
أليما ،ومثله في كتاب هللا وكالم العرب كثير"( ).
يما .) (إنما تقديره :ويعذب الظالمين أعَد لهم ً
أَل ً
عذابا ً
ويستدل ابن هشام فيما يجب فيه تعلقهما بمحذوف أن يكون المتعل ُ ،محذوًفا على شريط التفسير،
وال ا ِ ِ
ِ
يما ،)6(واألكثرون يوجبون
االسم
فع
ر
ي
أن
و
،
الجار
إسقاط
ذلك
مثل
في
ظالم َ
ين أ َ
َ
ُ
َعاد َل ُه ْم َع َذ ًابا أَل ً
ُ
باالبتداء(.)7

( )14باب الم المضمر :الم المضمر هي َ
الالم الخافضة لألسماء في خبر إن أو غيره ،وقوله تعالى:
ين ،)2(حصلت المفاصلة على جهة االختصاص التي دلت عليه َ
َل ُك ْم ِديُن ُك ْم َولِي ِد ِ
الالم ،فالدين هو
َ
العبادة ،وهي تعم ما يحب ربنا ،ويرضى من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة ،فمعنى العبادة يكافأ كمال
َجٌر َغْيُر َم ْمُنون ،)1(وهي مفتوحة
الذل خشية ،وكمال الحب رجاء ،فالمفاصلة تقع ال محالة .وَل ُه ْم أ ْ
ثوب .وانما
مع جميع المضمرات إال مع ضمير الواحد إذا أخبر عن نفسه ،كقولك :لي
غالم ،ولي ٌ
ٌ

انكسرت مع الياء ها هنا ،ألن من شأن اإلضافة أن تكسر ما قبلها إال أن يكون حرف مد ولين ،كقولك:

هذا ثوبي وغالمي ،ورأيت ثوبي وغالمي ،ومررت بثوبي وغالمي ،يكون على حال واحدة ( .)50فإن كان
قبلها ألف ال يمكن كسرها ألن الحركة في األلف غير سائغة ،فتترك األلف على حالها وتفتح ياء اإلضافة

( )5الحج.41 :

( )4النشر في القراءات العشر ،ابن الجزر  ،260/5 :والزجاجيَ ،
الالمات ،10 :وابن هشام ،مغني اللبيب.412 :
( )2الحج .74 :الزجاجيَ ،
الالمات ،12 :وانظر ،ابن هشام ،مغني اللبيب.244 :
( )2اإلنسان .25 :الزجاجيَ ،
الالمات ،12 :وانظر ،ابن هشام ،مغني اللبيب.124 :
( )1الزجاجيَ ،
الالمات.12-12 :

( )6اإلنسان.25 :
( )7الزجاجيَ ،
الالمات .12-12 :وانظر ،ابن هشام ،مغني اللبيب.124 :
( )2الكافرون.6 :

( )1االنشقاق.41 :
( )50الزجاجيَ ،
الالمات.11 :

28

كقولك :هذان غالمي ،وهذان فتا  ،ورأيت فتا  ،ومررت بفتا

ورحا  ،كقوله َ -
وجلِ  :-هي
عز َ
َ

اي أ ََت َواكأُ َعَلْي َها.)5(
َع َص َ
( )15باب ا
الَّلم الداخلة في النفي بين المضاف والمضاف إليه :إن اجتماع النحويين على أن (ال) في
النفي ال ت عمل في المعارف وال تنصبها ،فخطأ عند الجميع أن تقول :ال زيد في الدار وال بكر عندك ،وال

غالمك في الدار ،وانما تنصب النكرات ،كقولك :ال رجل في الدار ،وال غالم لك ،وكقوله تعالىَ :ال َرْي َب
ِف ِ
وكثير ما ورد هذا التعبير في القرآن الكريم(.)2
ًا
يه ،)4(وما أشبه ذلك،

( )16باب ا
الَّلم الداخلة على الفعل المستقبل في القسم الزمة :اعلم أن الفعل المستقبل إذا وقع في

موجبا لزمته الم في أوله والنون في آخره ثقيلة أو خفيفة ،ولم يكن ُبد
القسم
ً
وَت ا ِ
ِ
َم َو ِال ُك ْم
اّلِل َأل َِك َ
يد ان أ ْ
َ
ام ُك ْم[األنبياء ،]17وقال هللا تعالىَ :ل ُتْبَل ُو ان في أ ْ
َصَن َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ير.) (
َشَرُكوا أَ ًذى َكث ًا
ين أ ْ
أ ُ
اب م ْن َقْبل ُك ْم َو ِم َن االذ َ
ُوتوا اْلك َت َ

جميعا ...وذلك قولك:
منهما
ً
ِ ِ
ين
َوأَْن ُف ِس ُك ْم َوَل َت ْس َم ُع ان م َن االذ َ

( )17باب ا
اعلم َ
إن) المكسورة المخففة أربعة
الَّلم التي تلزم ْ
أن ل ـ ( ْ
(إن) المكسورة الخفيفة من الثقيلةْ :
ن
حسن إليك ،كما قال هللا تعالى :وِإ ْن
تزرني أُ ْ
أكرمك ،وان ْ
تكرمني ْ
اء كقولك :إن ْ
مواضع-5 :تكو جز ً
1
ِِ
ِ
ِ
ِ
قائما،
للا-4 .) (وتكون ً
ُتْبُدوا َما في أَْن ُفس ُك ْم أ َْو ُت ْخ ُف ُ
وه ُي َحاسْب ُك ْم به ُ
جحدا بمنزلة (ما) فتقول :إن زيد ً
كما تقول :ما ز ٌيد قائما ،وتقول :إن ز ٌيد إال قائم ،كما تقول :ما ز ٌيد إال قائم ،قال هللا تعالىِ :إ ِن اْل َك ِ
افُرو َن
ً
ِإاال ِفي ُغُرور ،)6( واستشهد ابن هشام بهذه اآلية على دخول (إ ْن) الخفيفة النافية على الجملة
7
(إن) زائدةٌ.
االسمية( )-2 .تكون زائدة كما تقول :لما إن جاء زيد أحسنت إليه ،والمعنى :لما جاء زيد ،و ْ
وهذه الوجوه الثالثة قائمة بنفسها ال يلزمها شيء(-2 .)2تكون مخففة من الثقيلة ،فتلزمها َ
الالم في خبرها،
ويبطل عملها في أكثر اللغات ،قال تعالى :واِ ْن وج ْدَنا أَ ْك َثرهم َل َف ِ ِ
ين ،)1( هي مخففة من الثقيلة،
اسق َ
َ ََ
َ ُْ
وجاز وقوع الفعل بعدها ،ألنها إذا وقعت بطل عمله ووقع بعدها االبتداء والخبر واألفعال ،والدليل على

( )5طه .57 :الزجاجيَ ،
الالمات.16-11 :
( )4البقرة.4 :

( )2الزجاجيَ ،
الالمات.502 :

( )2آل عمران .526 :الزجاجيَ ،
الالمات.552 :
( )1البقرة.422 :
( )6الملك.40:

( )7ابن هشام ،مغني اللبيب.22 :
( )2الزجاجيَ ،
الالمات.557 :
( )1األعراف.504 :
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أنها مخففة من الثقيلة لزوم َ
الالم في الخبر( ،)5ومثل ذلك قول هللا تعالىَ  :وِا ْن ُكْن َت ِم ْن َقْبلِ ِه َل ِم َن
افلِين ،)4(ومثله قولهَ  :قال َت ِ
ِ
الل ِإ ْن ِك ْد َت َل ُتْرِد ِ
ين ،)2(كل هذا مخفف من الثقيلة .وأهل الكوفة
اْل َغ َ
َ
يسمون هذه َ
(إن) ها هنا بمنزلة (ما) في الجحد ،قالوا :ومعنى قولهَ  :واِ ْن َو َج ْدَنا
الالم الم إال ،ويجعلون ْ
2
ِِ ِ
ِ
أَ ْك َثرهم َل َف ِ ِ
ِِ
ين،)1(
ين ،) (ما وجدنا أكثرهم إال لفاسقين ،وكذلك قولهَ  :واِ ْن ُكْن َت م ْن َقْبله َلم َن اْل َغافل َ
اسق َ
َ ُْ
مضى يخرجونه على هذا

تأويله عندهم :ما كنت من قبله إال من الغافلين ،وكذلك سائر هذا الذ
التأويل( .)6وهذا غلط؛ ألن َ
الالم لإليجاب والتحقي ،،و(ما) للنفي ،فال يجوز اجتماعهما في حال ،فيكون
منفيا؛ أال ترى أنك لو أظهرت (ما) في هذه اآليات لم يجز ،لو قلت :ما كنت من قبله لمن
الكالم محقًقا ً
موضوعا موضع غيره إذا كان معناه كمعناه ،فأما إذا باينه فحمله
الغافلين لم يجز ،وانما يكون الشيء
ً

فسائغ جيد؛ ألنك لو وضعت (ما) مكانها
(إن) بمعنى (ما) إذا كان بعدها (إال)
ٌ
عليه خطأ ،وأما مجيء ْ
لم يمتنع ...،قوله تعالىِ :إ ِن اْل َك ِ
افُرو َن ِإاال ِفي ُغُرور ،)7(ألنه لو قيل :ما الكافرون إال في غرور لكان

احدا(... ،)2إن من الفعل ما يحذف بعضه وال يزول عمله ،كما قال هللا تعالىَ  :وَي ْد ُع ِْ
ان
اْل ْن َس ُ
المعنى و ً
الش ِر ُدعاءه ِباْل َخير .)1(ق أر أكثر الُقراء( :)50وِا ان ُك ًَّّل َل اما َليوِّفيانهم .)55(قال سيبويهَ :
الالم األولى
ْ
ِب ا ّ َ َ ُ
َ
َُ َ ُ ْ
إن و(ما) للتوكيد ،و َ
الم َ
الالم في (ليوفينهم) الم قسم مقدر في الكالم ،واستدل على ذلك بلزوم
في لما ُ
النون الثقيلة في الفعل(.)54
( )18باب الم العاقبة :وهي التي يسميها الكوفيون الم الصيرورة وتُسمى أيضا الم المآل ،هذه َ
الالم هي
ً
ناصبة لما تدخل عليه من األفعال بإضمار أ ْن ،والمنصوب بعدها بتقدير اسم مخفوض ،وهي ملتبسة بالم

( )5الزجاجيَ ،
الالمات ،552 :وانظر ،ابن هشام ،مغني اللبيب.206 :
( )4يوسف.2 :

( )2الصافات.16 :

( )2األعراف.504 :
( )1يوسف.2 :

( )6الزجاجيَ ،
الالمات.551 :
الملك.40 :
(ُ )7
( )2الزجاجيَ ،
الالمات.540 :

( )1اإلسراء .55 :الزجاجيَ ،
الالمات.544 :

( )50ابن مجاهد ،السبعة في القراءات.420-221 :
( )55هود.555 :

( )54سيبويه ،الكتاب ،501/2 :والزجاجيَ ،
الالمات ،542 :وابن هشام ،مغني اللبيب.16 :
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َل ِفْر َع ْو َن لَِي ُكو َن َل ُه ْم َعُد ًّوا َو َح َزًنا .)5(وهم لم
المفعول ألجله ،وليست بها .مثل قوله تعالىَ  :فاْل َتَق َ
ط ُه آ ُ
عدوا وحزًنا
ًا
فرحا
وسرور ،فلما كان عاقب ُة أمره على أن صار لهم ًّ
يلتقطوه لذلك ،إنما التقطوه ليكون لهم ً
جاز أن يقال ذلك ،فدلت َ
الالم على عاقبة األمر ،والعرب قد تسمي الشيء باسم عاقبته؛ أ باعتبار ما
ِ
ِ
َع ِصُر
سيكونه أو ما سيدول على ما هو معروف في المجاز المرسل ،كما قال تعالىِ :إّني أََراني أ ْ
4
خمر فسماها بذلك(.)2
عنبا تدول عاقبته إلى أن يكون ًا
َخ ْمًار ،) (إنما كان يعصر ً

( )19الم التبيين :وهي ثالثة أنواع:

بغضا،
أ-ما تبين المفعول من الفاعل :وضابطها أن تقع بعد فعل تعجب ،أو اسم تفضيل ُمفهم ْين ُحًّبا أو ً
تقول :ما أحَبني ،وما أبغضني ،فإن قلت :لفالن ،فأنت فاعل الحب والبغض ،وهو مفعولهما ،وان قلت:
إلى فالن فاألمر بالعكس.

ب+ج -ما يبين فاعلية غير متلبسة بمفعولية ،وما يبين مفعولية غير متلبسة بفاعلية ،ومصحوب كل
وتوكيدا له ،و َ
الالم في ذلك كله
منهما إما غير معلوم قبلها ،أو معلوم لكن استدنف بيانه تقوية للبيان،
ً
متعلقة بمحذوف ،مثال المبنية للمفعولية :سقيا لزيد وجدعا له ،فهذه َ
الالم ليست متعلقة بالمصدرين ،وال
ً
ُ ً
بفعل ْيهما المقَدرين؛ ألنهما متعديان ،وال هي مقوية للعامل لضعفه بالفرعية ،إن ُقدر أنه المصدر ،أو
"س ًقيا ز ًيدا وال
بالتزام الحذف ،إن ُقدر أنه الفعل؛ ألن الم التقوية صالحة للسقوط ،وهذه ال تسقط ،ال ُيقالُ :
جدعا إياه ،خالًفا البن الحاجب(" ،)2وال هي ومخفوضها صفة للمصدر ،فتتعل ،باالستقرار؛ ألن الفعل ال
ً
معلوما من سياق أو
يوصف ،فكذا ما أقيم مقامه ،وانما هي الم مبنية للمدعو له ،أو عليه ،إن لم يكن
ً

معلوما ،وليس تقدير المحذوف أعني –كما زعم ابن عصفور-؛ ألنه
غيره ،أو مدكًدا للبيان إن كان
ً
وويحا له ،فإنه في معنى
يتعَدى بنفسه؛ بل التقدير :إرادتي لزيد"( ،)1ومثال المبنية للفاعلية :تبًّا لزيد،
ً
خسر وهلك ،وحينئذ فزيد هو الفاعل ،و َ
الالم متعلقة بمحذوف :إرادتي كائنة لزيد( .)6الم التبيين تلح ،بعد

7
ورحبا،
عيا،
ً
سقيا ،ور ً
المصادر المنصوبة بأفعال مخزولة مضمرة لتبين من المدعو له بها( ) ،وذلك قولكً :

( )5القصص .2 :ابن هشام ،مغني اللبيب.424 :
( )4يوسف.26 :
( )2الزجاجيَ ،
الالمات.541 :

( )2الجياني ،شرح الكافية الشافية :المقدمة.545/5 ،
( )1ابن هشام ،مغني اللبيب.414 :

( )6الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.222-202/2 ،227/2 :
( )7ابن هشام ،مغني اللبيب.414 :
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وبعدا( .)5قال سيبويه :كل هذا منصوب على إضمار الفعل المختزل استغناء عنه
ونعمة ،وخيب ًة ،وسحًقا ً
بها( ،)4ثم نقول في تفسير ذلك :تأويله :سح ،هللا سحًقا .ومن ذلك قول هللا َ -
وجلَ  :-ف ُس ْحًقا
عز َ
2
ِ
َ
َص َح ِ
الس ِع ِ
وويل له،
ويح لزيد،
اب ا
ير ،) (وتصير الالم الم الخبر التي تقع لالستحقاق وذلك :قولكٌ :
أل ْ
ٌ
يرفع باالبتداء والخبر ،والمعنى فيه معنى الدعاء ،معناه :ثبت هذا لهم واستحقوه ،قال هللا َ -
وجل:-
عز َ
ِ ِ ِ
ين.)2(
َ وْي ٌل َي ْو َمئذ لْل ُم َك ّذ ِب َ
( )21باب الم لو :اعلم أن لو يليها الفعل ،ومعناها أن الشيء ممتنع المتناع غيره( .)1وتستقبل ب َ
الالم
جوابا لها ،وربما أُضمرت َ
الالم ألنه قد عرف موقعها ،وهي ضد لوال ،...واذا وقع بعد (لو) اسم فإنما يقع
ً
على إضمار فعل رافع له أو ناصب؛ ألنها بالفعل أولى إذا كانت موضوعة له ...قوله تعالىُ  :ق ْل َل ْو
أَْن ُت ْم َت ْملِ ُكو َن َخ َزِائ َن َر ْح َم ِة َرّبِي ِإ ًذا َأل َْم َس ْك ُت ْم )6(ترفع أنتم بفعل مضمر يفسره الظاهر(.)7
باب لوال :لوال نقيضة (لو)؛ وذلك أن الشيء ممتنع بها لوجود غيره ،وتلزم َ
الالم في الخبر ،وتقع
ضدا لما كان في باب لو ،فالمرفوع بعدها يرفع باالبتداء والخبر مضمر ،و َ
بعدها األفعالًّ ،
الالم داخلة
ِ
ين .)2(قال سيبويه" :هذا باب ما يكون مضمر فيه االسم
على الجواب .قوله تعالىَ :ل ْوَال أَْن ُت ْم َل ُكانا ُم ْؤ ِمن َ
متحوًال عن حاله إذا أظهر بعده االسم ،وذلك قولك ،لوالك ولوال ؛ إذا أضمرت االسم فيه جر ،واذا

أظهرت رفع ،ولو جاءت عالمة اإلضمار على القياس لقلت :لوال أنت كما قال سبحانهَ :ل ْوَال أَْن ُت ْم َل ُكانا
ِ
ين .)1(الم التسويف :جواب لو :إن جوابها إما ماض معنى نحو :نعم العبد صهيب لو لم يخف هللا
ُم ْؤ ِمن َ
َ
اما ،)50(أكثر
لم يعصه ،أو ماض
اه ُح َ
وضعا ،وهذا إما مثبت فاقترانه بالالم ،نحوَ :ل ْو َن َشاء َل َج َعْلَن ُ
ً
طً
من تركها نحوَ :لو َن َشآء جعْلَناه أُجاجا ،)55(وهذه َ
الالم تُسمى الم التسويف؛ ألنها تدل على تأخير
ُ ََ ُ َ ً
ْ
الجواب عن الشرط وتراخيه عنه .كما أن إسقاطها يدل على التعجيل؛ أ

( )5الزجاجيَ ،
الالمات.541 :
( )4سيبويه ،الكتاب.254/5 :
( )2الملك.55 :

( )2المطففين ،50 :والمرسالت .51 :ابن هشام ،مغني اللبيب.262 :
( )1الزجاجيَ ،
الالمات ،526 :وانظر ،ابن هشام ،مغني اللبيب.227 :
( )6اإلسراء.500 :
( )7الزجاجيَ ،
الالمات.527 :
( )2سبأ.25 :

( )1سبأ .25 :سيبويه ،الكتاب ،272/4:والزجاجيَ ،
الالمات.521 :
( )50الواقعة.61 :
( )55الواقعة.70 :

أن الجواب يقع عقب الشرط
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اما)5(؛ أ لوقته في المزن من غير تأخير ،والفائدة
اه ُح َ
غير مهلة ،ولهذا دخلت فيَ :ل ْو َن َشاء َل َج َعْلَن ُ
طً
أجاجا تشديد العقوبة(.)4
حطاما ،وتقديم جعله
في تأخير جعله
ً
ً
( )21باب ا
الَّلم المزيدة في َعْب َدل :اعلم أن النحويين أجمعوا على أن حروف الزوائد عشرة ،وهي:
"سألتمونيها"... :والهاء في الوقف في قولك :ارم ْه ،وعه وشنه ،ونحو قوله تعالىَ  :ما أَ ْغَنى َعِّني
ط ِانَي ْه.)2(
*هَل َك َعِّني ُسْل َ
َمالَِي ْه َ
الَّلم المزيدة في لعل :أجمع النحويون على أن أصل لعل عل ،وأن َ
( )22باب ا
الالم في أوله مزيدة.
ّ
...القول بأن َ
الالم األولى في (لعل) مزيدة قول البصريين والكوفيين ،فذهبوا على أنها أصلية ،واحتجوا

عل-
بأ َن (لعل) حرف ،والحروف كلها أصلية ،وال يحكم لشيء منه بالزيادة... ،وفيها خمس لغات :ع َل -ل َ

لع َن -ع َن -و َ
أن بهمزة مفتوحة ونون مشددة()2؛ فأما لعل فالشاهد عليها أكثر من أن يحصى ،قال هللا -
ِ
ِ
َ
َمًار ...،)1(للعرب فيها لغتان ،المجمع عليها منها هي التي
عز َ
للا ُي ْحد ُث َب ْع َد َذل َك أ ْ
وجلَ :-ل َع ال َ
تنصب االسم وترفع الخبر( ...،)6وأما مجيء أن مفتوحة مشددة بمعنى لعل ،فلغ ٌة مشهورة معروفة ،قد

7
قلت للخليل :ما تأويل من ق أر:
جاءت في كتاب هللا تعالى وكالم الفصحاء من العرب ،قال سيبويه( )ُ :
ِ
ُ قل ِإانما ْاآلَي ِ
ِ
ِ
اء ْت َال ُي ْؤ ِمُنو َن )2(بالفتح؟ قال :تأويله لعلها إذا جاءت
ْ َ َ ُ
ات عْن َد للا َو َما ُي ْشعُرُك ْم أَان َها إ َذا َج َ

عذر للقوم في طلبهم اآليات...
ال يدمنون ،وال يجوز أن تكون منصوبة بإيقاع يشعركم عليها ،ألنه يصير ًا
وزاد الفراء( )1في معنى فتح (أن) في هذه اآلية ،قال :يجوز أن يكون تأويله :وما يشعركم أنها إذا جاءت
يدمنون أو ال يدمنون ،فيكون في الكالم حذف يدل عليه ما قبله ،وتكون منصوبة بما قبلها ،وأكثر القراء

على كسر إ َن على االبتداء والقطع مما قبله ،وهو الوجه المختار(.)50
( )23باب الم إيضاح المفعول من أجله :هذه َ
الالم تجيء مبنية علة إيقاع الفعل... .وربما دخلت على
الفعل المستقبل؛ فكانت بمنزلة الم كي في نصب ما بعدها ،ألنهما متضارعان يجيئان مبنَيين علة إيقاع
( )5الواقعة.61 :

( )4الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.164/2 :
( )2الحاقة .41-42 :الزجاجيَ ،
الالمات.522 :

( )2ابن األنبا ر  ،اإلنصاف في مسائل الخالف.451/5 :

( )1الطالق .5 :ابن هشام ،مغني اللبيب.271 :
( )6الزجاجيَ ،
الالمات.527 :
( )7الزجاجيَ ،
الالمات ،522 :وانظر ،سيبويه ،الكتاب.542/2 :
( )2األنعام.501 :

( )1الفراء ،معاني القرآن ،210/5 :والزجاجيَ ،
الالمات.521:
( )50الزجاجيَ ،
الالمات ،521 :وانظر ،ابن مجاهد ،السبعة في القراءات.461 :
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الفعل .وبعض الناس يقول :إذا دخلت على الفعل المستقبل فهي الم كي بعينها ،واذا دخلت على األسماء
5
ِ
ِ ِ ِ ِ
ين ،)4(ومنه
لقول فيهما واحد( ) .ومنه قوله تعالىَ  :وأُمْرَنا لُن ْسل َم لَر ِّب اْل َعاَلم َ
فهي التي تبين المفعول ،وا ُ
قوله تعالى :وما أُ ِمروا ِإاال لِيعبُدوا للا ...،)2(فقد أخبر بالعلة التي من أجلها أمر ،فهذه َ
الالم تبين علة
َ ُْ
ََ ُ
َ
ِ
وقوع الفعل ،وهي الم كي مع األفعال ومن هذا الباب قوله َ -
َن
عز َ
اه أ ْ
وجلِ :-إان َما َق ْوُلَنا ل َش ْيء ِإ َذا أََرْدَن ُ
ول َل ُه ُك ْن َفَي ُكو ُن ،)2(ألن بعض العلماء يذهب إلى أن التقدير :إنما قولنا من أجل شيء إذا أردناه،
َنُق َ
موجودا فهو
معدوما فخطابه غير جائز ،وان كان
ألن القول عنده غير واقع بالشيء؛ ألن الشيء إن كان
ً
ً
شيئا قلنا من أجله :كن فيكون ،وأكثر أهل
مستغن عن التكون بوجودهن ولكنه تمثيل ،كأنه قال :إذا أردنا ً

النظر يذهب على أنه ال قول هناك ،وأنه تمثيل للفعل ،كأنه قال :إذا أردنا تكوين شيء تكون ،ليدل على

تيسير كون األشياء عليه ،وهذا مشهور في اللغة معروف أن يكون القول صلة للفعل(.)1
الَّلم التي بمعنى إلى :هذا المعنى الثامن من معاني َ
( )24باب ا
الالم المفردة العاملة للجر عند ابن
6
ِ
ِ
ِ ِِ
إليم ِ
ِا
ان ،)7(قال بعضهم :معناه
هشام( ) .وذلك في قول هللا تعالىَ :رابَنا إنَنا َسم ْعَنا ُمَنادًيا ُيَنادي ل ْ َ
يناد إلى اإليمان ،قال الفراء :وقوله" :يناد لإليمان" ،كما قال" :الذ هدانا لهذا" و"أوحى لها" يريد

مناديا لإليمان يناد  .فأما قوله تعالىَ  :وَقاُلوا
إليها ،وهدانا إلى هذا( .)2وقال بعضهم تقديره :إننا سمعنا
ً
اْلحمد ِا ِ
ّلِل اال ِذي َه َداَنا لِه َذا ،)1(فال خالف فيه أن تقديره :هدانا إلى هذا ،فهذه َ
الالم إلى ،وفي هدنا ثالث
َ ُْ
َ
50
عز وجلِ  :-
ِ
ِ
لغات؛ يقال :هديته الطري ،،كما قال هللا – َ
يم ،) (وهديته إلى
الصَار َ
ْ
اهدَنا ّ
ط اْل ُم ْس َتق َ
الطري ،،كقوله تعالى :واِانك َل َته ِدي ِإَلى ِصراط مس َت ِقيم ،)55(وهديته للطري ،،كقوله تعالى :اْلحمد ِا ِ
ّلِل
َ ُْ
َ َ ْ
َ ُْ

( )5الزجاجيَ ،
الالمات.510 :
( )4األنعام.75 :

( )2البينة .1 :الزجاجيَ ،
الالمات.510 :
( )2النحل.20 :

( )1الزجاجيَ ،
الالمات.514 :

( )6ابن هشام ،مغني اللبيب.420 :
( )7آل عمران.512 :

( )2الفراء ،معاني القرآن.420/5 :
( )1األعراف.22 :
( )50الفاتحة.6 :

( )55الشورى.14 :
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5
ِ
ِ
َن َي ْه ِدي ِلال ِتي ِهي أَ ْق َوُم)4(؛ أ
االذي َه َداَنا ل َه َذا ،) (وِإ ان َه َذا اْلُقْرآ َ
َ
اه ِإَلى َبَلد َمِّيت.)2(
تكون بمعنى على ،فيكون التقديرَ  :ف ُس ْقَن ُ
( )25باب الم الشرط :الم الشرط على ضربين :تكون مع فعل األمر معطوًفا على فعل مثله ،فيكون
البَد من ذلك ،فالمثال األول
الكالم بمعنى الجزاء ،وتكون داخلة على حرف الشرط ،فتستقبل بالم التوكيدُ ،
الالم العاملة للجزم فهي َ
اكمَ " .)2(
قول هللا َ -
الالم الموضوعة
عز َ
وجل :-ا ات ِب ُعوا َس ِبيَلَنا َوْلَن ْح ِم ْل َخ َ
ط َاي ُ ْ
للطلب ،...وكذا لو أُخرجت عن الطلب لغيره ،كالتي ُيراد بها وبمصحوبها الخبر ،نحو :ا ات ِب ُعوا َس ِبيَلَنا
اك ْم)1("؛ أ ونحمل.
َوْلَن ْح ِم ْل َخ َ
ط َاي ُ
ِِ
اه ْم ِم ْن َشيء
ين ِم ْن َخ َ
ط َاي ُ
فهذا شرط وجزاء ودليل على ذلك تكذيب هللا إياهم بقولهَ  :و َما ُه ْم ِب َحامل َ
ْ
ِإان ُه ْم َل َك ِاذُبو َن ،)6(يريد أنهم إنما يغرونهم بهذا الشرط الذ شرط لهم والجزاء؛ فإن خطاياهم غير
متصال بهذا:
محمولة عنهم وال موضوعة .وظاهر هذا الكالم األمر ،ومعناه الجزاء ،وأما قوله تعالى
ً
َ وَلَي ْح ِمُل ان أَ ْثَقاَل ُه ْم َوأَ ْثَق ًاال َم َع أَ ْثَقالِ ِه ْم )7(فتأويله -وهللا أعلم :-ليحملن أثقال أنفسهم؛ يعني أوزار
خطاياهمًّ ،
ار مضافة على أوزار
أثقاال مع أثقالهم؛ يعني أوزًا
ردا على هدالء الذين شرطوا هذا الشرط ،و ً

إلى التي هي أقوم .وجائز أن

خطاياهم ،ألن من أغووهم فعليهم أوزار إغوائهم( ...،)2وأما مثال دخول الم الشرط على حرف الجزاء
فمثل قوله تعالى :وَل ِئ ْن َلم ي ْفعل ما آَمره َليسجَن انَ  ،)1(ك اَّل َل ِئ ْن َلم يْن َت ِه َلَنس َفع ْن ِبالان ِ
اصَي ِة)50(؛ فهذه
ْ َ َ ْ َ ُُ ُ ُ ْ َ
ْ َ
ْ َ
َ
َ
مدكدا ،وهي في الحقيقة الم
بعضهم الم الشرط للزومها حرف الشرط واستقبالها بالجزاء
ً
الالم ُيسميها ُ

قسما مقد ًار هذا جوابه(.)55
القسم ،كأن قبلها ً
( )26باب ا
الَّلم التي تكون موصولة لبعض األفعال إلى مفعوليها ،وقد يجوز حذفها ،وذلك قولك:

ته ،قال هللا َ -
وجل:-
عز َ
نصحت ز ًيدا ،ونصحت لزيد ،والمعنى و ٌ
احد ،وكذلك تقول :شكرت لزيد ،وشكر ُ

( )5األعراف.22:
( )4اإلسراء.1 :

( )2فاطر .1 :الزجاجيَ ،
الالمات.512-517 :
( )2العنكبوت .54 :الزجاجيَ ،
الالمات.511 :
( )1ابن هشام ،مغني اللبيب.411-412 :
( )6العنكبوت.54 :

( )7العنكبوت.52 :
( )2الزجاجيَ ،
الالمات.560 :
( )1يوسف.24 :

( )50العل.51 :،

( )55الزجاجيَ ،
الالمات.560 :
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5
ِ
ِ
أ ِ
اه
اش ُكْر لِي َولِ َوالِ َدْي َك" ،) (شكر" في القرآن متعدية لمفعولها مباشرةَ  :و ْ
َن ْ
اش ُكُروا ن ْع َم َة للا ِإ ْن ُكْن ُت ْم ِإاي ُ
2
4
ِ
ِ
وه ْم أ َْو
َعَل ُم م َن للا َما َال َت ْعَل ُمو َن ،) (وقولهَ  :واِ َذا َكاُل ُ
َت ْعُبُدو َن ،) (وقوله تعالىَ  :وأَْن َص ُح َل ُك ْم َوأ ْ
1
2
احد(.)6
ف َل ُك ْم ،) (تقديره :ردف ُ
يكم ،والمعنى و ٌ
وه ْم ُي ْخ ِسُرو َن ،) (وقوله َ :ع َسى أ ْ
َن َي ُكو َن َرِد َ
َو َزُن ُ
الصَّلَ َة لُِدُل ِ
الش ْم ِ
وك ا
س ،)7(ألن الوقت إنما يدخل ونعلمه بالدلوك،
( )27الم البعد :نحو :أ َِقمِ ا
فال تقام الصالة إال بعد الدلوك ،وهو ميل الشمس عن االستواء ،ومنه قوله –صلى هللا عليه وسلم:-

"صوموا لرديته وأفطروا لرديته"(.)2
( )28الم التبليغ :نحوُ  :قل ِّل ِعَب ِاد َي ،)1(وضابطها أن تجر اسم السامع لقول(.)50
( )29الم التعليل :كقول أبي صخر الهذلي(:)55
واِِّني َل َتعروِني لِ ِذ ْكر ِ
الق ْطُر(الطويل)
اك ِه ازٌة
ور َبالَل ُه َ
َك َما اْن َت َف َ
الع ْص ُف ُ
ض ُ
َ
ُْ
54
از بعد َ
الالم الجارة،
أ  :ألجل ذكر إياك( ) ،الم التعليل أو الصيرورة :ينصب المضارع بأن مضمرة جو ًا
ِ
ِ ِ ِ ِ
ين ،)52(ويجوز
وهي المسماة بالم التعليل ،أو الم العاقبة ،والصيرورة ،نحوَ  :وأُمْرَنا لُن ْسل َم لَر ِّب اْل َعاَلم َ
ِِ
ِ
إظهار أن ،نحو :وأ ِ
ين)52(؛ فإن سبقت َ
الالم بالكون المنفي وجب إضمار
َن أ ُ
ُمْر ُت أل ْ
َكو َن م َن اْل ُم ْسلم َ
َ
51
أن ،وسميت َ
الالم الم الجحود( ).
ُ
( )31الم الصيرورة :الم العاقبة أو الصيرورة ،هي التي تدل على مآل الشيء وعقباه ،وحكمهما في
للا أَو م ُّتم َلم ْغ ِفرٌة ِمن ِ
يل ِ
ازَ  ،وَل ِئن ُق ِتْل ُتم ِفي س ِب ِ
للا
العمل حكم الم التعليل في إضمار أن بعدها جو ًا
ْ ُ ْ َ َ َّ
َ
ْ

( )5لقمان.52 :

( )4النحل.552 :

( )2األعراف.64 :
( )2المطففين.2 :
( )1النمل.74 :

( )6الزجاجيَ ،
الالمات.565 :
( )7اإلسراء.72 :

( )2صحيح مسلم ،كتاب الصوم ،ص ،227رقم الحديث  ،2والدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.202/2 ،211/2 :
( )1إبراهيم.25 :

( )50الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.202/2 ،212/2 :

( )55األندلسي ،سمط الآللي في شرح أمالي القالي ،200/5 :وابن هشام ،مغني اللبيب.240 :
( )54الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.205/2-212/2 :
( )52األنعام.75 :
( )52يونس.75 :

( )51الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.47/7 :
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َوَر ْح َم ٌة َخْيٌر ِّم اما َي ْج َم ُعو َن * َوَل ِئن ُّم ُّت ْم أ َْو ُق ِتْل ُت ْم ِْل َلى للا ُت ْح َشُرو َن .)5(الصيرورة أو العاقبة أو المآل:
آل ِفْر َع ْو َن لَِي ُكو َن َل ُه ْم َعُد ًّوا َو َح َزًنا ،)4(وقول أبي العتاهية:
نحوَ  :فاْل َتَق َ
ط ُه ُ
لِدوا لِلم ِ
ُّ
صير ِإلى َت ِ
لخر ِ
باب (الوافر)(.)2
اب
وت َوابنوا لِ َ
َف ُكل ُك ُم َي ُ
َ

فإن الموت ليس علة للولد ،والخراب ليس علة للبناء ،ولكن صار عاقبتهما ومآلهما إلى ذلك ،وأنكرها

"الزمخشر "( .)2وقال" :والتحقي ،أنها الم العلة ،وأن التعليل فيها وارد على المجاز دون الحقيقة"(.)1
"و َ
تشبيها له في الترتيب عليه
الالم في "ليكون" للعاقبة ،وقد أبرز مدخولها في معرض العلة اللتقاطهم
ً
أسلفت في الم العاقبة"(.)6
بالغرض الحامل له ،وتسمى الم الصيرورة والم المآل- ،كما
ُ
قال الزمخشر " :والتحقي ،أنها الم العلة ،وأن التعليل فيها وارد على طري ،المجاز دون الحقيقة ،ألنه
عدوا وحزًنا ،ولكن المحبة والتبني ،غير أن ذلك لما كانت نتيجة
لم يكن داعيهم إلى االلتقاط أن يكون لهم ًّ
التقاطهم له وثمرته؛ شبه بالداعي الذ يفعل الفاعل الفعل ألجله ،وهو اإلكرام الذ هو نتيجة المجيء،
والتأدب الذ هو ثمرة الضرب في قولك :ضربته ليتأدب"(.)7

( )31ا
وجوبا إن وليها فعل ،كقوله تعالىَ :واِانا
الَّلم الفارقة :إذا خفضت "إن" المكسورة الهمزة أهملت
ً
2
ظُّنك ِمن َ ِ
إن أنت لصادق ،ويقل إعمالها
الكاذ ِب َ
َلَن ُ َ َ
أيضا ،نحوْ :
اسم فالغالب إهماُلها ً
ين) (؛ فإن وليها ٌ
إن ز ًيدا لمنطل ،،ومتى خفضت وأهملت لزمتها َ
وجوبا؛ تفرق ًة بينها وبين "إن" النافية،
الالم المفتوحة
نحوْ :
ٌ
ً
وتسمى َ
الالم الفارقة(.)1

50
أيضا:
( )32الم القسم :كقول لبيد( ) .ورو العجز( :صاد ْفن منها غ َرًة فأص ْبنه) ،كما رو العجز ً
(ولقد عل ْم ُت لتأتي َن منيَتي)(.)55
ِ
ِ
ِ
ِ
ام َها(الكامل)
أصْبَن َها
َص َاد ْف َن منها غارًة َف َ
إ ان المَنايا ال َتطي ُ س َه ُ

( )5آل عمران .512-517 :الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.212/2 ،116/5 :
( )4القصص.2 :

( )2أبو العتاهية ،شرح ديوان أبي العتاهية ،42 :والزجاجيَ ،
الالمات.560 :
( )2الزمخشر  ،الكشاف.212/2 :

( )1الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.202-204/2 :
( )6الساب.202-204/2 :،

( )7الزمخشر  ،الكشاف .212/2 :دار الكتاب ،و ،211/4دار إحياء التراث.
( )2األعراف.66 :

( )1الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.56/2 :
( )50العامر  ،ديوان لبيد.575 :
( )55سالمة ،المعلقات.12 :
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ِ
ِ
ِ
ام َها(الكامل)
ولقد َعلِ ْم ُت َل َت َأتِي ان َمِنايتي
إ ان المَنايا ال َتطي ُ س َه ُ
ف َ
الالم في "لتأتين" الم جواب القسم ،والقسم وجوابه في محل نصب معل ،عنها العمل بالم القسم.
ظا ال ًّ
محال؛ لمجيء ما له صدر الكالم بعده وهو الم االبتداء والم القسم وما
التعلي :،وهو
إبطال العمل لف ً
ُ
النافية ،وال وان النافيتان الواقعتان في جواب القسم ملفوظ به أو مقدر(.)5
من معاني َ
الالم الجارة الم القسم( ،)4وتختص بالجاللة؛ ألنها خلف عن التاء ،نحو :هلل ال يدخر
األجل( ،)2ف َ
الالم في "لتأتين" الم القسم ...معل ،عنها العامل بالم القسم ،ال جملة جواب فقط ،فسقط ما

قيل :إن جملة جواب القسم ال محل لها ،وان الجملة المعل ،عنها العامل لها محل فيتنافيان ،ولهذا قال
أبو حيان" :وأكثر أصحابنا ال يذكرون الم القسم في المعلقات ،وفي الغزة والم القسم ال تعل )2(،كقوله

أوس بن حجر(:)1

لهم َن ُصٌر وَلِن ْع َم ُّ
الن ُصُر(المتقارب)
علمت أَ َسٌد أننا
لقد
ْ
بفتح "أن" فهذه الم القسم ،ولم تعل ،،وتقول :علمت "أن ز ًيدا" ليقومن؛ بفتح "أن" ،وفي مغني اللبيب" :أن
أفعال القلوب إلفادتها التحقي ،تجاب بما يجاب به القسم( ،)6كقول لبيد(:)7
ِ
ِ
ِ
ام َها(الكامل)
ولقد َعلِ ْم ُت َل َت َأتِي ان َمِنايتي
إ ان المَنايا ال َتطي ُ س َه ُ
فأخرج الم "لتأتين" عن كونها للقسم.

( )33الم القسم والم جواب القسم ،وهي تشبه الم القسم وتقوم مقامها( ،)2ومن الم االبتداء الم القسم،
ِ 1
ِ
يك َرّب َك َف َتْر َضى.)50(
نحوَ  :ك اَّل َلُي َنب َذ ان ِفي اْل ُح َ
ف ُي ْعط َ
ط َمة ،) (ونحوَ  :وَل َس ْو َ
( )34الم االستعَّلء؛ أ موافقة على حقيقة ،نحوَ :ي ِخُّرو َن لِألَ ْذ َق ِ
ادا ،)55(جمع ذقن؛ أ عليها،
ان ُسجً
َسأ ُْت ْم َفَل َها)5(؛ أ عليها(.)4
ًا
ومجازَ  :واِ ْن أ َ

( )5الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.211/2 :
( )4ابن هشام ،مغني اللبيب.422 :
( )2الساب.204/2 :،

( )2أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،61/2 :واألزهر  ،خالد بن عبد هللا ،شرح التصريح على التوضيح.275/5 :
( )1أوس بن حجر ،ديوانه.41 :

( )6ابن هشام ،مغني اللبيب ،142 :والدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.15/1 ،211/2 :
( )7العامر  ،ديوان لبيد.575 :

( )2الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.42/6 :

الهمزة.2 :
(ُ )1
( )50الضحى .1 :الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.127/6 :
( )55اإلسراء.507 :
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ِ
نك َولًِّيا ،)2(ورجح ابن هشام( )2وغيره أن
( )35الم التعدية إلى المفعول به ،نحوَ  :ف َه ْب لِي من الُد َ
يمثل لها ،بنحو :ما أضرب ز ًيدا لعمرو؛ ألن الضرب متعد في األصل ،ولكنه لما ُبني منه فعل التعجب
نقل إلى فعل بضم العين ،فصار الزما ،فعد بالهمزة إلى زيد وب َ
الالم إلى عمرو(.)1
ً
( )36الم تقوية العامل :الذ ضعف إما بكونه فرًعا في العمل كالمصدر واسمي الفاعل والمفعول وأمثلة
6
ِ ِ
ال ّلِ َما ُي ِر ُيد ،)7(واما بتأخره عن المعمول نحوِ :إن
المبالغة ،نحوُ  :م َصّد ًقا ّل َما َم َع ُه ْم ،) (ونحوَ  :ف اع ٌ
نت ْم لِ ُّلر ْؤَيا َت ْعُبُرو َن ،)2(واألصل إن كنتم تعبرون الرديا ،فلما أخر الفعل ،وقدم معموله عليه ،ضعف
ُك ُ
عمله ،فقو ب َ
الالم ،وجعلها ابن هشام زائدة ،واألصح أنها ليست كذلك(.)1

( )37الم التوكيد- :وهي الزائدة-مفتوحة ،وقبلها نون مشددة ،ال تأتي إال بعد إ َن ،واَنا ،وأثَنك ،وانكم،
50
ِ
ِ
ِ
يمَ  ،)55(واِانَنا
للا َل َغ ُف ٌ
ور ارح ٌ
يم َحل ٌ
للا َل َعل ٌ
يم ،) (واِ ان َ
وانهم ،وانما ،وانه ،وذلك مثل قوله تعالىَ  :واِ ان َ
52
54
ِ
ِِ
ِ
ِ
ينَ  ،)52(واِان ُه لِ ُح ِّب
ينَ ،) (واِان ُك ْم َل َت ُمُّرو َن َعَلْي ِهم ُّم ْص ِب ِح َ
ول أَئان َك َلم ْن اْل ُم َصّدق َ
َلفي َش ّكَ ،) (يُق ُ
يدِ ،)51(إ ان َه ُؤَالء َل ِشْرِذ َم ٌة َقلِيُلو َن ،)56(ومن أنواعها:
اْل َخْي ِر َل َش ِد ٌ
أَ -
الالم المعترضة بين الفعل المتعد ومفعوله.
بَ -
الالم المقحمة بين المتضايفين ،كقول زهير بن أبي سلمى(.)57

( )5اإلسراء.7 :

( )4الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.202/2 :
( )2مريم.1 :

( )2ابن هشام ،مغني اللبيب.422 :

( )1الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.205/2 :
( )6البقرة.15 :

( )7هود.507 :

( )2يوسف.22 :

( )1ابن هشام ،مغني اللبيب ،427-426 :والدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.204/2 :
( )50الحج.11 :

( )55النحل.52 :
( )54هود.64 :

( )52الصافات.14 :

( )52الصافات.527 :
( )51العاديات.2 :

( )56الشعراء .12 :الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.41/6 :
( )57أبو ُسلمى ،ديوان زهير بن أبي ُسلمى.26 :

39

ِ
ِ
لك َي ْسأمِ(الطويل).
مت
ومن يع ْ
َسئ ُ
حوالً ال َأبا َ
َ
َ
ثمانين ْ
تكاليف الحياة َ
واألصل :ال أبالك موجود ،وهو تعبير المدح والذم ،وانجرار ما بعدها باإلضافة.
ج-ومنها الم المستغاث ،فإنها زائدة عند المحققين بدليل صحة إسقاطها(.)5

( )38ا
َجل ُّم َس ّمى)4(؛ أ إلى أجل مسمى.
الَّلم الموافقة إلى أي؛ النتهاء الغاية ،نحوُ  :ك حل َي ْجرِي أل َ
ِِ
* الم الموافقة عن :إذا استعملت مع القول ،نحو :وَق ِ
ان َخْيًار اما َسَبُقوَنا
آمُنوا َل ْو َك َ
ين َك َفُروا لالذ َ
ال االذ َ
َ َ
ين َ
ِإَلْي ِه.)2(
2
اءهم ،)1(بكسر َ
ا
الالم وتخفيف الميم؛
* الم الموافقة عند :كقراءة الجحدر ( )َ :ب ْل َكذُبوا ِباْل َح ِّ
ق َل اما َج ُ ْ
أ  :عند مجيئه إياهم.
ِ
ِ
ِ
يها لِ َوْق ِت َها ِإاال ُه َو)6(؛ أ  :ال يجليها في
* الم الموافقة في :نحوُ  :ق ْل ِإان َما عْل ُم َها ع َ
ند َرِّبي الَ ُي َجّل َ
وقتها إال هو(.)7
*الم الموافقة مع :كقول متمم بن نويرة( ،)2فلما تفرقنا(.)1
ِ
ط ِ
اج ِتماع َل ْم َن ِب ْت َلْيَل ًة َم ًعا(االطويل).
ومالِ ًكا
لِ ُ
ول ْ
فل اما َت َفارْقَنا كأّني َ
اخا ،وقول جرير(.)50
* الم الموافقة من :نحو :سمعت له صر ً
َلنا ال َف ْض ُل في ُّ
قيام ِة أَ ْف َض ُل(الطويل).
اغم
َو ْ
الدْنَيا َوأَْن ُف َك َر ٌ
نح ُن َل ُك ْم َي ْوَم اْل َ
وكم ،)55(وسميت هذه َ
الالم الم المحاذاة،
( )39الم المحاذاة واالزدواج ،في قوله تعالىَ  :فَلَق َاتُل ُ ْ
واالزدواج؛ ألنها بمثابة األولى ،ولو لم تكن األولى كنت تقول :لقاتلوكم(.)54

( )5الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.205/2 :
( )4الرعد.4 :

( )2األحقاف.55 :

( )2الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.204/2 :
( )1ق.1 :

( )6األعراف.527 :

( )7الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.202/2 :
( )2الضبي ،المفضليات.467 :

( )1الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.202/2 :

( )50الصاو  ،شرح ديوان جرير .217/5 :والدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه202/2 :
( )55النساء.10 :

( )54الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه.22/4 :
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الخــــاتمة

-5إن حرف َ
تعرضا للتطور اللغو
الالم من األصوات التي شاع تداولها في االستعمال ،وهو من أكثرها
ً
من غيرها ،هذا إلى أن جميع األصوات التي تدغم فيها َ
الالم تندرج تحت تلك المجموعة من األصوات
المتقاربة المخارج.
َ
يمر الهواء بالحنجرة
أيضا ،ويتكون هذا الصوت بأن َ
-4الالم صوت متوسط بين الشدة والرخاوة ،ومجهور ً
الوترن الصوتيان.
ا
فيتحرك
-2وهذا الصوت لكثرة شيوعه في اللغة العربية ،ط أر عليه ما لم يط أر على غيره من األصوات الساكنة ،إذ

نلحظ سرعة تأثره بما يجاوره من األصوات ،وميله إلى الفناء في معظم أصوات اللغة العربية.
َ -2
الالم الجارة عند ابن هشام مكسورة مع كل ظاهر ،إال مع المستغاث المباشر لـ "يا" فمفتوحة ،نحو :يا

هلل ،وهي مفتوحة مع الضمير ،إال مع الياء فهي مكسورة ،نحو :لك ،ولي.
َ -1
الالم الجارة الداخلة على االسم ،من أشهر معاني داللتها :االختصاص ،والملك ،واالستحقاق،
والتعدية ،والتبليغ ،والقسم ،والصيرورة ،أما َ
الالم الداخلة على الفعل فمن أشهر داللتها :التعليل،
والصيرورة ،وتوكيد النفي.

-6من أشهر دالالت أنواع َ
الالم في القرآن الكريم ،الملك ،واالستحقاق ،والجحود ،واالبتداء ،والتبليغ،

البعد ،والقسم ،والصيرورة ،والتوكيد.
وُ
-7داللة َ
الالم تتنوع؛ فمنها االختصاص ،ومنها التملك ،فهي أخص ،ففيها قدر زائد على االختصاص،
فقد يختص الشيء بشيء وال يملكه ،مع ذلك ،كاختصاص المسجد بالحصير ،فال يملكه المسجد بداهة،

إذ المحل غير قابل لألفعال اإلرادية ونحوه ،وأما التملك فهو أعم من جهة تعلقه باإلرادة ،وقد يقال :بأن
االختصاص أعم من وجه آخر ،فقد يخص غير العاقل بشيء كما يخص العاقل من باب أولى ،فمحله
يقبل المنحة والعطية على جهة االختيار ،التي يناط بها التكليف ،فثم اشتراك وتداخل في نحو قوله تعالى:

{الحمد لل}.

-7االختصاص يعم من جهة أفراده ،فيستغرق العاقل وغير العاقل؛ خالًفا للتملك ،ويختص بالعاقل وحده،
وان ع َم من جهة معناه ففيه معنى االختصاص وزيادة ،وفيه معنى التصرف.
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المصــــــادر والمراجـــــع
ابن حجر بن الحارث الكند

امرد القيس ،شرح ديوان امرئ القيس ،تحقي :،األعلم الشنتمر  ،تصحيح:

ابن أبي شنب( ،مصر ،الشركة الوطنية5172 ،م).

خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد األزهر  ،شرح التصريح على التوضيح( ،بيروت ،دار الكتب

العلمية ،الطبعة األولى4000 ،م).

زهير ابن أبي ُسلمى ،ديوان زهير بن أبي ُسلمى( ،بيروت ،دار صادر ،د.ت).
كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد ابن األنبار  ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين
البصريين ،تحقي :،محمد محيي الدين عبد الحميد( ،بيروت ،دار الفكر ،د.ت).

أبو حيان األندلسي ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تحقي :،رجب عثمان محمد ،مراجعة :رمضان
عبد التواب( ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،الطبعة األولى5112 ،م).

-6أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن بكر األندلسي ،سمط الآللي في شرح أمالي القالي ،تحقي :،عبد
العزيز الميمني( ،بيروت-لبنان ،دار الكتب العلمية ،د.ت).

 -7إبراهيم أنيس:

أ -األصوات اللغوية( ،مكتبة األنجلو المصرية ،مصر ،الطبعة السادسة5122 ،م).

ب -المعجم الوسيط( ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،د.ت).

 -2أبو جعفر أحمد بن علي األنصار الغرناطي ابن الباذش  ،اإلقناع في القراءات السبع( :دار
الصحابة للتراث ،د.ت).

 -1أبو عبدهللا بن إسماعيل البخار  ،صحيح البخار "كتاب األدب ،ترقيم وترتيب :محمد فداد عبد
الباقي( ،مصر ،مكتبة ألفا للتجارة والتوزيع ،الطبعة األولى4002 ،م).

 -50ابن عطية الخطفي جرير:

أ -ديوان جرير( ،بيروت للطباعة والنشر ،دار صادر5126 ،م).

ب -شرح ديوان جرير ،تحقي :،محمد إسماعيل عبدهللا الصاو ( ،بيروت– لبنان ،منشورات دار

مكتبة الحياة ،د.ت).

 -55الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ابن الجزر :

أ -شرح طيبة النشر في القراءات العشر ،ضبطه وعل ،عليه :الشيخ أنس ُمهرة( ،بيروت–لبنان ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة الثانية4000 ،م).
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ب -النشر في القراءات ،تصحيح ومراجعة :علي محمد الضباع( ،بيروت ،دار الكتب العلمية،

د.ت).

 -54محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجياني ،شرح الكافية الشافية ،تحقي :،عبد المنعم أحمد هريد ،
(مكة المكرمة ،جامعة أم القرى ،الطبعة األولى ،د.ت).

 -52أوس ،ديوان أوس بن حجر ابن حجر  ،تحقي ،وشرح :د.محمد يوسف نجم( ،بيروت ،دار صادر،
الطبعة الثالثة5171 ،م).

 -52عباس حسن  ،النحو الوافي( ،مصر ،دار المعارف ،الطبعة الخامسة عشرة ،د.ت).
 -51محيي الدين الدرويش  ،إعراب القرآن الكريم وبيانه( ،دمش-،بيروت ،دار اليمامة ،الطبعة السابعة،
4004م).

 -56أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي  ،كتاب َ
الالمات ،تحقي :،مازن المبارك( ،بيروت دار
صادر ،الطبعة الثانية5114 ،م).

 -57أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشر  ،الكشاف عن حقائ ،غوامض التنزيل:
أ -بيروت ،دار الكتاب العربي ،الطبعة الثالثة5127 ،م.

ب -بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،د.ت ،عبد الرازق المهد .

 -52بولس سالمة  ،المعلقات العشر دراسة ونصوص( ،بيروت ،الشركة اللبنانية للكتاب5161 ،م).

 -51أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر سيبويه  ،الكتاب ،تحقي :،عبد السالم هارون( ،بيروت ،دار الجيل،
الطبعة األولى5115 ،م).

 -40المفضل الضبي  ،المفضليات ،تحقي :،أحمدمحمد شاكر ،وعبد السالم هارون( ،القاهرة ،دار
المعارف ،الطبعة السادسة ،د.ت).

 -45لبيد بن ربيعة العامر  ،ديوان لبيد بن ربيعة العامر ( ،بيروت ،دار صادر ،د.ت).
-44أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية ،شرح ديوان أبي العتاهية( ،بيروت ،دار الكتب العلمية،

د.ت).

 -42أبو زكريا يحي بن زياد الفراء ،معاني القرآن( ،بيروت ،عالم الكتب ،الطبعة الثالثة5122 ،م).

الجمل في النحو ،تحقي :،د.فخر الدين قباوة( ،الطبعة الخامسة،
-42الخليل بن أحمد الفراهيد ُ ،
5111م).
 -41أبو العباس محمد بن يزيد المبرد؛ :المقتضب ،تحقي :،محمد عبد الخال ،عضيمة( ،بيروت ،عالم
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(مصر ،دار المعارف5122 ،م).
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الباقي( ،القاهرة ،دار الفجر للتراث ،الطبعة الثانية4052 ،م).

 -42محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،تحقي :،عبد هللا الكبير وآخرون( ،مصر ،دار المعارف،
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االنحراف والعدول في ديوان غربة ()1
للشاعر :عطا اهلل "أبو السِّبح"*
الدكتور/علي يوسف اليعقوبي
أستاذ مساعد-جامعة األقصى
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
فلسطين-غزة
ملخص البحث:

تتناول هذه الدراسة ركيزة مهمة من الركائز الفنية ،التي تساهم بشكل رئيس في البناء الشعري للقصيدة،

تتمثل في ظاهرة االنحراف والعدول الشعري ،كظاهرة لها أبعادها الجمالية ،والداللية ،وتكسب التجربة الشعرية

طاقات تعبيرية ،وايحائية عميقة ،وتحلق بتجربة الشاعر في عوالم من السحر ،والخيال ،والجمال ،وذلك من

خالل تجلياتها الداللية ،والتركيبية ،واإلسنادية .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
الكلمات المفتاحية :االنزياح-الشعرية-العدول"-أبو ِّ
السبح"-االنحراف.

( )1عطا هللا عبد العال "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان( ،د.ط) 5112م ،رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين ،غزة ،فلسطين.

* عطا هللا "أو السبح" شاعر فلسطيني موهوب ،ومثقف موسوعي ،وهو من مواليد قرية السوافير الشرقي المحتلة عام 1491م ،هاجر

مع أسرته وهو رضيع ،وتلقى تعليمه األساسي في مدارس وكالة الغوث برفح ،وأنهى التوجيهي من مدرسة بئر السبع الثانوية بتفوق،

ليدرس في مركز تدريب المعلمين في رام هللا ،حيث تخرج فيه عام 1494م تخصص العلوم والرياضيات.

عمل مدرساً في مدارس وكالة الغوث حتى عام  ،1419وكان صاحب دراية وخبرة ،حتى أصبح عضواً في الهيئة اإلدارية لنادي خدمات

رفح سنة ( ،)1411-1411ثم درس أبو السبح في الجامعة اإلسالمية ،وتولى منصب رئيس مجلس طالب الجامعة اإلسالمية سنة

(1415-1411م) متخرجاً فيها بتخصص شريعة وقانون بدرجة امتياز.

عمل الشاعر معيداً في الجامعة اإلسالمية ،ثم حصل على الماجستير ،في فقه التشريع -سياسة شرعية ،من جامعة النجاح الوطنية،
وخطيبا في مساجد قطاع غزة.
ليواصل دربه ويحصل على الدكتوراه من جامعة أم درمان في السودان بتقدير امتياز ،ويعمل داعية
ً
عددا من المواقع األكاديمية ،والسياسية ،ومنها:
وقد جاء في الصفحة األخيرة من ديوانه محل الدراسة أنه تقلد ً

 عمل أستا ًذا للفقه اإلسالمي وأصوله بالجامعة اإلسالمية –سابًقا – -رئيس رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين (غزة). -كما تولى عمادة شؤون الطلبة (1441م5111-م) بالجامعة اإلسالمية ،بغزة.

 تولى عدة و ازرات منها :و ازرة الثقافة (سابًقا) ،و ازرة األسرى والمحررين (سابًقا) ،و ازرة العدل – القدس -الالجئين (سابًقا). عضو مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية (غزة). عضو مؤسس في رابطة علماء فلسطين ،ورئيس فرع رفح. -سجن في سجون االحتالل خمس مرات.
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Summary:
This study deals with an important pillar of the art pillars, which mainly
contribute to the construction of poetic of the poem, it is the phenomenon of poetic
deviation and recantation, as a phenomenon has dimensions of aesthetic and
semantic, a poetic experience earns expressive, profound and suggestive energies,
and flying the poet experience in the worlds of magic, fantasy and beauty, through
its indicative, synthetic and predicative manifestations. The researcher used the
descriptive analytical method
Key words: displacement, poetic, recantation, Abu Assibah- deviation
المقدمة:
كبير من العبقرية الخالقة،
قدر ًا
تعد اللغة العربية من أكثر لغات األرض غنى ،وثروة لفظية ،فهي تمتلك ًا
ً
معجميا ،حيث تنتج دالالت ،وظالالً ،ما كان لها أن
لها
وضعت
التي تتيح لها توظيف اللغة في غير ما
ً
تظهر لوال هذه العبقرية ،وهذا السحر ،الكامن داخل ثنايا الكلمة ،حيث يتعدد المعنى ،وتتنوع الداللة بتنوع

السياقات المختلفة ،فيما يعرف بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني( ،)2والتي تعد عمود الدراسات

البالغية ،كما أن اللغة العربية تتسم بأنها مقياسية ،معيارية في أغلبها ،ألنها تخضع لمجموعة كبيرة من

القوانين ،والقواعد النحوية ،واللغوية ،التي ال تجيز الخروج عليها بحال من األحوال ،إال بقرينة ،أو دالة،

ودا كبيرة
تبيح ذلك الخروج ،وقد بذل اللغويون منذ أواخر القرن الثاني ،وبدايات القرن الثالث الهجري جه ً
ومميزة ،من أجل الحفاظ على أصول اللغة ،وجذورها ،ولكن هذا ال يعني جمود الشعراء ،وتوقفهم أمام اللغة

المعجمية الجافة والمباشرة ،ولم يمنعهم من كسر العادة ،واإلطاحة بجمود اللغة ،وانتهاك رتابتها ،والخروج

أبعادا أخرى مثل" :االنزياح،
عن (المقدس) فيما يعرف باالنزياح ،واختراق المألوف ،وقد أخذ هذا المصطلح ً

واالختالف ،واالنقطاع ،والتفاوت (التاريخي ،والجمالي والثقافي) ،والتهجين ،والسياق ،وفك السياق ،واعادة

السياق ،نمذجة عليا( ،)3وسوف تقتصر هذه الدراسة على ثالث صور من صور االنحراف اللغوي ،والتعبيري
عند الشاعر عطا هللا "أبو السبح" ،وهي :االنحراف الداللي ،واالنحراف التركيبي ،واالنحراف اإلسنادي.

أوالا -أهمية البحث:
تتجلى أهمية هذا البحث في محاولته الكشف عن القيمة الشعرية ،والفنية الغائبة ،والمتمثلة في ظاهرة

االنحراف والعدول ،أو ما يعرف باالنزياح ،من خالل اإلجابة عن أسئلة البحث.

( )5ينظر/عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البالغة ،تحقيق :محمود محمد شاكر( ،د.ط)( ،د .ت) ،مطبعة المدني بالقاهرة ،دار المدني
بجدة ،ص.9

( )3باجو هنري دانييل ،األدب العام والمقارن ،ترجمة :غسان السيد( ،د .ط)1441 ،م ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،ص.511
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ثانيا -أسباب اختيار الدراسة:
ا
لعل ما تغص به دور النشر من دواوين تتسم بالسطحية ،والمباشرة؛ هو الذي دفع الباحث لدراسة هذه

الظاهرة؛ للكشف عن القيم الجمالية ،واألبعاد اإليحائية الفنية لظاهرة االنحراف والعدول (االنزياح) ،لما لها
من أهمية في تجسيد الشعرية في فضائها الداللي الرحب ،وما تتضمنه من جماليات ،وأثر إيجابي على فهم
النصوص وتذوقها ،فكان ديوان (غربة) للشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" ،هو األوفر ًّ
حظا للتطبيق ،لما يتوافر

فيه من انزياحات تعبيرية ،وخروج على المألوف ،سواء على المستوى اللفظة ،أو التركيب.
ثال اثا -أسئلة البحث:

لعل المتأمل لديوان (غربة) للشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" ،يدرك مدى حضور هذه الظاهرة في الديوان

المذكور ،مما يستدعى التوقف أمامها من خالل مجموعة من األسئلة ،ومنها:
 -1ماذا يعني االنحراف ،والعدول الشعري؟

 -5هل االنحراف والعدول بأنواعه ،يتقاطع مع النظام العام للغة العربية ،أم يتعارض معه؟
 -3ما القيمة الفنية والجمالية لهذه الظاهرة؟

 -9ما أهم صور هذا االنحراف االنزياحية ،التي وظفها الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" في ديوانه؟
 -2ما الداللة الغائبة الكامنة في هذه الظاهرة؟

 -9هل لالنحراف واالنزياح أصول في التراث النقدي والبالغي عند العرب كظاهرة لغوية؟

ابعا – مصطلحات البحث:
را
لقد حرص الباحث على أن تكون مصطلحات البحث متوافقة مع المضمون العام له ،ولهذا فقد استخدم

بعض المفاهيم ،والمصطلحات ،والتزم بها على مساحة بحثه ،ومن هذه المصطلحات:

 -1االنحراف :ويعني به الباحث التوظيف غير المباشر للغة ،من أجل تحقيق أعلى مستوى من الخلق
الفني ،من خالل التشكيل اللغوي الفني.

 -5العدول :ويقصد به الباحث التحول اللغوي من حال إلى حال ،أو هو تحول الكلمة من معناها
المعجمي ،إلى معان داللية أخرى ،يقتضيها السياق الجديد.

وينوه الباحث إلى أنه زاوج بين هذين المصطلحين ،ومصطلح االنزياح في االستعمال ،على أساس
أنها من المترادفات المعنوية ،كما ثبت عن كثير من النقاد العرب ،والغربيين في ثنايا هذا البحث.

خامسا -أهداف الدراسة:
ا
تهدف الدراسة إلى اإلجابة عن أسئلة البحث السابقة ،والتي سيتكون البحث من مجملها ،والتركيز على

أنواع االنحراف المعروفة وهي :االنحراف الداللي ،واالنحراف التركيبي ،واالنحراف اإلسنادي.
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ساد اسا -منهج البحث:
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،حيث راح يرصد الظاهرة محل الدراسة،

ويحللها تحليالً أسلوبيًّا ،ويقف على أبعادها ،ودالالتها الفنية والجمالية ،ودورها في التشكيل التعبيري واللغوي
عند الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح".
سابعا -الدراسات السابقة:
ا
التالقح الفكري سمة إيجابية من سمات البحث العلمي ،إذ ال يمكن للباحث االستغناء بنفسه عن اآلخرين

من أصحاب الفكر ،واإلبداع ،والرأي السديد ،ولهذا فقد استند هذا البحث على مجموعة كبيرة من الدراسات

القديمة ،والحديثة ،التي أمدتها َبز ْخ ٍم كبير من المصداقية ،والثقة ،ومن هذه الدراسات:
-1المنهج األسلوبي في النقد األدبي في مصر ( :)4هذه الدراسة للناقدة الدكتورة مديحة جابر السايح،

وتحتوي على مدخل وستة فصول ،المدخل يتحدث عن األصالة العربية المعاصرة ،والحاجة الى منهج نقدي

جديد ،ووسائل تحقيق األصالة العربية المعاصرة .ويشتمل الفصل األول على ثالثة مباحث ،األول عن
مفهوم األسلوب عند النقاد واألسلوبيين في مصر ،الثاني بعن ـوان تعريـف األسلوبية وعلم األسـلوب والنظرية

األسلوبية .والثالث تحت عنوان األسلوبية بين العلم والمنهج .الفصل الثان ــي يلقي الضوء على المفاهيم
األساسية في األسلوبية ،ويتناول مفهوم االختيار ،االنحراف ،المتلقي ،السياق ،ومفهوم النص .أما الفصل
الثالث فيحمل عنوان صلة األسلوبية بالبالغة العربية ،والفصل الرابع :يتناول خصائص الدراسات التطبيقية.

أما الفصل الخامس فيدور حول رؤية التراث البالغي .ويناقش الفصل السادس قضايا المصطلح األسلوبي.
-2االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ( :)2هذا الكتاب للناقد أحمد محمد ويس ،وقد تناول في

الفصل األول منه دراسة االنزياح من الخارج .حيث شرع الباحث في تأصيل مصطلحاته ،فاقتضى ذلك
عقد تمايز ومفاضلة بينها .ثم التفت البحث في الفصل الثاني الى دراسة االنزياح من داخله ،فبحث أنواعه

ومعياره ووظيفته .واهتم من أنواعه بنوعين اثنين :األول المسمى االنزياح االستبدالي فتمثل االستعارة أهم

مظاهره ،في حين يمثل التقديم والتأخير أهم مظاهر النوع اآلخر المسمى االنزياح التركيبي .وخلص الى أن

الوظيفة الرئيسة لالنزياح ماثلة فيما ُي ْحدثه من مفاجأة تؤدي بالمتلقي الى الغبطة واإلمتاع والى اإلحساس
باألشياء إحساساً متجدداً.

( )9مديحة جابر السايح ،المنهج األسلوبي في النقد األدبي في مصر( ،د.ط)( ،د.ت) الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة.

( )2أحمد محمد ويس ،االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،ط5112 ،1م ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت.
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 -3بنية اللغة الشعرية( :)6يعالج هذا الكتاب قضية مركزية تتمحور حول العالقة بين القافية ،واالستعارة،

والتقديم والتأخير ،وأن الصور البالغية تلتقي جميعها عند خرق قانون اللغة ،وأن الشعر ال يحطم اللغة إال

ليعيد بناءها .ويتكون الكتاب من مدخل ،وسبعة فصول عالج فيها العديد من المسائل ومنها :المسألة

الشعرية ،المستوى الصوتي ،مستوى الداللة ،وقد تناول فيه المؤلف ثالثة قضايا ،وهي :اإلسناد-التحديد-

أخير الوظيفة الشعرية.
الوصل ،كما تناول الكتاب مسألة ترتيب الكلمات ،و ًا
()7
عددا من المسائل ومنها :تعريف علم
 -4األسلوبية مفاهيمها وتجلياتها  ،وقد تناول فيه المؤلف ً
أخير دراسات نصية.
األسلوب ،وماهية األسلوب ،واالنحراف كمصطلح نقدي ،واألسلوب والغرابة ،و ًا

وهناك العديد من الدراسات ذات الصلة ،والتي ال يتسع المقام للحديث عنها اآلن مثل:
األسلوبية واألسلوب ،لعبد السالم المسدي

()8

-البالغة واألسلوبية ،لمحمد عبد المطلب

()9

–في النص

األدبي ،دراسات أسلوبية إحصائية ،لسعد مصلوح(-)10النظرية الشعرية ،لجون كوين(-)11في التشكيل

اللغوي للشعر ،مقاربات في النظرية والتطبيق ،لمحمد عبدو فلفل( ،)12وغير ذلك من الدراسات .ومن الجدير
ذكره أن هذه الدراسة قد استفادت من تلك المراجع ،فيما يخص موضوع البحث بشكل خاص ،بينما توسعت

تلك المراجع في قضايا أخرى ال يحتاجها موضوع هذا البحث بشكل دقيق.

اصطالحا:
أوالا -االنحراف والعدول لغة ،و
ا
قبل الشروع في هذه الدراسة ،ال بد من إلقاء نظرة على المعاني ،والدالالت اللغوية للمصطلح محل

الدراسة؛ (االنحراف) ،ومن ثم ربطه بالمعنى االصطالحي األدبي ،حتى تتضح الرؤية في وعي القارئ،
ف َّالِّذي ُح ِّ
ف َك ْسُب ُه
ور َ
ال اْل ُم َح َار ُ
والدارس .جاء في المصباح المنير :يقالْ :ان َح َر َ
ال َع ْن ُهَ ،وُيَق ُ
ف َع ْن َك َذاَ ،م َ
َف ِّميل ِّب ِّه ع ْنه َكتَح ِّر ِّ
يف اْل َك َال ِّم ُي ْع َد ُل ِّب ِّه َع ْن ِّج َهِّت ِّه( ،)13أما العدول ،فيتضمن معنى االنحراف ،والخروج عن
َ ُ ْ
َ
المألوف ،والعادة ،ومنه َع َد َل باهللَ :كَف َر ،أي خرج عن الجادةَ ،ع َدل َعن الطريق ،إذا سلك طريًقا غير

( )9جان كوهين ،بنية اللغة الشعرية ،ترجمة :محمد الولي ،محمد العمري ،ط1419 ،1م ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب.
( )1موسى ربابعة ،األسلوبية –مفاهيمها وتجلياتها ،ط ،5113 ،1دار الكندي-األردن.
( )1عبد السالم المسدي ،ط1443 ،9م ،دار سعاد الصباح – الكويت.

( )4محمد عبد المطلب ،البالغة واألسلوبية ،ط1449 ،1م ،الشركة المصرية العالمية (لونجمان)-القاهرة.
( )11سعد مصلوح ،في النص األدبي :دراسات أسلوبية إحصائية ،ط1955 ،3ه ،عالم الكتب-القاهرة.

( )11جون كوين ،النظرية الشعرية ،ترجمة :أحمد درويش( ،د .ط) 5111م ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة.

( )15محمد عبدو فلفل ،في التشكيل اللغوي للشعر ،مقاربات في النظرية والتطبيق( ،د .ط) 5113م ،الهيئة العامة السورية للكتاب ،و ازرة
الثقافة ،دمشق.

( )13أحمد بن محمد بن علي الحموي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( ،د .ط)( ،د .ت) ،المكتبة العلمية ،بيروت.131/1 ،
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()19
ِّ
ِّ
َّ
الشيء ِّ
يزيح َزْيحاً،
طريقه ،وِّا َذا أرَى َش ْيًئا َال ُي ْعجُب ُه َع َد َل َع ْن ُه أما االنزياح ،فقد جاء في تاج الزبيدي :زاح ْ ُ
ِّ ِّ
بالضمِِّّ ،
وزيوحاًَّ ،
َزحتُه أَنا،
وزيحاناًَّ ،
بعد وَذ َه َبْ ،
وزُيوحاًِّ ،باْل َك ْس ِّرَ ،
ِّبَف ْتح َف ُس ُكونُ ،
اح ِّب َنفسه وأ ْ
كانز َ
محركةُ :
الزْيحَ :ذ َهاب َّ
غيره( .)12وِّفي (التهذيب) َّ
الشيء( .)19وال يخفى أن دالالت المصطلحات السابقة كلها،
ُ
وأَزاحه ُ
َ
ْ

بعيدا عن ذلك أن تأتي المعاني االصطالحية لهذه المصطلحات
وما اشتق منها ،تفيد البعد ،والتنحي ،وليس ً

أيضا -البعد عن استخدام اللغة المباشرة بقوانينها ،وقواعدها" ،وتتجلى ظاهرة االنحراف في
وقد تضمنت – ً
()11
النص الشعري من خالل العناصر اللغوية التي تكشف عن استعمال غير مألوف في التعامل مع اللغة"
بهدف خلق لغة ،داخل لغة ،أو هو بعبارة أخرى :إعادة التشكيل الهندسي للغة ،بغية الحصول على دالالت

إضافية ماتعة ،ويرى الباحث أن االنزياح ،واالنحراف ،والعدول ،وغير ذلك من المصطلحات ذات الصلة،
هي منحة تعبيرية ،لغوية ،شرعية( ،)11اقتضتها طبيعة اللغة العربية بما تمتلكه من ظالل ،وايحاءات ساحرة،

تمنحها الجمال ،والتألق ،والتوهج ،والتجدد المستمر.

وانطالًقا من هذه الرؤية فنن "االختالف مظهر جمالي ،يجسد مبدأ االنزياح ،أو العدول الذي تعتمد

عليه اللغة ،إلبداع نصوص تكشف عن المتباين ،والمختلف في صورة منسجمة ،ومتناغمة ،ويتم ذلك

بمراوغة اللغة بالتنقل ،والتناوب بين االستعمال المعياري ،واالستعمال (الوصفي) كلما دعت الحاجة إلى
ذلك ،بوساطة االنحراف بداللة الكلمة ،عن معناها األصلي إلى معنى مشابه ،أو قريب ،أو مضاد ،ذلك أن
الخطاب يقوم على بنية المراوغة والخداع لتخطي سلطة المعيار"(.)14

إن شيوع هذا المصطلح عند النقاد ،واألدباء ،واللغويين ،واألسلوبيين ،واستيعابهم لمخرجاته ،يعكس رؤية

ركنا حقيقيًّا من أركان الشعرية ،والتكوين الجمالي لفن الكلمة بشكل عام ،لما ينجم عنه
معاصرة تجعل منه ً
من قيم جمالية ،وداللية واعية لحقيقة هذا المصطلح ،وألثره النفسي على القارئ ،والمتلقي ،ولهذا وجدنا
بالغا بالطاقات التعبيرية الكامنة في اللغة ،حيث يمثل االنحراف ،والعدول عند
األسلوبية تحتفي احتفاء ً
األسلوبيين عمود الخيمة الرئيس ،باعتباره الشارة المميزة ،والسمة الفارقة بين اللغة الفنية ،واللغة المتداولة،
( )19محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،ط1919 ،3هـ ،دار صادر ،بيروت.95/4-124 ،944/1 ،

( )12محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ،تاج العروس ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية993/9 ،

( )19أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ،تهذيب اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب ،ط5111 ،1م ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،

.111/2

( )11موسى ربابعة ،األسلوبية ،مفاهيمها وتجلياتها ،ط5113 ،1م ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،اربد ،األردن ،ص.93

أحيانا (تحطيم اللغة ،وهو مصطلح بحاجة
( )11لقد غالى بعض الدارسين ،والشعراء في نظرتهم لالنحراف والعدول ،أو ما يطلق عليه
ً
إلى إعادة صياغة) لدرجة تحطيم كل قواعد اللغة ،فهو عندهم خروج مطلق النهائي.
( )14تحرشي ،محمد ،أدوات النص اتحاد الكتاب العرب( ،د .ط)  ،5111ص.111
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ذلك أن خروج األديب ،وتمرده على النسيج اللغوي في أي مستوى من مستوياته؛ يمثل ظاهرة أسلوبية
()51

تعبيرية

جديرة باإلعجاب ،والدهشة ،ذلك أن اللغة الشعرية ال تتحقق إال باستغالل اللغة االستغالل

األمثل ،واألكمل ،ألنها تمتاز بالترميز واإليحاء واإلشارة ،وتبتعد عن الوضوح والمباشرة .ويعزو "فونتانياي"
الظاهرة األسلوبية إلى عبقرية اللغة التي تسمح باالبتعاد ،واالنحراف عن االستعمال المألوف؛ الشيء الذي

جديدا( ،)51ويربط "واالك وفاران" مفهوم األسلوب بمجموع
يحدث اضطرًابا في نظام اللغة ،يصبح هو
انتظاما ً
ً

المفارقات بين نظام التركيب اللغوي للخطاب األدبي ،وغيره من األنظمة ،وهي مفارقات معتبرة دالليًّا
وجماليًّا ،وتنطوي على انحرافات ،وتجاذبات يحصل بها االنطباع الجمالي ،وكذلك "سبيتزر" الذي اتخذ من

مقياسا لتحديد الخاصية األسلوبية ،ليصل فيما بعد إلى ما يسميه بالعبقرية الخالقة لدى
مفهوم االنزياح
ً
األديب ،وأما "تودورون" فننه ينظر إلى األسلوب انطالًقا من االنزياح الذي يعرفه بأنه :لحن مبرر(.)55
وعن العالقة الحميمية بين األسلوبية ،والتجاوز واالنزياح ،فنن المالمح الخاصة للعمل الفني هي في
ذاتها مجاوزة أسلوبية ،وهي وسيلة للكالم الخاص ،وفي الوقت نفسه ابتعاد عن الكالم العام ،وأن كل انحراف
في اللغة ،يعكس انح ارًفا في الداللة ،ويرى "كوهين" أن االنزياح بمفهومه االصطالحي ،هو بمثابة البصمة
المميزة لألديب ،فهو ظاهرة فردية خاصة بأحد الكتاب ،أو بأحد المبدعين ،وهو انحراف الكالم عن نسقه

المألوف ،حيث يمكن بواسطته التعرف إلى طبيعة األسلوب األدبي ،ويمكن كذلك اعتبار االنزياح هو

األسلوب األدبي ذاته"( ،)23كما يؤكد أن الصورة البالغية في كينونتها ،وفي جوهرها ،هي خرق لقانون اللغة،
في مفارقة واضحة بين الشعر ،والنثر ،فاألول ال يحطم اللغة إال ليعيد بناءها ،في إشارة جلية لالنزياح الذي

يعد جوهر عمل "جان كوهين" ،الذي يؤكد أن الشعر ما هو إال انزياح ،وانحراف عن معيار قانون اللغة(.)59
فنذا كانت اللغة في النثر العادي أداة للتعبير المباشر ،فنن اللغة في الشعر غاية فنية( ،)52ويعد عبد السالم

المسدي أول من استخدم مصطلح االنزياح ،حين ترجمه عن الفرنسية ( )Ecartللداللة على التجاوز،
اصدا مجموعة من المصطلحات ذات العالقة مثل :االنحراف ،التجاوز ،االختالل ،اإلطاحة،
والعدول ،ر ً
( )51ينظر /مديحة السايح ،المنهج األسلوبي ،الهيئة العامة لقصور الثقافة( ،د.ط) ،5113 ،القاهرة191 –191 ،
( )51ينظر /عبد السالم المسدي ،األسلوبية واألسلوب ،ط1415 ،3م ،الدار العربية للكتاب ،ص.111
( )55ينظر /عبد السالم المسدي ،األسلوب واألسلوبية ،ص.115

( )53موالي علي بو خاتم ،مصطلحات النقد العربي السيماءوي اإلشكالية واألصول واالمتداد( ،د .ط) 5112م ،اتحاد الكتاب العرب،
دمشق ،ص594

( )59ينظر /جان كوهين ،بنية اللغة الشعرية ،ترجمة :محمد الولي ،محمد العمري ،ط1419 ،1م ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،
المغرب ،ص.9

( )52ينظر /محمد عبدو فلفل ،في التشكيل اللغوي للشعر ،مقاربات في النظرية والتطبيق( ،د .ط) 5113م ،الهيئة العامة السورية
للكتاب ،و ازرة الثقافة ،دمشق ،ص.13
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المخالفة ،الشناعة ،االنتهاك ،خرق السنن ،اللحن ،العصيان ،التحريف( ،)26ومن الجدير بالذكر في هذا

السياق أن "التوسع أو االنزياح الداللي عملية واعية قائمة على رصد الصالت المشتركة بين المعنى األصلي
والمعنى المجازي"( ،)27ولهذا يجب التمييز بين االنحراف ،والعدول كمصطلح علمي ،له شروطه ،وأصوله،
وبين الجهالة والخطأ المحض ،فاألول يستدعي التأويل ،والثاني يستدعي التصحيح ،أما االنحراف ،أو

االنزياح حسب رؤية الباحث :فهو نظرية متجانسة ومنظمة ،ومقصودة ،وغير اعتباطية ،ويمكن اعتبارها
جزًءا ال يتج أز من النظام اللغوي ،والتعبيري ،المنضبط بمجموعة األصول والقواعد ،فليس كل انحراف أو
خرق للقوانين اللغوية ،ينتج عنه شعرية جمالية ،وفنية ،ألن االنحرافات ،والتجاوزات الفاعلة هي المنضبطة
بضوابط معينة ،وقرائن ذات صلة ،تقوي المستوى اإليحائي في النص ،فتبعث اللذة ،وتثير الدهشة الناتجة

عن المفاجأة ،واال أفضت هذه االنزياحات إلى الغموض ،والتعمية .ولعل هذا ما أكده "جان كوهين" عندما

ومستعصيا على التأويل ،وبذلك تسقط عنه السمة
اعتبر أن االنزياح المفرط يجعل الكالم غير معقول،
ً
المميزة للغة ،وهي "التواصل" ثم يعزز ذلك بالدور الوظيفي للغة ،بضمان سالمة الرسالة ،بترتيب الكلمات
حسب مقتضيات قواعد اللغة( ،)28ولعل هذا يدحض التغول غير المحسوب من بعض الشعراء على اللغة،

تحت ذريعة الفهم المغلوط لمفهوم (تحطيم اللغة) ،واعادة تركيبها.
ثانيا-مجاالت االنحراف والعدول عند الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح":
ا

بداية ،تجدر اإلشارة هنا إلى أن المجاالت المختلفة لالنحراف ،والعدول ،ما هي إال جداول زاخرة

بالدالالت ،وذات عالقات تركيبية ،وداللية ،واسنادية متشابكة ،وتصب جميعها في نهر اللغة الكبير ،وما

هذا التقسيم إال من قبيل التقسيم النظري فقط ،إذ يمكن الفصل بينها فصالً مخبريًّا ،إال إذا كان بنمكاننا
الفصل بين (شكل األدب ومضمونه) ،أو بين (الروح والجسد).

( )59ينظر /موالي علي بو خاتم ،مصطلحات النقد العربي السيماءوي ،ص( .511بتصرف)

( )51محمد أحمد ،وديب قاسم ،محيي الدين ،علوم البالغة -البديع والبيان والمعاني-ط5113 ،1م ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس،
لبنان ،ص.111

( )51جان كوهين ،بنية اللغة الشعرية ،ص.1 ،9

وهذا ما يراه الدكتور عبدو فلفل بأن االنحراف وخرق قوانين اللغة ال يعني استباحة حرمات قواعد اللغة ،وتدميرها ،بدعوى االستجابة

استثمار من نوع خاص
ًا
لمتطلبات الفعل اإلبداعي ،كما ال يعني بالضرورة االنعتاق من أسر مرجعية القاعدة اللغوية ،بقدر ما تعني
للطاقات اللغوية الكامنة.

ينظر /محمد عبدو فلفل ،في التشكيل اللغوي للشعر ،مقاربات في النظرية والتطبيق ،ص.1
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أ-االنحراف الداللي:

توصف اللغة في الخطاب النثري عادة بأنها لغة تعبيرية مباشرة ،وظيفتها إفهامية إبالغية صرفة ،واذا

كانت اللغة النثرية تحاول التعبير الساذج ،والبسيط عن تحوالت المعنى في النفس البشرية بصورة أولية
ومباشرة ،فنن الكلمة في الخطاب الشعري( )29تحاول التنقيب عن معنى المعنى ،والغوص في أعماقه الداللية،

غير المباشرة ،من أجل التعبير عن مكنونات النفس البشرية العميقة ،التي تعجز اللغة العادية عن اإلمساك

بها ،بسبب كينونتها الزئبقية ،ولهذا تتجلى عبقرية اللغة بانزياحها ،وانحرافها نحو قيم داللية ندركها ،وال

نلمسها ،نشعر بها ،وال نتمكن من القبض عليها ،هذه هي اللغة الشعرية العظيمة ،التي نستمتع بآثارها،
فتمأل نفوسنا بعواطف متباينة ،تعبر عن عميق مشاعرنا ،و رهيف عواطفناَّ .
إن األعمال العظيمة التي ندين

لها بالفضل ،هي تلك التي تجعلنا نرى أشياء لم نرها من قبل أبًدا ،أو رأيناها بعين مضطربة ،إنها التي
تقودنا نحو العمل الفني ،ثم تتركنا معه في حالة من الذهول ،واإلعجاب ...تلك هي اللغة الخالدة ،وتلك
هي اللغة العبقرية التي تحملنا على أجنحة الخيال المرفرف .ولم يقتصر الخطاب البالغي العربي على

وسموا؛ وهي التعبير المجازي بصوره وأشكاله
الصورة التصريحية األولية ،بل عرف ألو ًانا أخرى أكثر رقيًّا،
ًّ
المختلفة ،من تشبيه واستعارة وكناية...وهي في مجملها المرادف الشرعي للعدول واالنحراف ،وقد عبر

( )54ال تقتصر الشعرية ،أو الخطاب الشعري الفن الشعري فقط ،ولكن يمكن إدراج النثر الفني تحت هذا المصطلح كذلك.

ينظر /جون كوين ،النظرية الشعرية ،ترجمة :أحمد درويش( ،د .ط) 5111م ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة ،ص.54
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العلماء العرب عن ذلك بصور كثيرة منها :اإلشارة( ،)31واإللماع( ،)31والتلميح( ،)35والتوسع( ،)33والغرابة(،)34
ِّ
ظاهر اللفظ معناه ،كقولهم عند المدح" :قاتله
والكناية ،واالستعارة ،والتمثيل( ،)35ومن سنن العرب مخالفة

هللا ما أشعره" فهم يقولون هذا وال يريدون وقوعه ،وهو من باب التوسع ،واالنحراف الداللي

(.)39

ويتحدث السجلماسي عن (المماثلة أو التمثيل) كمستوى من مستويات ِّ
اإليحائية الفنية فيقول" :وحقيقتها:

إشارة َوشبهة ،وذلك أن يقصد الداللة على معنى،
التخييل ،والتمثيل للشيء بشيء له إليه نسبةَ ،وفيه منه َ
ظا تدل على معنى آخر ،فمن قبل ذلك كان له في النفس حالوة ومزيد إلذاذ ،ألنه داخل بوجه ما
فيضع ألفا ً

) (31يقول ابن رشيق في العمدة :واألشارة من غرائب الشعر وملحه ،وبالغة عجيبة ،تدل على بعد المرمى وفرط المقدرة ،وليس يأتي
بها إال الشاعر المبرز ،والحاذق الماهر ،وهي في كل نوع من الكالم لمحة دالة ،واختصار وتلويح يعرف مجمالً ومعناه بعيد من ظاهر

لفظه.

ينظر /ابن رشيق ،أبو علي الحسن ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط1911 ،2هـ = 1411م،

دار الجيل315/1 ،

ِّ
يكتَِّفي ب َِّ
ِّي :األْلم ِّع ُّي :الخفيف َّ
الظريف ،وَقال غيره :هو ال ِّذي ِّإذا َلمع َله َّأول األم ِّر عرف ِّ
مأخوذ
قال األزَهرُّ
آخ َرهْ ،
ظنه ُد َ
ون َي ِّقينهُ ،
َ َ ُ ُ ْ ََ َ
َ ُ
)َ (31
ُ َ َ ُ َُ
َ
َّ
الخ ِّفَّي ُة و َّ
الخ ِّفي.
وهو
الن َ
ظ ُر َ
اإلشارَة َ
َ
من الل ْم ِّعَ ،
ينظر /األزهري ،أبو منصور محمد بن أحمد ،تهذيب اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب.521/5 ،

ينظر /الزبيدي ،محمد بن محمد ،تاج العروس ،من واهر القاموس ،مجموعة من المحققين( ،د .ط)( ،د .ت) دار الهداية،111/55 ،

باب :لمع.

) (35التلميح هو أن يشير الناظم في بيت ،أو قرينة سجع ،إلى قصة معلومة ،أو نكتة مشهورة ،أو بيت شعر حفظ لتواتره ،أو إلى مثل
سائر يجريه في كالمه على جهة التمثيل ،وأحسنه وأبلغه ما حصل به زيادة في المعنى المقصود .وسماه قوم :التمليح.

ينظر /الحموي ،ابن حجة ،خزانة األدب وغاية األرب ،تحقيق :عصام شقيو( ،د.ط)5119 ،م ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،دار البحار،

بيروت.519/1 ،

) (33التوسع اسم يقع على جميع األنواع المجازية كلها ،واشتقاقه من السعة ،وهو نقيض الضيق ،فالضيق قصر الكالم على حقيقته

من غير خروج عنها ،والتوسع شامل كل أنواع المجازات ،فنطالق التوسع على ما يندرج تحته من أنواع المجاز؛ بمنزلة إطالق الكلمة

على ما يندرج تحته من أنواعها الخاصة االسم والفعل والحرف.

ينظر /الطالبي ،يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم ،الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز( ،د.تح) ،ط1953 ،1هـ ،المكتبة

العصرية ،بيروت.119/1 ،

( )39الغرابة أن يكون َّ
المقصود من الشيء مما ال يتسرع إليه الخاطر.
الشَب ُه
ُ

ينظر /الجرجاني ،عبد القاهر ،أسرار البالغة ،تحقيق :محمود محمد شاكر( ،د .ط)( ،د.ت) ،مطبعة المدني بالقاهرة ،دار المدني بجدة.121 ،
(( )32هو أن يريد المتكلم معنى فال يدل عليه بلفظه الموضوع له ،وال بلفظ قريب من لفظه ،وانما يأتي بلفظ هو أبعد من لفظ اإلرداف).
ينظر /الحموي ،ابن حجة ،خزانة األدب وغاية األرب ،تحقيق :عصام شقيو.544/1 ،

الغرابة أن يكون َّ
المقصود من الشيء مما ال يتسرع إليه الخاطر
الشَب ُه
ُ
) (39ينظر /ابن فارس ،أحمد ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها( ،د .تح) ط1911 ،1هـ ـ=1441م،
الناشر :محمد علي بيضون ،ص.121
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موقعا من التصريح ،والداللة على الشيء بالكناية،
في نوع الكناية من جنس اإلشارة ،والكناية ً
أبدا ،أحلى ً
وطريق المثل فيه ما فيه من غرابة النسبة ،واالشتراك وحسن التلطف ،وفي التخييل كذلك ما فيه من بسط
النفس ،واطرابها ،لإللذاذ واالستفزاز الذي في التخييل"( .)31كما يعد االلتفات ،وخروج الكالم على خالف
مقتضى الحال ،أحد ظواهر االنحراف الداللي للغة ،وقد ظهر عند الدارسين العرب القدماء اهتمام كبير بهذه

القضية ،والسيما أبو عبيدة بن المثنى ت ـ  ،)31( 514الفراء ت ـ  )34( 511والمبرد تـ  ،)91( 512والزجاج تـ 311
()99

( ،)91وابن فارس ت ـ  ،)95( 342والثعالبي ت ـ  ،)93(954وكان ابن رشيق تـ 993

االلتفات.

من أهم الذين وقفوا عند

شكال من أشكال التطور الداللي للغة ،ويأتي عن طريق توسيع المعنى أو تضييقه أو
يعد التوظيف المجازي ً

نقله ،وقد ورد في القرآن الكريم كثير من هذه الطرائق ،التي بوساطتها طور الطاقة الداللية للغة العربية (.)92
وقد استثمر الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
كثير من تلك االنزياحات الشعرية ،واالنحرافات الداللية ،في
السبح" ًا
إنتاج صور إيحائية ،وجمالية ،تتجلى فيها ِّ
الجَّدةُ ،والدهشة ،والمفاجأة ،وكلها معطيات فكرية ،ومعنوية تعزز
اإلحساس بجماليات االنحراف ،والعدول الشعري ،كقيمة فنية سامية.

ويرسم الشاعر لوحة وجدانية ،للحظة إنسانية تجذرت في شعور كل فلسطيني ،اكتوى بنار الفراق،

واالغتراب ،فراح يرقب طيوف الغد البعيد:
) (31ينظر/أبو محمد القاسم السجلماسي – المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع– تحقيق :عالل الغازي ،ط1911 ،1هـ=1411م،

مكتبة المعارف– الرباط – ص.599

) (31ينظر/أبو عبيدة المثنى ،مجاز القرآن ،تحقيق :محمد فؤاد سيزكين( ،د .ط) 1311 ،هـ  ،مكتبة الخانجى ،القاهرة،91 ،93/1 ،

 ،94وغيرها.

) (34ينظر/أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الفراء ،تحقيق :أحمد يوسف النجاتي ،وآخرين ،ط( ،1د .ت)  ،دار المصرية

للتأليف والترجمة ،مصر.919 ،142/1 ،

) (91ينظر/أبو العباس المبرد ،الكامل في اللغة واألدب ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط1911 ،3هـ =1441م ،دار الفكر العربي،
القاهرة.99/5 ،

) (91ينظر/أبو إسحق الزجاج  ،معاني القرآن واعرابه ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي ،ط1911 ،1هـ =1411م ،عالم الكتب ،بيروت،

.19 ،9 ،391 ،3

) (95ينظر/أحمد ابن فارس  ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ،ص.121 ،194 ،91

) (93ينظر/أبو منصور الثعالبي ،فقه اللغة وسر العربية ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،ط1955 ،1هـ =5115م ،إحياء التراث العربي،
ص.559 ،552

) (99ينظر/أبو علي الحسن ابن رشيق  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،591 ،592/1 ،

.315 ،519 ،511

) (92محمد تحرشي ،أدوات النص اتحاد الكتاب العرب ،ص.13
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غريبا ال يرى إال دخاانا يملأ اآلفاق و ِّ
اآلتي
ا
عود الخوفِّ
غريبا في ِّ
مهب ِّ
يح،
الر ِّ
تعصف ِّبي ر أ
أ
ا
تحمألها ِّجراح ِّاتي
ِّ
ألعق من ِّ
األمس في صب ِّحي وفي ليلِّي
غبار
و أ
وأم ِّشي في ِّظ ِّ
الل الجم ِّر...
ِّ
تكويني...

نيوب الشو ِّق والدر ِّب...
أتمزأقني أ
لقد استطاع الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" أن يصهر القارئ في أتون بوتقة تجربته ،من خالل تلك الصورة
()46

الحية المتحركة ،المسكونة بآالم الغربة ،وعذاباتها ،والمعبرة عن تجربة إنسانية متكررة ،ما تكرر الحدثان...

فهو غريب ،قد سدت في وجهه معابر الحياة ،وفتحت له مخارجها ،فهو :غريب ال يرى إال دخاانا يمل

اآلفاق واآلتي ،وهو غريب في مهب الريح ،وتعصف به رعود الخوف

ويلعق من غبار األمس في صبحه وفي ليله ،ويمشي في ظالل الجمر...وكلها تعبيرات استعارية،

مجازية ،خرجت عن وظيفتها المعجمية ،لتنسج لنا فسيفساء من الدالالت غير المباشرة ،وظفها الشاعر من

أجل التعبير عن منجزه الشعري ،وليخرج بها عما هو معتاد ومألوف ،حيث حقق ما ينبغي أن يتصف به

من تفرد ،وابداع ،وجذب ،وأخرجه من دائرة النمطية المستهلكة ،إلى عالم اإلبداع ،والتألق .وكلها صور إنسانية

تحكي ظلم اإلنسان ،لإلنسان ،ومعاناته ،وغربته الوجودية.

ويرسم الشاعر لوحة تصويرية كلية ،لحال األمة وما أصابها من هوان ،وذل ،ولم يكن هدف الشاعر هو

إظهار هذه الصورة السلبية لذاتها ،وانما راح يعلل ذلك بتواطؤ بعض الشخصيات مع األعداء ،أمثال (أبي
رغال) ()47؛ الذي صار رمز الخيانة ،والتواطؤ الرخيص.

لقد استطاع الشاعر -من خالل هذه التقنية-إسقاط الماضي برموزه ،ودالالته ،على الحاضر بواقعه

األليم ،وجراحاته المثخنة في خاصرة األمة ،فكانت شخصية (أبي رغال) تلك الشخصية التي أدت دورها

الداللي المنوط بها في النص دون إعالن أو صخب ،أو جلبة ،مما أكسب تجربة الشاعر عمًقا ،وأصالة،
تقاطعت مع رؤيته الوطنية الغيورة.

( )99عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.113

( )91وهو رجل من ثمود ،كان دليال ألبرهة الحبشي الذي جاء لهدم الكعبة ،ويشار إليه في كتب التاريخ العربي باحتقار ،وازدراء ألنه لم
يعرف عن العرب في ذلك الحين من يخون قومه مقابل أجر معلوم.
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أبعادا
ولعلنا نستشرف ومضات األمل عند الشاعر من خالل االنحراف الداللي للكلمات ،التي أخذت ً

مجازية ،أبعد من حقيقتها المعجمية ،حين تحول الذل إلى سفينة تقل كل من هم على شاكلة (أبي رغال)،
وتتجلى قيمة االنزياح الجمالية هنا في األبعاد الداللية للسفينة التي ترمز إلى الرحيل ،وهو رحيل غير

مأسوف عليه عند الشاعر ،رحيل الخيانة ،والتبعية...رحيل الوجع السياسي بكل أشكاله ،وقد عزز الشاعر
عطا هللا "أبو ِّ
السبح" تلك المعاني من االنزياح الكامن في كم الخبرية التي أفادت كثرة الشرفاء ،واألحرار

الذين سيدوسون بأقدامهم هام كل خائن ،وعميل.

الذل صار سفين اة
و أ
للجمع يحمألها الجوى
ِّ
كم فيك يا وطِّني الحبيب من الرجال
كم فيك ِّمن قدم أبي
داس هام (أ ِّبي أرغال)

()91

إن تكثيف المعنى ،واختزال اللغة ،يفتح آفاًقا واسعة وكبيرة ،لتعدد الداللة ،وانفتاح النص ،وهو إحدى
أهم سمات الشعر العربي الحديث ،وسمة بارزة عند الشاعر عطا هللا "أبو السبح" على مساحة ديوانه (غربة)،
ومما يلفت أنظار القارئ لهذا الديوان ازدحامه باإلسقاطات التاريخية (شخصيات ،وأحداثًا) ،إال ما ندر ،وهو
توظيف داللي بالدرجة األولى ،يحمل العديد من اإلشارات ،والتلميحات ،واإليماءات المثخنة بالجراح،

والمسكونة بالوجع ،وبدرجات متفاوتة من الحدة والغضب ،ومن ناحية أخرى فنن هذه اإلسقاطات تدل على

ساذجا
سردا
ساردا للتاريخ ً
سعة اطالع الشاعر ،وعمقه الفكري ،والثقافي ،والجدير بالتسجيل هنا أنه ليس ً
ً
اعتباطيا ،بل هو فقيه به ،يعرف متى ،وأين ،وكيف يوظف هذه المواقف ،والشخصيات ،فهو مصور بارع،
ً
يجيد الرسم على جدران التاريخ ،فال تكاد تخلو قصيدة من إشارة تاريخية ،أو إلماحة لشخصية ،كان لها
بصمة ما في الزمن الغابر.

وما يزال الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" يوظف التاريخ من خالل شخصياته ،للتعبير عن منجزه الشعري،

باعتباره أداة داللية ،ذات أبعاد سياسية ،تحكي الواقع ،وتعيد إنتاج الماضي ،وفق معطيات الحاضر بكل

ألوانه ،فها هو (نيرون) يعود ،ليحرق غزة ،كما حرق مدينته روما من قبل ،يحرق كل شيء بنشوة (نيرونية)،
ونكهة (عروبية) ،فغزة يقتلها الحصار ،ويغتالها التآمر!! غزة مسرح كبير ،أبطاله شذاذ آفاق العار ،والجبن،

( )91عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.141
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والتهتك ،أبطاله (خصيان السلطان) ( ،)49واألشرار ،والكذابون ،والغدارون ،...لقد اجتمع على غزة النفاق،

الف ْج ُر!!.
والفسوق و ُ

صباح الب ِّ
حر
أ
يف و ِّ
صباح الس ِّ
المنجل
أ

ق األسماك واألفالك واألنسام والمشتل
صباح يحر أ
أهنا نيرو أن يا غزة
ِّ
بان والعر أب
أهانا الغر أ
الجبناء
ياف و
أ
أهنا الس أ
اخور و أ
األحالف والشذا أذ والم أ
و ِّ
ان والك ِّذ أب
الخصي أ
أنياب من غدأروا
أهنا
أ

علوك والغجأر
اق والص أ
اق وال أفس أ
أهنا األبو أ
ومن المالحظ أن الشاعر قد نأى بمعجمه اللغوي عن اللغة الوعظية الخطابية-التي ربما ينزلق إليها
()50

قدر معقوالً من
بعض الشعراء لما تتمتع به من صوت مرتفع ،وصخب ،يناسب المقام-إلى شعرية تحمل ًا
الكثافة الداللية ،واالنحراف المركز ،فقد تحررت ألفاظه من سلطان التقليدية ،والجمود المعجمي ،إلى آفاق
البيانية الرحبة ،ذات التعانقات الداللية المتشابكة ،ولم تعد حبيسة إطارها المعجمي الضيق.
ويجيد الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" توظيف بعض التقنيات التعبيرية الفنية ،ذات الحموالت الداللية ،التي
تحمل نكهة الشاعر ،وبصمته الخاصة ،وذات التأثير المباشر في القارئ ،كالتعجب ،والسخرية ،والكناية،

والتلميح ،واالستعارة...ليجسد من خالل ذلك كله تجربته الشعورية .فها هو في قصيدته (إلى بغداد) يوظف

كل طاقاته التعبيرية الفنية ،من أجل إحداث نوع من التواصل الوجداني ،بينه وبين المتلقي ،ولعله صرح

مل الصب َر من تفاهات
الصبر َّ
ببعض مشاعره في مقدمة هذه القصيدة فقال " :كم أنت صابرة [يا بغداد] و ُ
مل الصبر من شح ماء (النيل)!! ،ومن كذبة النهر العظيم !!...بغداد أسمع صرخة
الزعامات الغبية ،بغداد َّ
الثكل البليغ في صدر (ليلى العامرية)...

()51

( )94عادة ما يرمز للخصي بأداء دور معين في الحياة االجتماعية ،ولعل الشاعر أراد أن يشير إلى دور بعض (الخصيان) عديمي
الفائدة ،والذين ال يرتجى منهم خير ،الذين يقومون بأدوار وظيفية في المنطقة ،وهذا من التوسع الداللي ،والمعاني المكثفة التي سكنت

النص عند شاعرنا عطا هللا "أبو السبح" ،حتى صارت الزمة من لوازمه.
( )21عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.93
( )21عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.121
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وتبلغ المأساة ذروتها عند الشاعر ،حين يؤسس للمقارنة بين موقفين ،على قاعدة السخرية ،والتهكم،

فيقول:

الشريف تأس ِّفي...
لب
أ
وليقبل الك أ
قت ِّ
المثال وال مثيل
كنت قد أس أ
إن أ
قد نام ذاك الكلب لما نام أهل الك ِّ
هف ...
أ
أ
ِّفي أمن أ ِّكيد

فقعا وقد بسط ِّ
اع وبالو ِّصيد
الذراع إلى الذر ِّ

حتى إذا جاء العدا أة إلى الع ِّ
...هنا وثب
رين أ
وفي صورة مسكونة باأللم ،يعتذر الشاعر للكلب أن ضرب به المثل...ويرد له اعتباره فهو الشريف ابن

يصا
شهما ،وشر ًيفا!! ،ولكنه لم يجد ًا
خير منه يؤدي هذه المهمة!! لقد كان حر ً
الشريف!! وحق له أن يكون ً
على رعيته ،لم ينم حتى ناموا ،لم تغمض له عين حتى اطمأن على أصحابه ،بعد ذلك نام في كهفه قرير
العين ،ولكن غير بعيد عن رعيته ،فقد أقعى في المكان الوسط بينهم ،حتى يكون بكامل الجهوزية،

تحسبا ألي مكروه ،وطارئ!! .ثم راح الشاعر يرسم صورة مقابلة لتلك الصورة؛ صورة تظهر
واالستعداد،
ً
فيها العروبة في قبيحة حد التقيؤ ،قبيحة قبح العري ،والفضيحة ،والعار.
أما العروب أة يا أخي أة ح ِّار أسوها ِّمن حطب
غداد بين ِّحراس ِّة المقدامِّ ...
شتان يا ب أ
من صان األمانة والشرف
و ِّ
أولئك األوغاد من ِّ
أهل الترف
الغ ِّارقون إلى النخاع

العاشقون العار في أك ِّل ِّ
البقاع
()52
حتى وان قذف الصليب ِّهاللهم ِّفي أل ِّ
ف قاع
أ
وال شك في أن الشاعر قد أجاد في رسم صورة واقعية للعروبة ،وما تعانيه من ٍ
ترد ،وخيانة ،وخنوع ،ومما
زاد المقارنة نصاعة ،وقوة ،ابتعادها عن الخطابة ،والوعظية ،واستغاللها للطاقات اللغوية التعبيرية ،الناجمة
عن االنزياحات اللغوية ،والتصوير الذي اعتمد جانب التجسيد ،والتشبيه ،والكناية ،والتلميح. ...

لقد استطاع الشاعر من خالل هذه المقاربات الداللية ،خلق صور شعرية ،منسجمة ومتناغمة ،من خالل

استغالله للطاقات اللغوية المراوغة ،وكذلك من خالل تمكنه الواضح من معجمه اللغوي الكبير ،مما أتاح
( )25عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.199 ،193
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له فرصة التنقل السلس بين االستعمال المعياري ،واالستعمال االنحرافي كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،بواسطة

العدول بالكلمة عن معناها المعجمي األصلي ،إلى معنى آخر اصطالحي ،فالخطاب الشعري عند الشاعر
عطا هللا "أبو ِّ
السبح" يقوم في مجمله على المراوغة ،وفق معمارية جديدة للنص.
ب  -االنحراف التركيبي:

ومرور بالمفردة ،وانتهاء بالتركيب-
ًا
تتكون الجملة المحكية من مجموعة من المفردات؛ -ابتداء بالصوت،

معينا ،يخضع لمجموعة من القيم ،والقواعد القياسية ،المعيارية ،ويحرص
لغويا ً
مركبا ً
والتي تؤلف فيما بينها ً
الخطاب النثري اإلبالغي ،التوصيلي ،على التقيد بما تواضع عليه أهل اللغة ،بينما يسعى الخطاب الشعري
جاهدا إلى التخلي المحسوب ،والمنظم ،عن بعض هذه القيم ،والقواعد ،بغرض خلق بنية جمالية( ،)23بيد أن
ً
المنجز الشعري يحتاج إلى مستوى آخر من مستويات التركيب ،وهو مستوى يخرق فيه المبدع تلك النمطية،
ويتجاوز تلك التقليدية ،حيث يعيد ترتيب أولويات الجملة ،من حيث تقديم ما حقه التأخير ،وتأخير ما حقه

بالغيا (بااللتفات) ،وكلها أدوات ال غنى عنها
التقديم ،والحذف ،والتبادلية في مواقع الضمائر فيما يعرف
ً
قادر على حمل دالالت الكلمات
من أجل إعادة هندسة الجملة ،وفق النسق التعبيري الجديد ،ليكون ًا
بنشعاعاتها ،وكثافتها ،وما تتضمنه من إشارات ،ومعان ،وهو ما يعرف بالعدول ،وخرق نمطية تركيب

بعدا تعبيريًّا أكثر جدة ،ودهشة ،وذلك ما عبر عنه الجاحظ
الجملة ،واعادة ترتيب عالقاتها ،لتمنح الجملة ً
بقوله :خروج الشيء "من غير معدنه أغرب ،وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم ،وكلما كان أبعد في الوهم
كان أطرف ،وكلما كان أطرف كان أعجب ،وكلما كان أعجب كان أبدع"( .)54وما هذه الدهشة التي عبر
عنها الجاحظ ،إال تعبير آخر ،وغير مباشر عن العدول واالنحراف بمفهومه العام ،من خالل الربط بين

المتباعدات ،وكسر حدة النمطية.
-1التقديم والتأخير:

تمتاز اللغة العربية بأنساق تركيبية صارمة في أغلب األحيان ،جعلت نظامها اللغوي فر ًيدا من نوعه،
فاألصل في الجملة العربية هو الترتيب الطبيعي للجملة ،حسب أركانها المعروفة ،ولكن هذا الترتيب الصارم

قادر على القيام بأعباء التعبير عن النفس البشرية ،بمشاعرها ،وأحاسيسها،
ألركان الجملة ،لن يكون ًا
وانفعاالتها ،ولهذا لجأ األدباء إلى أحضان اللغة ،بما تكتنزه من قدرات فائقة ،وطاقات تعبيرية متقدمة ،من
خالل إجراء بعض التعديالت على نظام الجملة ،أو التركيب ،وبنحداث هزة يسيرة داخل الجملة عن طريق

التقديم ،والتأخير ،أو الحذف ،أو الفصل والوصل ،وااللتفات...وغير ذلك ،مما يبعث لدى القارئ نشوة،
( )23ينظر /محمد عبدو فلفل ،في التشكيل اللغوي للشعر ،مقاربات في النظرية والتطبيق ،ص.13

( )29أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البيان والتبيين ،تحقيق :فوزي عطوي ،ط1491 ،1م ،دار صعب ،بيروت ،ص.95
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ودهشة ما كان لها أن تتأتى لوال ذلك الحراك (المحسوب) داخل الجملة؛ أما التقديم أو التأخير؛ فهو نقل

اللفظ عن رتبته في نظام الجملة العربية ،إلى موقع آخر؛ فرتبة الفاعل قبل المفعول ،والمبتدأ قبل الخبر،
تأخير ،وعندما يتناهى إلى أسماعنا عبارة (التقديم
ًا
تقديما أو
فنذا جاء الكالم على خالف ذلك؛ قيل :إن فيه
ً
مفصال من مفاصل التركيب اللغوي ،وأننا بصدد ترتيب جديد
والتأخير) فنننا ندرك أننا أمام عمل يمس
ً

ألم بقواعد النحو ،فاأللفاظ موجودة قبل
للجملة ،وهو جهد حساس وال يقوم به إال من امتلك ناصية اللغة ،و َّ

تقديما
الشعر نفسه –كمادة أولية -ولكن الفنان العبقري ،هو الذي يعيد ترتيب أولوياتها ،وهندستها ،وتنسيقها؛ ً
يحا ...من خالل استغالله للرخص اللغوية المتاحة ،تجس ًيدا لتجربته
وتأخيرا ،فصالً ووصالً ،حذًفا وتصر ً
ً
الشعورية ،ونقلها للمتلقي بثوب جديد؛ وهذا من شأنه أن يجعل المتلقي في حالة تأهب دائم ،وترقب مستمر.
وقد تناول هذه الظاهرة كثير من النحويين ،واللغويين ،واألسلوبيين ،كل من زاوية اهتمامه الخاصة ،فقد درس

النحاة هذه الظاهرة ،واهتموا بمسألة الرتبة على وجه الخصوص ،وأوردوا لها الضوابط؛ ف أروا أن التقديم
والتأخير ال يصلح في كل المواضع؛ ألن األصل في الكالم هو عدم التقديم والتأخير( ،)55وانما يصلح التقديم
موضحا( ،)56أما البالغيون واألسلوبيون فقد راحوا يوجهون خروج التقديم والتأخير
والتأخير إذا كان الكالم
ً
عن ظاهره إلى أغراض أخرى كالتبرك ،أو المناسبة ،أو الحث والحض ،أو السبق ،أو الكثرة ،أو

الترقي...وغير ذلك من األغراض التي ربما يقتضيها السياق ،وهذا يعني أن التقديم والتأخير بمفهوم البالغيين

المحدثين نوع من االنزياح ،أو كما سماه آخرون العدول عن النمط الطبيعي للكالم ،وهذا يعنى أن التقديم
والتأخير كظاهرة بالغية هي في ثوبها الجديد انزياح.

وقد امتدح النحاة العرب هذه الظاهرة ومنهم عبد القاهر الجرجاني ت ـ ـ 911ه ،في دالئله حيث أظهر

اسع
لمحاسن ،و ُ
أهميته الجمالية الناجمة عن كسر نمطية ترتيب العبارة بقوله" :هو باب كثير الفوائدَ ،ج ُّم ا َ
ويْفضي بك إلى َلطيفة؛ وال تَزال تَرى شع اًر َيروُقك
التصرفُ ،
ال َيْفتَُّر لك عن بديعةُ ،
بعيد الغاية ،ال َيز ُ
ِّ
لديك م ِّ
وح ِّول اللفظ
سب َب أَن ارَق َك ول ُ
ويْل ُ
ف عندكْ ،
تنظر ُ
طَ
فتجد َ
َم ْس َم ُعهَ ،
أن ُقد َم فيه شيء ُ
وق ُعه ،ثم ُ
طف َ َ
عن مكان إلى مكان"( ،)57ولعلنا نالحظ أن سياقات التقديم ،والتأخير تلقي بظاللها الجمالية على التركيب

"من خالل العدول عن الترتيب المألوف ،إلى ترتيب آخر يتميز بقدرته على إبراز الداللة"( ،)58وهي تقنية
يلجأ إليها المبدع من أجل إعادة ترتيب العالقات الداخلية للجملة ،وتحقيق اختراق فني مدهش للجملة.

( )22جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف ابن هشام األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :مازن المبارك ومحمد
علي حمد هللا ،ط1412 ،9م ،دار الفكر ،بيروت ،ص.214

( )29أبو العباس المبرد ،المقتضب ،تحقيق :محمد عبد الخالق عظيمة( ،د .ط)( ،د .ت) ،عالم الكتب ،بيروت.42/5 ،
( )21عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق :ياسين األيوبي ،ط ،1المكتبة العصرية ،الدار النموذجية.139 ،
( )21محمد عبد المطلب ،البالغة واألسلوبية ،ط 1449 ،1م ،الشركة المصرية العالمية للتشر ،القاهرة ،ص.331
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لقد استطاع الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" في ديوانه (غربة) أن يوظف تلك الرخص اللغوية ،وأن يعيد

صياغة تراكيبه ،دون اإلخالل بأبجدية وقواعد اللغة ،ومن ذلك قوله:
()59
صارو أخ غزة أبدع الترتيال***يعلِّي سنام ِّ
الدين والتنزيال
أ
فقد قدم الشاعر البيت السابق (صاروخ) وهو نكرة ،ومن المعلوم عدم جواز تقديم النكرة ،واالبتداء بها
إال بمسوغ ،وهو هنا إضافتها إلى معرفة ،ولعل الشاعر قد فضل االبتداء بالنكرة ،وجاء لها بمسوغ ،ألهمية
هذه النكرة في السياق ،ولما تفيده من دالالت ،فقد خرجت كلمة صاروخ عن داللتها الحقيقية في التدمير،

إلى معاني العزة ،والكرامة ،التي افتقدتها األمة منذ أزمان طويلة ،وذلك بنضافة هذه النكرة (صاروخ) إلى

(غزة) التي صبرت ،وصمدت في وجه أعتى خامس جيش في العالم ،وأقوى جيش في المنطقة ،بل تعدى
األمر الصبر ،والصمود إلى الرد على المعتدي بالمثل ،وهذا مالم نعهده منذ عقود طويلة ،فصار (صاروخ

رمزا ،وأيقونة كرامة األمة ،وعزتها.
غزة) ً
وعن مدينة رفح التي ضرب بها المثل بأنها (آسرة الجنود) ،ورفح أسرار الحروب ،ورفح الصندوق
األسود ...يقول الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح":

ِّ ()60
ِّمن ِّ
قلعة األ ِّ
اغر وذلِّيال
يذعن ص اا
جناد في رفح جرى***(كالأقش)
أ
لقد قدم الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
از
السبح" الجار والمجرور (من قلعة األجناد) المتعلق بالفعل (جرى) اعتزًا
افتخار بما قدمته من تضحيات ،ومقاومة للمحتل ،وكأنه في سباق ماراثوني ،قبل أن تفلت
بهذه المدينة ،و ًا
()61

الفرصة من بين يديه ،وكان بنمكانه أن يبدأ بالفعل (جرى) ،ولكنه لن يستطيع في هذه الحال الوفاء بحق
هذه المدينة ،فكان أن قدم (قلعة األجناد) بظاللها ،وايحاءاتها ،ودالالتها ...لتعبر عن تجربته الشعورية تجاه

هذه المدينة.

وليس أكمل ،وال أجمل من أن تقدم ما حقه التقديم ،إجالالً ووفاء له ،فما كان حقه التقديم؛ ال يجوز

تقدير لمقامه الكريم ،وحقه في التبجيل ،من ذلك ابتداؤه بذكر بعض المدن األعالم في قطاع غزة،
تأخيره ً ،ا
قل أن تجود بمثلها األيام ،من ذلك قرية (الزنة) شرق خان يونس ،التي شهدت
والتي قدمت نماذج بطوليةَّ ،
أشرس المعارك ،وسجلت أنصع التضحيات ،في مقاومة الصهاينة المعتدين أثناء حربهم على غزة عام
5119م ،حيث يقول الشاعر:

يش غد ار بكراة و ِّ
ِّ
أصيال
النتن)
أ
و( أ
يبطش بالزؤامِّ أحقولنا***في الع ِّ ا

( )24عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.32
( )91من معانيها القردة.

ينظر /محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،تاج العروس من جواهر القاموس ،باب( :قشش) .339/11
( )91عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.31
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يدوس أه طفل بكـــــى تهلِّيال
اق
أ
و(الزنة) اإلشر أ
تقطف رأس أه***و أ
فقد عز على الشاعر إال أن يرطب تجربته الشعورية ،وأن يسجل تلك األحداث الجسام ،التي أعادت
اقف ،عز أن تتكرر ،فكان أن َّ
وفى هذه القرية الصغيرة ،المغمورة،
لألمة كرامتها ،وشرفها ،بما حوته من مو َ
()62

بعضا من حقوقها ،وحق لها أن تتبوأ صدارة الجملة ،كما تبوأت صدار الشرف
التي لم يسمع بها أحدً -
والعزة ،والكرامة.
كما لم ينس الشاعر ما قامت به مدن الشمال وقراه من تضحيات ،وما بذلته من دماء ،وما قدمته من

دفاعا عن الكرامة المهدورة ،والعزة المفقودة ،منذ أزمان بعيدة ،فقرية (بيت حانون) هي إحدى القرى
أشالءً ،
الفلسطينية المالمسة للخط األخضر مع فلسطين المحتلة عام 1491م ،والتي شهدت أعظم المعارك مع

العدو الصهيوني ،فكان حقها ،وحق سائر مدن القطاع أن يكون لها الصدارة ،اعت ارًفا بما قدمته من دماء
أبنائها األبرار:
()63
ِّ
ِّ
كام أفوال
ام كما الر أ
في (بيت حانون) وحارة الجئ***سقط الزؤ أ
ويحاول الشاعر استثمار االنزياحات الممكنة ،والمتاحة ،حيث يتعانق العامل النحوي ،مع البالغي ،من

أجل تحقيق غايات داللية موحية ومشعة ،فقد قدم الشاعر الجار والمجرور (في بيت حانون) على المتعلق

به الفعل (سقط) ،وهو بذلك يرفع من شأن الجار والمجرور مناط التكريم ،بنعطائه موقع الصدارة في

التركيب.

كما أجاز الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" االبتداء بالنكرة بقوله:
ِّ ()64
(سو أاد الل ِّ
يحبك لِّي أخيوط القي ِّد ِّبالأقبل)
يل
أ
ولعل مسوغ االبتداء بالنكرة في هذا الموضع؛ أنها أضيفت إلى معرفة ،وقد استطاع الشاعر توظيف

الطاقات الداللية الموجودة في لفظة (سواد) مناط التقديم ،من قبيل إضافة المترادفات ،حيث يشترك السواد
مع الليل في داللة واحدة ،من أجل توكيد حالة شعورية معينة ،حيث أردف الشاعر بما يعزز المعنى ،حينما

دالليا ،أن الليل هو زمان الكيد ،والمكر ،والتفكير ،والتدبير .ولعلنا نلمس
جعل الليل (يحبك-القيد) ،والمعلوم ً

وخصوصا ذلك االنحراف المتمثل في االبتداء بالنكرة،
مقدار االنحراف اللغوي ،والتوظيف المجازي لأللفاظ،
ً
الذي مثل في حد ذاته عدوالً عن االبتداء بالمعرفة وهو (األصل) ،إلى االبتداء بالنكرة ،دون المساس بقواعد

( )95عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.31
( )93عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.31
( )99عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.99
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اللغة ،أو تحطيمها بالمفهوم السلبي لمصطلح التحطيم .والذي يتبناه الباحث استبدال ذلك المصطلح،
بمصطلح أكثر إيجابية وهو :استغالل الطاقات اللغوية ،ال تحطيمها.

ويرسم الشاعر صورة للعيد الفلسطيني ،فها هو الطفل الفلسطيني يلعب ،وهو أمر طبيعي ،وصورة مشرقة

لواقع العيد ،ولكن أن يلعب (بالمنايا) ،فتلك هي خصوصية العيد في فلسطين:
ِّ ()65
العيد يلعب ِّبالمنايا***وأم ِّ
وطفل ِّ
العيد يسبيها األعادي
أ
أ
ولعل عدول الشاعر عن االبتداء بالمعرفة ،إلى االبتداء بالنكرة (طفل) ،وفق المسوغات التي أقرها أهل

النحو ،تحمل دالالت السعادة ،والبراءة ،فقد أضاف النكرة (طفل) إلى المعرفة (العيد) ،ليكتسب منها التعريف،
وتعبير عن حال الطفل الفلسطيني مع العيد؛ فقد فاجأنا الشاعر (بالمنايا) وهو انحراف مقصود
ًا
ولكنه،...
من الشاعر ،حيث كان من المتوقع أن يلعب الطفل بالهدايا ،واأللعاب...إلخ ،ولكن إصرار الشاعر على

(المنايا) جاء بغية تصوير المشهد الفلسطيني بكل تفاصيله المأساوية.

رمز للفرح ،والمرح ،واللعب،
ثم راح الشاعر يؤكد صورة الفلسطيني البائس مرة ثانية ،إذ لم يعد العيد ًا
فالعيد الفلسطيني ،ألم ،وفراق ،ودماء ،العيد عند الفلسطيني ذكريات ،ونوح ،وبكاء ،العيد أشجان ،وأحزان،
وثكل:

ِّ ()66

العيد آهات الثكالى***ونور ِّ
وبسم أة ِّ
العيد فيض ِّمن سواد
أ
أ
ويوظف الشاعر تقنية (المفاجأة) مرة أخرى ،فاستهالل الشاعر بألفاظ ذات دالالت تتوافق مع العيد

وبهجته ،يجعل القارئ ،أو المتلقي ينساق مع هذه األجواء الحالمة ،السعيدة ،واذا بهذه البسمة من طراز

فريد؛ بسمة مجللة باأللم ،والحزن ،والذكريات الحزينة ،ثم يكرر المشهد مرة أخرى في الشطر الثاني :فنور

العيد فيض ،ولكن المفاجأة والدهشة هنا-أنه فيض من (سواد) على غير ما كان يتوقعه القارئ ،وهذا هو
مبعث الجدة ،والجمال الفني ،الذي يجسد تجاعيد الجرح الفلسطيني النازف باستمرار.

-2الحذف:

يعد الحذف أحد الظواهر اللغوية التي تشترك فيها جميع اللغات اإلنسانية ،لكنها في اللغة العربية أكثر

مهما من منجزات االنحراف،
ووضوحا؛ لميل العربي فطرة إلى اإليجاز ،واالختصار ،ويعد الحذف ًا
ثباتًا
منجز ًّ
ً
والعدول عن مقتضيات الجملة ،فاألصل في الكالم الذكر ،والتصريح ،أما الحذف فهو طارئ ،وان كان

شائعا عند العرب ،غير أن هذا المنجز اللغوي يجب أن يخضع لبعض القواعد ،والضوابط ،واال تحول إلى
ً
فوضى حقيقية ،إذ ال يجوز الحذف إال بدليل ،ويعد الحذف من أكثر مظاهر التماسك النصي ،وهو "اعتداد
( )92عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.512
( )99عطا هللا "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.512
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بالمعنى العدمي على ما يسميه النقاد" Zero Morphemeفالبنيات السطحية في النصوص غير مكتملة
غالباً ،بعكس ما قد يبدو لمستعمل اللغة العادي ،ففي قوله تعالىَ ﴿ :ش ِّه َد للاُ أََّن ُه الَ ِّإَل َـه ِّإالَّ ُه َو َواْل َمالَِّئ َك ُة
َوأ ُْولُوْا اْل ِّعْل ِّم﴾( )67ال مفر من فهم "شهد المالئكة وشهد أولو العلم" ولوال هذا الفهم لجعلنا المالئكة وأولي العلم

آلهة مع هللا سبحانه وتعالى(.)68

وقد تحدث كثير من العلماء عن هذه الظاهرة ،وما تتضمنه من انحراف عن النسق التقليدي لتركيب

طيف المأخذ،
الم ْسلك ،ل ُ
الجملة ،ومنهم عبد القاهر الجرجاني ،الذي راح يصفها بدقة فيقول" :هو باب ُ
دقيق َ
الذك ِّر ،والصمت عن ا ِّ
ِّ
إلفادة ،أ َْزَي َد لإلفادة؛
ص َح من ْ
َ
عجيب األَمر ،شبيه بالس ْحر؛ َ
ُ
فننك ترى به تَ ْر َك الذكر ،أَ ْف َ
ِّ ()69
ِّ
َتم ما تكو ُن بياناً إذا لم تُب ْن" .
جد َك أ َْن َ
ط َق ما تكو ُن إذا لم تَ ْنط ْق ،وأ َّ
وتَ ُ
كبير لثنائية الذكر
اهتماما ًا
موضحا جماليات الحذف ،وبهاءه ،حين أولى
ويواصل الجرجاني في دالئله،
ً
ً
ِّ
حسنا ،وتأثيرا ،وجماالً" :فما ِّمن اس ٍم أو ٍ
ُصيب به
والحذف ،مقارًنا بين طرفيها ً
فعل تَ ُ
جده قد ُحذ َ
ف ،ثم أ َ
ً
ْ
موضعهِّ ،
َّ
َح َسن من ذكرِّه ،وترى
ف فيها ،إال وأنت تَ ُ
ف في الحال َي ْنبغي أن ُيح َذ َ
وحذ َ
جد ح ْذَفه هناك أ ْ
َ
ُ
ُ
إضمارهُ
()11
ِّ
آنس م َن ُّ
وصفا دقيًقا
ط ِّق به"  ،كما تحدث ابن األثير عن هذه المسألة ،فوصفها
الن ْ
ً
في النفس أ َْولى و َ
بقوله" :أما اإليجاز بالحذف فننه عجيب األمر ،شبيه بالسحر ،وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من
مبينا إذا لم
الذكر ،والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،وأتم ما تكون ً
()11
دائما على تمام عناصر الجملة،
تبين"  ،فقد حدد ابن األثير رؤيته بأن عملية التواصل ،واإلبالغ ال تقوم ً
ووحداتها الداللية األساسية بشكل مطرد ،وانما قد تتم بحذف بعض هذه الوحدات ،فالصمت في أحيان كثيرة،

وسيلة ناجعة من وسائل التواصل ،ومن هنا تتجلى لنا تلك الجدلية القائمة بين الكالم ،والصمت ،أو بين

التصريح ،والحذف ..في العملية التواصلية ،ليصبح باإلمكان تحقيق الوجه اإلبالغي بين المتكلم

والمتلقي( .)15كما حدد ابن األثير الحذف بسياج الدليل والقرينة ،واال ُعَّد ترًفا ال طائل من ورائه" :واألصل
في المحذوفات جميعها على اختالف ضروبها أن يكون في الكالم ما يدل على المحذوف ،فنن لم يكن
( )91آل عمران11 :

الشاهد من وضع المترجم.

( )91روبرت دي بوجراند ،النص والخطاب واإلجراء ،ترجمة :تمام حسان ،ط1911 ،1هـ = 1441م ،عالم الكتب ،القاهرة ،ص.39
( )94عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق :ياسين األيوبي ،ط.193 ،1
( )11عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،ج ،1ص.125

( )11ضياء الدين ابن األثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيق :أحمد الحوفي -بدوي طبانة ،ط( ،5د .ت) نهضة مصر
للطبع والنشر ،الفجالة ،القاهرة.591/5 ،

( )15ملياني ،محمد ،جمالية الحذف من منظور الدراسات األسلوبية( ،مقال) ،مجلة الكلمة للدراسات واألبحاث ،العدد ( )19السنة التاسعة
عشرة ،صيف 5115م 1933 /هـKalema.net.
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()13
هناك دليل على المحذوف فننه لغو من الحديث ال يجوز بوجه وال سبب"  ،وحتى يكون الحذف معقوالً

متقبالً ،وايجابيا هادًفا ...فال بد له من داللة تشير إليه ،وقرينة تدل عليه ،ولهذا شرطوا له الشروط ،وحددوا
َن تَ ُكو َن ِّفي المذكور دالَلة على المحذوف ِّإما ِّمن
الحدود .يقول الزركشي في برهانه ،ومن هذه الشروط" :أ ْ
َلفظه ،أَو ِّمن سياقه ،واال لم يتمكن من معرفته ِّ
لغزا .وهو
فيصير اللْفظ مخالً بالفهمِّ ،ولِّئال يصير الكالم ً
معنى قولهم :ال َّبد أن يكو َن فيما أ ُْب ِّقي دليل على ما أُْل ِّقي"( ،)19وعلى هذا ...فيمكن اعتبار الحذف صورة
َ
َ
من صور البناء اللغوي المقصود ،وغير المباشر ،على الرغم من تلبسه الظاهري بالنقص ،وعدم الكمال،
فقد يشمل الحذف كل العناصر اللغوية في التكلم ،ابتداء من الصوت ،إلى العبارة ،مع قرينة توحي

بالمحذوف ،وتأخذ بفكر القارئ ،والمتلقي نحو الكشف عن تجلياته الجمالية ،والتحليق في فضاءاته العلوية.
وقد وظف الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" هذا المعطى في ديوانه (غربة) حيث يقول في سياق قصيدته

(لن) والتي يطرح من خاللها العديد من األسئلة دون جواب ،ألن قرينة الحال تدل عليها ،وهذا الحذف،
ظاهرة قديمة ،مارسها كثير من الشعراء "اعتمادا على القرينة الرافعة للبس"

()75

ال لن نعيش مع اليهود ألنهم

زرعوا الظالم بفجرنا ،قتلوا الوليد

سحقوا براعمنا ،وقد سجنوا القعيد
إلى أن يصل إلى قمة التأزم:

يا هل ترى سنحبهم؟ ونعيش في ذات الوجود
 ...لن

()76

فقد عدل الشاعر عن جواب هل ،وأحالنا إلى معلوم من السياق بالضرورة ،هو :ال.
كما عدل الشاعر قبل ذلك عن ذكر المنادى غير المذكور ،الذي فسرته العرب ب ـ (صاحبي)

أو يا (أيها المخاطب).

وقد كرر الشاعر هذا الحذف الذي يسبق لن أربع مرات.

كما حذف الشاعر المنادى سابًقا ،فننه هنا يحذف األداة ذاتها ،حيث يقول:
( )13ضياء الدين ابن األثير ،المثل السائر ،تحقيق :أحمد الحوفي -بدوي طبانة.591/5 ،

( )19بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط 1319 ،1هـ =

1421م ،دار إحياء الكتب العربية ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.111/5،

( )12خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الوقاد ،شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون ،ط،1

1951هـ=5111م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.994/1 ،
(" )19عطا هللا أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.111
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البداي أة ِّ
تلك ِّ
لمع ِّفي ثنايا أمة
سيدي ،كالبر ِّق ي أ
فقد حذف الشاعر أداة النداء (يا) ( )78قبل (سيدي) ،وهو حذف جائز ،ومطرد في االستعمال العربي
الصِّديق أَْفِّتنا ِّفي سب ِّع بَقر ٍ
كثيرا ،وله شواهد كثيرة ،نذكر منها على سبيل المثال :يوسف أَيُّها ِّ
ات ِّسم ٍ
ان
ُ َ
َْ َ َ
ً
َ
ُ ُ ُ َ
()14
ْكُله َّن سبع ِّعجاف وسب ِّع سنبالَ ٍت خض ٍر وأُخر ي ِّابس ٍ
ات َّل َعلِّي أ َْرِّج ُع ِّإَلى ال َّن ِّ
اس َل َعَّل ُه ْم َي ْعَل ُمو َن ، وهو
َيأ ُ ُ َ ْ
َ َْ ُ ُ
َ
ُ ْ َ ََ َ َ
انحراف عن األصل في تركيب الجملة ،وفي ترتيب مفرداتها ،وهو عدول عن الكمال الظاهري الجملة نحو
()77

تخفيفا لتسارع الزمن ،وضيق المقام عن الذكر ،لقرينة (البرق يلمع) التي تحمل داللة السرعة.
الحذف؛
ً
كما استخدم الشاعر تقنية اإلحالة إلى (غير مذكور سابق) ،وهي إحالة يمكن أن تطبق على كل ما
يتضح من الموقف االتصالي

()80

كريم؛ أي جبريل ،وهكذا.

مثل :فسبح باسم ربك العظيم .أي سبح يا محمد .ومثل :إنه لقول رسول

وفي هذا السياق يقول الشاعر في قصيدته (ألجلك يا وطني):
صباح الخ ِّ
ير يا وطِّني
أ
ِّ
صباح صم ِّ
ودنا في الأق ِّ
دس
أ أ أ
ِّفي ِّبيسانِّ ،في عكا
ِّ
الطفلة السمر ِّاء
صباح
أ
والحنو أن في ف ِّمها
وتنظر عبر قافلة أتغذ السير لِّلقصى (.)81
أ
()82
لقد حذف الشاعر خبر المبتدأ (صباح الخير) ،وتقديره (مستقر)  ،وكان الحذف هنا من أجل استقامة
الكالم ،وهو حذف بناء ،ال هدم.

(" )11عطا هللا أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.113

( )11محمد بن عبد هللا الجياني ،ابن مالك ،شرح الكافية الشافية تحقيق :عبد المنعم أحمد هريدي ،ط( ،1د.ت) ،منشورات جامعة أم
القرى ،مركز البحث العلمي ،واحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة.1543/3 ،

( )14يوسف.99 :

( )11روبرت دي بوجراند ،النص والخطاب واإلجراء ،ترجمة :تمام حسان ،ط1911 ،1هـ = 1441م ،عالم الكتب ،القاهرة ،ص.39
(" )11عطا هللا أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.119

( )15عبد هللا بن يوسف بن أحمد ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،تحقيق :محمد محيى الدين عبد الحميد ،ط1313 ،11هـ،
القاهرة ،ص.151
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وتنظر أي( :الطفلة) عبر قافلة ،وقد حذف الشاعر الفاعل ألنه مفهوم من السياق بداهة ،وهو من باب

الحذف الجائز .وتغذ السير أي :تغذ (الطفلة) السير لألقصى ،وهو حذف جائز ،وهو معلوم بداللة السياق
عليه(.)83

كما يقول الشاعر في قصيدته (على حلب أذرف دمعة):

األرض مزمجراة ،تبت أيمناك أيا أسأد
وتميد
أ
أ
كب األحر ِّار ،فأنين ِّ
الط ِّ
سير ِّبر ِّ
فل أيف ِّجأرها
أ
وت أ

حمما ،أو نهار
غ ا
ضبا ،أو ا
أي :وتسير (األرض) بركب األحرار ،وقد حذف الفاعل في هذا الموضع للتخفيف بداللة السياق.
()84

كما حذف الشاعر فاعل الفعل المضارع المنهي ،على سبيل األمر في قوله:
()85
ابن أدنقل (ال أتصالِّح)
وقرأت ما كتب أ
از للتخفيف.
فقد حذف الشاعر فاعل الفعل المنهي على سبيل األمر جو ًا
ومنه قول الشاعر –كذلك:-

والى أهنا

فاسمح لنا ِّب أسؤالِّ أكم
ير
لِّم كنت كذ اابا ح ِّق اا
ِّ ()86
ِّ
ير
احا أج اا
لم كنت سف ا

ظا على سالسة العبارة ،ورونقها.
فقد حذف الشاعر فاعل فعل األمر (اسمح) وهو حذف واجب ،حفا ً

كما يقول في قصيدة رامي:

أيا أغرود اة صدحت
وفي ليل خ ِّر ِّ
ِّ
يفي

اجئنا بأنغام أتحِّيأرنا
أتف أ
ِّ
ارسا أح الوا
أنبكي ف ا
ترجل فجأ اة ِّفينا
( )13وقد أجاز الكسائي حذف الفاعل إذا دل عليه دليل.

ينظر /الجياني ،محمد بن عبد هللا ،ابن مالك ،شرح الكافية الشافية تحقيق :عبد المنعم أحمد هريدي.529/2 ،
(" )19عطا هللا أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.111
(" )12عطا هللا أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.119
(" )19عطا هللا أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.112
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ؤذ ِّ
ان أت ِّ
يه
أم األحز أ
ِّ ()87
سعد أرغم أغربتنا
فن أ
صدحت ،أي( :األغرودة) ،وقد حذف الفاعل هنا كراهة التكرار .ترجل ،أي( :الفارس) وقد حذف الفاعل
تخفيفا؛ كراهة التكرار.
أيضاً -
هنا – ً
ومن المالحظ أن الحديث عن االنحراف والعدول التركيبي ،بنوعيه (التقديم والتأخير-الحذف) اللذين

تناولهما الباحث بالدرس ،قد أحدثا خرًقا لرتابة الجملة ،وهيئتها من جهة ،ومن جهة أخرى فنن هذا االنحراف

دالليا ،وجماليًّا لم يكن له أن يتحقق لوال هذا االنحراف ،والعدول عن نمطية تركيب
قد أكسب التركيب ً
بعدا ً
العبارة ،وترتيب أولوياتها ،إلى التقديم والتأخير ،والحذف.
 -3االلتفات:

االلتفات :وهو االنتقال من التكلم -أو الخطاب أو الغيبة-إلى صاحبه ،لمقتضيات ومناسبات تظهر

بالتأمل في مواقع االلتفات ،تفنناً في الحديث ،وتلويناً للخطاب ،حتى ال يمل السامع من التزام حالة واحدة،

وحمال له على زيادة اإلصغاء :فان لكل جديد لذة( ،)88أو هو :عدول عن التكلم إلى الخطاب ،أو
طا
وتنشي ً
ً
عدول عن الخطاب إلى التكلم ،أو عدول عن التكلم إلى الغيبة ،أو عدول عن الخطاب إلى الغيبة ،أو

عدول عن الغيبة إلى التكلم ،وعدول عن الغيبة إلى الخطاب .أما الزمخشري فيرى أن" :االلتفات في الكالم

ظا للسامع عن الغفلة ،وتطر ًيبا له بنقله من خطاب إلى خطاب آخر ،فنن السامع ربما مل
إنما يكون إيقا ً
طا له في االستماع ،واستمالة له في اإلصغاء"( ،)89أما قدامة بن
من أسلوب ،فينقله إلى أسلوب آخر ،تنشي ً
جعفر فقد فسر االلتفات بأن يكون المتكلم آخ ًذا في معنى ،فيعترضه إما ًّ
شكا فيه ،أو ًّ
ظنا أن رًادا يرده عليه،

سائال يسأله عن سببه ،فيلتفت إليه بعد فراغه منه ،فنما أن يجلي الشك ،أو يؤكده ،أو يذكر سببه(،)90
أو ً
وأما ابن المعتز فيرى أن االلتفات هو انصراف المتكلم عن اإلخبار إلى المخاطبة( .)91وعلى الرغم من
تباين القدماء في نظرتهم إلى االلتفات ،فننهم قد أجمعوا على أنه حالة من العدول ،والتنقل بين الضمائر،

ولم يكن الخالف بينهم إال في توصيف الظاهرة فقط ،أما القيمة الحقيقية في االلتفات فتتمثل –أسلوبيًّا -فيما

(" )11عطا هللا أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.151

( )11أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،ضبط وتدقيق وتوثيق :يوسف الصميلي( ،د.
ط)( ،د .ت) ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ص.515

( )14يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي ،الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،ط1953 ،1هـ ،المكتبة العنصرية،

بيروت.15/5 ،

( )41ابن حجة الحموي ،خزانة األدب وغاية األرب ،تحقيق :عصام شقيو.139/1 ،
( )41ابن حجة الحموي ،خزانة األدب وغاية األرب ،تحقيق :عصام شقيو.139/1 ،
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يحدثه هذا التنقل من دالالت ،وقيم تعبيرية ،ألن كل تغيير في األسلوب ،وفي الصياغة ،ال بد أن يتبعه
تغيير في الداللة ،وقد أدرك الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" تلك الدالالت الناجمة عن التنوع األسلوبي ،والتنقل

التعبيري بين الضمائر ،وما يترتب على ذلك كله من دالالت ،ومعان ،وصور إيحائية ،حيث أنشد يقول:
ور ِّ
غمأرِّني
أيتك ا
ليال ي أ
غما بالقدرِّة يشح أذِّني
ن ا
يجعألِّني أبح أث ِّمن حولِّي
شيئا ال يد ِّري
فأرِّاني ا
إال أن يبحث ِّفي الم ِّ
اضي

ِّ
الشار ِّع ِّإنسان...
فأنا ِّفي
ِّ
اس الغاب ِّة ِّفي أر ِّسي
نسن أ
يد) قد أعطى أمارا...
(فالس أ
ِّ ِّ ()92
أال أستع ِّمل مرآتي
إن العدول في استعمال الضمائر ،وانتقال بؤرة الرؤية من المتكلم إلى الغائب ،والتوسع في استعمال

أزمنة األفعال ،وما يتبع ذلك من تحوالت في استخدام الضمائر؛ هو مما شاع في النصوص األدبية بشكل

ونثرا ،كما أن استخدام أزمنة األفعال بعالقاتها مع الضمائر (المتكلم ،والغائب ،والمخاطب)
شعراً ،
عام؛ ً
يقدم للكاتب جملة تحوالت بالغة الغنى في المستويات اللغوية المختلفة( ،)93ويتمثل االنزياح في األبيات

السابقة في قدرة الشاعر على التنقل بين الضمائر المختلفة ،سواء ضمير المتكلم ،أم المخاطب ،ثم المتكلم
مرة ثانية ،فقد استهل الشاعر قصيدته بضمير المتكلم المفرد ،والمخاطب معا (ور ِّ
أيتك) مما يعني الحضور
ً
معا في قوله( :يغمرني-يشحذني-يجعلني) ثم يعود لضمير
اإليجابي للشاعر ،وضمير الغائب ،والمتكلم ً

المتكلم وحده( :حولي) ،ثم يتحول الشاعر إلى ضمير الغيبة (يبحث-أعطى) ،الذي يعني الشكاة من الغربة
وخصوصا إذا وضعناها في سياقها الطبيعي (السجن) ،ثم العودة مرة ثانية لضمير التكلم:
النفسية ،وم اررتها،
ً

(أستعمل).

(" )45عطا هللا أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.339 ،332

( )43عبد الحافظ بخيت متولي ،تحوالت الضمائر وأثرها في االبداع (مقال) 5111-1-51م ،موقع المعهد العربي للبحوث والدراسات
االستراتيجية.http://www.airssforum.com/forum ،
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لقد استطاع الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" أن ينسج شبكة من العالقات بين األنا واآلخر ،بمقدار ما

أتاحته له اللغة من انزياحات ،وانحرافات لغوية ،أسهمت في هذا التشكيل اللغوي ،وان كانت األنا هي األكثر
حضور في تلك الفسيفساء اللغوية.
ًا
كما يرسم الشاعر لوحة تعبيرية أخرى قوامها االنزياحات المبنية على االلتفات ،والتنقل بين الضمائر

أيضا) يقول:
المختلفة ،فهو في قصيدته( :وذهب ذو القرنين ا

صوت ِّ
ِّ
القرنين ِّ
المذياع
يؤرأقنا
يا ذا
أ
يعلن أكل صباح أنا أتباع
إذ أ
ال أنت ِّق أن إال أن نب ِّكي
ال أنت ِّق أن إال أن نح ِّكي
وأنس ِّكأر أكل نو ِّاف ِّذنا ِّفي وج ِّه السادة
من حمألوا أضواء الحق!!
حتى ينتزعوا ِّبقرار قتل بر ِّ
اع ِّمنا...
أ
بنسيم ال يؤِّذي أبدا لِّي ِّ
حطم قصب السبق
ا أ
أ
هل جاع ِّ
الطف أل ِّبساح ِّتنا
()94
يدا ،أو أق ِّتال؟!!
أو عاش س ِّع ا

وقد تركز االلتفات حول تنقل الشاعر بين بعض الضمائر ،التي عبر من خاللها عن تجربته الشعورية

مستغال تلك الطاقات والدالالت ،واإلشارات التي أثرت أسلوب الشاعر،
داخل أحد السجون الصهيونية،
ً
وأمدته بزاد وفير من الدالالت المكثفة ،من ذلك :بروز الصوت الجماعي في هذه القطعة الشعرية ،المصحوب

بضمير المتكلم الجمعي( :يؤرقنا) ،ثم ينتقل بنا إلى نحو ضمير الغيبة( :يعلن) ،ثم يرتفع صوت ضمير

المتكلم الجماعي مرة ثانية( :أنا –نتقن-نبكي-نحكي-نسكر-حملوا-ينتزعوا-براعمنا) ،ليثبت حضوره،

وتواجده ،رغم السجان ،ورغم القيد ،ثم يعود لضمير الغيبة( :يؤذي-يحطم-جاع-عاش) الذي يوحي

معا.
بالشكوى ،والم اررة ً

ج-االنحراف اإلسنادي:
احدا من أهم التقنيات التي تولي التركيب أهمية كبرى ،من خالل تجديد العالقات
يعد االنحراف اإلسنادي و ً

النحوية داخل النص الواحد ،وخلق فضاءات داللية جديدة للتراكيب ،ومن أجل تحقيق ذلك ،فال بد من قدر
جديدا ،على قاعدة الربط
نتاجا ً
معين من االنحراف عن المألوف لغويًّا ومعجميًّا ،بغية إعادة انتاج النص إ ً

(" )49عطا هللا أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان ،ص.514 ،511
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بين المتباعدات ،وفق نظرية الجاحظ في أن خروج الشيء من غير معدنه يكون أطرف ،وكلما كان أطرف

كان أبدع .ولقد "حرصت البالغة العربية على إيالء اإلسناد عناية خاصة ،لما له من أثر مهم على تحسين

النصوص ،ففي الشعر يكون للبنية اإلسنادية فعل يتمثل في إبراز الوظيفة الشعرية للنص على حساب

الوظيفة اإلبالغية ،وفق ما يقتضيه الخطاب من تقديم وتأخير ،أو إسناد الفعل لغير فاعله ،أو تغيير في

()95
اسا من الوقوع في شرك الغموض ،يجب أن تتسم العالقة بين المسند والمسند إليه
مواقع الكلمات"  ،واحتر ً

بقدر معقول من الشفافية ،فكل واحد منا "يستطيع أن يقول ما يشاء شريطة أن يفهمه المخاطب ،إن اللغة

مفهوما ،وتلك هي البديهة األساسية لقواعد الكالم"(،)96
شيئا إذا لم يكن الخطاب
اصل ،ويستحيل أن نوصل ً
ً
تَ َو ُ
كبير من التوافق ،والمواءمة التعبيرية بين المسند والمسند إليه ،فقد اشتملت انزياحاته
قدر ًا
وقد حقق الشاعر ًا
على قدر كبير من الشعرية ،والكثافة من جهة ،والشفافية واإليحائية من جهة أخرى ،فها هو يعبر عن

تجربته الشعرية تجاه ما حل ببغداد من نكبات ،شارك فيها العرب والعجم ،وراح يشهد التاريخ على ذلك،

من خالل ديوان العرب؛ الشعر.

ِّ
عر أيم ِّس أك ِّبالقلم
والش أ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الحسين
ينعي إليك الصيد من أبناء جعفر و أ
اه يستل الحسام ويعتلِّي...
وأر أ
صهو ِّ
ات خ ِّ
يل الف ِّات ِّحين
ِّ
ِّ
أحفاد ِّقرد...
بغداد) ِّمن
ان (يا
أ
فتحوطأ أه الغرب أ
ن()97
أو خأئو

لقد رسم الشاعر في األبيات السابقة لوحة شعرية مشحونة بالحركة ،عبر من خاللها عما انتابه من

مشاعر الحزن ،واأللم ،لما أصاب عاصمة الرشيد ،وكان قوام ذلك االنزياح الواضح في العالقات اإلسنادية
بين المبتدأ والخبر (الشعر يمسك) ،فقد أسند الشاعر اإلمساك إلى الشعر ،وهو إسناد غير مألوف ،وكان

باعثًا للدهشة ،والمفاجأة على غير ما كان يتوقع القارئ ،فالشعر مدرك معنوي ،واإلمساك مدرك حسي ،ثم
وتأثيرا ،فكان اإلمساك بالقلم ،وكأننا أمام صورة حركية ،يهم فيها القلم
راح يستقصي المعنى ليزيده عمًقا،
ً
ويتأهب لتسجيل تلك األحداث الجسام ،والمنعطفات الخطيرة التي تمر بها األمة ،وتتجلى في هذه اللوحة

وخصوصا عندما راح الشعر (ينعي)
العالقة االنزياحية لتعقد مقاربة حقيقية بين الشعر ووظيفته في الحياة،
ً
( )42محمد المبارك ،استقبال النص عند العرب ،ط1444 ،1م ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ص.522
( )49جان كوهين ،بنية اللغة الشعرية ،ترجمة :محمد الولي ،محمد العمري ،ص.111
(" )41عطا هللا أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ،ص.124 ،121
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حين أسند النعي إلى الشعر ،وهو إسناد خيالي ،وغير حقيقي ،أتى به الشاعر ليجسد من خالله ما يمور

بداخله من هواجس ،ومخاوف ،عبر عنها فيما بعد (بالغربان ،أحفاد القردة ،والخونة) ،وكلها مفردات أسهمت

في إخراج تلك الصورة من تجاويف نفسه المفعمة بالحزن ،إلى عالم الشهود ،والمنجز اإلسنادي الذي أبدعه
الشاعر عطا هلل "أبو ِّ
السبح" يوحي بعمق الوشائج القائمة بين المسند ،والمسند إليه حين أثبت أن ما ال
يمكن تحقيقه عقالً ،يمكن تحقيقه ًّ
فنا ،وشاعرية.

كما يتجلى االنحراف اإلسنادي عند الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" ،في تلك الصورة الوجدانية التي عبر

من خاللها عن جانب مهم من جوانب حياته ،داخل سجن (كيلي شيبع )4حيث يقول:
جاءِّني طيف وِّفك ِّري ِّ
تائه
ِّ
المنى
أ
يسأل األشواق عني و أ
يسأل األيام عنا
أ
لِّم ِّعشنا ها أهنا؟!

تشكو ِّمن ِّ
قيود الليل
أرغم أن الشمس أ
ِّ
الشمس ليالا؟!
وجه
حتى صار أ
اس أمسى...
و
أ
الشعاع الض أ
احك المي أ
ِّ ِّ ()98
ِّ
حريق الشمس ظال
ِّمن

ويرسم الشاعر لوحة تعبيرية رائعة ،قوامها مجموعة من االنزياحات اإلسنادية غير المألوفة بين الفعل
والفاعل تارة ،وبين المبتدأ والخبر تارة أخرى ،فقد أسند في األولى (المجيء للطيف) من باب أسناد الفعل
للفاعل ،ولكنه إسناد لفاعله غير الحقيقي ،فالطيف ال يأتي على الحقيقة ،وانما على سبيل المجاز ،وهو

مجيء يوحي بالخفة ،واللطافة ،والهدوء ،فالعالقة بينهما عالقة غير منطقية ،والهوة بينهما عميقة ،ولكنها
لغة الشعر الساحرة ،التي يستطيع المبدع من خاللها أن يقيم عالقات من نوع ما بين المتباعدين ،غير

المتآلفين ،ليحقق الشاعر من خالل هذا االنزياح الدهشة ،أو التوتر ،الذي يجعل القارئ أكثر تفاعالً،
انسجاما مع النص ،ثم يستقصي الشاعر الفكرة عنده بانزياح آخر عبر من خالله عن مدى الحيرة،
و
ً
واالندهاش ،لما آل إليه في هذا السجن البغيض ،فعبر عن ذلك بقوله( :فكري تائه) ،فقد أسند الشاعر

الخبر إلى المبتدأ ،وهو من قبيل اإلسناد االستعاري ،فقد شبه الفكر وهو معنوي ،باإلنسان الذي يتوه(،)99
وحاصل هذه الصورة أنها حالة وجدانية ،وفكرية ،يخشى اإلنسان فيها على نفسه من الهذيان ،واألمراض

(" )41عطا هللا أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ،ص.519 ،512
( )44أو :يتيه .ينظر اللسان،915/13 :
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النفسية ،وهذا ما يزيد من حالة التفاعل بين المتلقي ،والمبدع .ولم تتوقف الصورة الوجدانية عند هذا الحد،

بل راح الشاعر يستقصي الصورة ،ويدفع باتجاه توكيدها ،وتجسيدها في ضمير المتلقي ،من خالل تتابع

االنزياحات اإلسنادية التي تستهدف المزيد من التأثير ،فالطيف لم يتوقف عند حد التيه بما ألقاه من ظالل

رمادية ،بل أخذ (يسأل األشواق...والمنى ،واأليام) ،وكلها انزياحات غير منطقية ،وغير مألوفة للمعهود
المعجمي عند المتلقي ،وبالتالي فقد أوجدت فجوة ما بين المسند والمسند إليه ،خارج حسابات ،وتوقعات

القارئ ،وجعلته يفكر في تلك العالئق بين طرفي جملة اإلسناد.

ومازلنا نتقلب في عالم الخيال ،وفيما رسمه شاعرنا عطا هللا "أبو ِّ
السبح" من صور متتابعة( ،فالشمس

تشكو من قيود الليل) ،فقد أسند الشاعر الخبر :تشكو وهو (جملة فعلية) إلى المبتدأ :الشمس ،وهو إسناد

مجازي وغير حقيقي ،ولكن هذا القدر من المجاز ،والتوظيف غير المباشر لأللفاظ؛ هو ما أضفى على

عالما من السحر ،والخيال ،حيث حقق النص بانحرافه الجديد ،ما تعورف عليه بالفجوة ،أو التوتر،
العبارة ً
الذي هو مدار الدهشة ،واللذة ،من خالل هذه الصورة التي انزاح فيها اإلسناد عن المألوف ،والمتداول ،إلى
ما هو غير معروف ،وال متداول (معجميًّا) ذلك أن كثرة المساس؛ تميت اإلحساس ،الشيء الذي يستدعي

وقدر من اإليحائية المقننة.
قدر من التجديدً ،ا
ًا
النتائج:

بعد هذه السياحة بين سطور ،وفضاءات (غربة) للشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" ،فقد سجل الباحث بعض

النتائج ،وهي:

 -1تعد ظاهرة االنحراف ،والعدول إحدى الظواهر الفنية األصيلة في ديوان (غربة) للشاعر عطا هللا "أبو
ِّ
ئيسا من مكونات النص.
السبح"،
ً
ومكونا ر ً
 -5استثمر الشاعر عطا هللا "أبو ِّ
السبح" مخزونه اللغوي ،والفكري ،والثقافي في تجسيد منجزه الشعري
االنحرافي ،حتى عاد بصمة فارقة ،ومميزة للشاعر.

 -3يعد االنحراف والعدول بمثابة عمود الخيمة في البنية األساس للنص األدبي بشكل عام.

 -9ظاهرة االنحراف ،والعدول ظاهرة أصيلة ،وذات جذور عميقة في التراث النقدي العربي ،وهي المعادل
الشرعي للمصطلحات النقدية القديمة كاالتساع ،والمماثلة ،والغرابة...إلخ.

 -2االنحراف والعدول اللغوي ،ظاهرة تعبيرية فارقة بين اللغة الشعرية بمفهومها الواسع ،واللغة اليومية
الساذجة.

 -9يعد االنحراف اللغوي بأشكاله المختلفة وحدة تعبيرية متكاملة ،ومتداخلة ،وال يمكن الفصل بينها إال
لدواعي الدراسة فقط.
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 -1فرق الباحث بين االنحراف واالنزياح كظاهرة تعبيرية فنية وايحائية منضبطة؛ تستغل طاقات اللغة،
وامكاناتها الطبيعية ،غير المباشرة ،وبين التغول على اللغة ،وتحطيم قواعدها ،وبناها ،على أساس

أن االنحراف ،أو االنزياح هو نظرية متجانسة ومنظمة ،ومقصودة ،وغير اعتباطية ،وهي جزء ال
يتج أز من النظام اللغوي ،والتعبيري ،المنضبط بمجموعة األصول والقواعد ،فليس كل انحراف أو

خرق للقوانين اللغوية ،ينتج عنه شعرية جمالية ،وفنية.

75

المصادر والمراجع:
 )1القرآن الكريم.

 )5ابن حجة الحموي ،خزانة األدب وغاية األرب ،تحقيق :عصام شقيو( ،د.ط)5119 ،م ،دار ومكتبة
الهالل ،بيروت ،دار البحار ،بيروت.

 )3أبو إسحق الزجاج ،معاني القرآن واعرابه ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي ،ط1911 ،1هـ
=1411م ،عالم الكتب ،بيروت.

 )9أبو العباس المبرد ،الكامل في اللغة واألدب ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط1911 ،3هـ
=1441م ،دار الفكر العربي ،القاهرة.

 )2أبو العباس المبرد ،المقتضب ،تحقيق :محمد عبد الخالق عظيمة( ،د .ط)( ،د .ت) ،عالم الكتب،
بيروت.

 )9أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الفراء ،تحقيق :أحمد يوسف النجاتي ،وآخرين ،ط،1
(د .ت) ،دار المصرية للتأليف والترجمة ،مصر.

 )1أبو عبيدة المثنى ،مجاز القرآن ،تحقيق :محمد فؤاد سيزكين( ،د .ط)1311 ،هـ ،مكتبة الخانجى ،القاهرة.
 )1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البيان والتبيين ،تحقيق :فوزي عطوي ،ط1491 ،1م ،دار
صعب ،بيروت.

 )4أبو علي الحسن ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الحميد ،ط1911 ،2هـ = 1411م ،دار الجيل.

 )11أبو محمد القاسم السجلماسي – المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع– تحقيق :عالل الغازي،
ط1911 ،1هـ=1411م ،مكتبة المعارف ،الرباط.

 )11أبو منصور الثعالبي ،فقه اللغة وسر العربية ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،ط1955 ،1هـ
=5115م ،إحياء التراث العربي.

 )15أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ،تهذيب اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب ،ط5111 ،1م،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 )13أحمد ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها( ،د .تح) ط،1
1911هـ ـ=1441م ،الناشر :محمد علي بيضون.

 )19أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،ضبط وتدقيق
وتوثيق :يوسف الصميلي( ،د .ط)( ،د .ت) ،المكتبة العصرية ،بيروت.

76

 )12أحمد بن محمد بن علي الحموي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( ،د .ط)( ،د .ت)،
المكتبة العلمية ،بيروت.

 )19باجو هنري دانييل ،األدب العام والمقارن ،ترجمة :غسان السيد( ،د .ط)1441 ،م ،منشورات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.

 )11بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،ط 1319 ،1هـ = 1421م ،دار إحياء الكتب العربية ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.

 )11جان كوهين ،بنية اللغة الشعرية ،ترجمة :محمد الولي ،محمد العمري ،ط1419 ،1م ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب.

 )14جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف ابن هشام األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب،
تحقيق :مازن المبارك ومحمد علي حمد هللا ،ط1412 ،9م ،دار الفكر ،بيروت.

 )51جون كوين ،النظرية الشعرية ،ترجمة :أحمد درويش( ،د .ط) 5111م ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة.
 )51خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الوقاد ،شرح التصريح على التوضيح أو التصريح
بمضمون ،ط1951 ،1هـ=5111م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.

 )55روبرت دي بوجراند ،النص والخطاب واإلجراء ،ترجمة :تمام حسان ،ط1911 ،1هـ = 1441م،
عالم الكتب ،القاهرة.

 )53ضياء الدين ابن األثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيق :أحمد الحوفي -بدوي
طبانة ،ط( ،5د .ت) نهضة مصر للطبع والنشر ،الفجالة ،القاهرة.

 )59عبد الحافظ بخيت متولي ،تحوالت الضمائر وأثرها فى االبداع (مقال) 5111-1-51م ،موقع
المعهد العربي للبحوث والدراسات االستراتيجية.http://www.airssforum.com/forum ،

 )52عبد السالم المسدي ،األسلوبية واألسلوب ،ط1415 ،3م ،الدار العربية للكتاب.

 )59عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البالغة ،تحقيق :محمود محمد شاكر( ،د.ط)( ،د .ت) ،مطبعة
المدني بالقاهرة ،دار المدني بجدة.

 )51عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق :ياسين األيوبي ،ط ،1المكتبة العصرية ،الدار النموذجية.
 )51عبد هللا بن يوسف بن أحمد ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،تحقيق :محمد محيى الدين
عبد الحميد ،ط1313 ،11هـ ،القاهرة.
 )54عطا هللا عبد العال "أبو ِّ
السبح"( ،غربة) ديوان( ،د.ط) 5112م ،رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين،
غزة ،فلسطين.
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 )31محمد أحمد قاسم ،محيي الدين وديب ،علوم البالغة -البديع والبيان والمعاني-ط5113 ،1م،
المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان.

 )31محمد المبارك ،استقبال النص عند العرب ،ط1444 ،1م ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
 )35محمد بن عبد هللا الجياني ،ابن مالك ،شرح الكافية الشافية تحقيق :عبد المنعم أحمد هريدي ،ط،1
(د.ت) ،منشورات جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي ،واحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة.

 )33محمد بن محمد الزبيدي ،تاج العروس ،من جواهر القاموس ،مجموعة من المحققين( ،د .ط)( ،د.
ت) دار الهداية.

 )39محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،تاج العروس من جواهر القاموس.

 )32محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،ط1919 ،3هـ ،دار صادر ،بيروت.
 )39محمد تحرشي ،أدوات النص اتحاد الكتاب العرب( ،د .ط) .5111

 )31محمد عبد المطلب ،البالغة واألسلوبية ،ط 1449 ،1م ،الشركة المصرية العالمية للتشر ،القاهرة.
 )31محمد عبدو فلفل ،في التشكيل اللغوي للشعر ،مقاربات في النظرية والتطبيق( ،د .ط) 5113م،
الهيئة العامة السورية للكتاب ،و ازرة الثقافة ،دمشق.

 )34محمد ملياني ،جمالية الحذف من منظور الدراسات األسلوبية( ،مقال) ،مجلة الكلمة للدراسات
واألبحاث ،العدد ( )19السنة التاسعة عشرة ،صيف 5115م 1933 /هـKalema.net.

 )91مديحة السايح ،المنهج األسلوبي ،الهيئة العامة لقصور الثقافة( ،د.ط) ،5113 ،القاهرة.

 )91موسى ربابعة ،األسلوبية ،مفاهيمها وتجلياتها ،ط5113 ،1م ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،اربد ،األردن.
 )95موالي علي بو خاتم ،مصطلحات النقد العربي السيماءوي اإلشكالية واألصول واالمتداد( ،د .ط)
5112م ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.

 )93يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الطالبي ،الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز( ،د.تح)،
ط1953 ،1هـ ،المكتبة العصرية ،بيروت.

 )99يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي ،الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،ط،1
1953هـ ،المكتبة العنصرية ،بيروت.
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"الجرائم الماسة بسالمة العملية االنتخابية في القانون العراقي"
الدكتور/ميسون خلف الحمداني
كلية الحقوق -جامعة النهرين-العراق
الملخص:
العديد من الدول في جميع أنحاء العالم قد اعترف في حق األفراد في ممارسة حرية التعبير عن الرأي من

حيث رسم النظام السياسي الحاكم في الدولة من خالل عقد االنتخابات في جميع أنحاء البالد ،وقد ترسخ
فيه هذا الحق ويثبت في كثير من حيث االتفاقيات والمعاهدات (الثنائية والمعيارية) الدولية ،فضال عن نظم

الدول الداخلية ، .عندما ذكر أن في المادة ( )6الذي قال دستور جمهورية العراق للحصول على حصة

 5002في هذا تأصيل الحق في التصويت على ما يلي(( :يجب أن تكون استدارة سلميا عبر الوسائل
الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور)) .من ناحية أخرى ،وحماية هذا الحق ،على أساس من

اإليمان بأهمية وحتمية التدخل التشريعي لمواجهة التهديدات لممارسة الحقوق السياسية في خطر عام،
والحق في التصويت والترشح في معين المشرع العراقي كان مطلوبا من قبل قانون انتخاب مجالس
المحافظات والمقاطعات من العراقيين والنواحي رقم  66قانون مجالس  ،5002تكريس مسؤولية الجنائية

لمواجهة ودرء جميع أشكال وأشكال الجرائم االنتخابية الناجمة عن التهاون واإلهمال من جانب أطراف
العملية االنتخابية ،وهي الناخب والمرشح ورجل اإلدارة في تطبيق القوانين المنظمة وق ارراتها ،كما عهدت

بالمسؤولية الجنائية التشريعية العراقية على فرض عقوبات الجرائم االنتخابية رام إضافي األصلي وغيرها

التي تخلق نوعا من الردع لحمايته للعملية االنتخابية ومنعهم من العبث المعتدين.

Abstract:
Many states around the world have confessed in the right of individuals to
exercise the freedom to express their opinion in terms of drawing the ruling
political system of the state by holding elections across the country, it has taken
root that right and prove in many of the terms of international conventions and
treaties (bilateral and normative), as well as internal states systems. The
Constitution of the Republic of Iraq for 2005 share in this rooting the right to vote,
when he mentioned that in Article 6 which said that: ((should be rotated peacefully
through democratic means stipulated in this constitution)).
On the other hand, and to protect this right, on the basis of belief in the
importance and inevitability of legislative intervention to counter threats to the
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exercise of political rights in general risk, the right to vote and stand in particular
Iraqi legislature was required by the Code of elected provincial and district of the
Iraqi and respects No. 36 Councils Act of 2008, Consecration of a criminal
responsibility to confront and ward off all forms and forms of electoral crimes
stemming from complacency and negligence on the part of the parties to the
electoral process, namely the voter and the candidate and man management in the
application of the laws of the Organization and its decisions, as entrusted the Iraqi
legislature criminal responsibility for electoral crimes penalties original additional
Ram and other which create a kind from deterrence to protect him for the electoral
process and prevent them from tampering abusers.
المقدمة:
لقد اعترفت مختلف الدول بحق األفراد بممارسة حرية التعبير عن رأيهم في رسم النظام السياسي
وتثبت في العديد من بنود
الحاكم للدولة عن طريق إجراء االنتخابات في عموم البالد ،وقد تأصل هذا الحق ّ
االتفاقيات والمعاهدات الدولية ،وكذلك أنظمة الدول الداخلية.
وكان لدستور جمهورية العراق النافذ لعام  5002النصيب في هذا التأصيل لحق االنتخاب ،إذ نص

في المادة  6منه على أن(( :يتم تداول السلطة سلمياً ،عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا

الدستور)).

ولم تقر التشريعات الداخلية وال المواثيق الدولية هذا الحق وتعترف به إال منطلقة بإيمانها الكامل بأن

االنتخابات تعتبر أحد أبرز مظاهر النظام الديمقراطي؛ إذ ال ديمقراطية بدون انتخابات وتداول سلمي للسلطة
وتعددية ،ومساواة واحترام الحقوق والحريات ،وهذه مؤشرات على وجود النظام الديمقراطي في البالد باعتبارها
هي خطوة ضرورية وهامة في طريق إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات ،السيما بمشاركة الفرد في

اختيار من يمثله.

وفي المقابل ،ولحماية هذا الحق ،وانطالقاً من اإليمان بأهمية وحتمية التدخل التشريعي لمواجهة
المخاطر المحدقة بممارسة الحقوق السياسية بصفة عامة ،وحق االنتخاب وحق الترشيح بصفة خاصة فقد

اقتضى المشرع العراقي من خالل مدونة قانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضية والنواحي العراقي رقم

( ) 66لسنة  5002وكذلك قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم  52لسنة  5006تكريس مسؤولية
جنائية لمواجهة ودرء كافة صور وأشكال الجرائم االنتخابية النابعة من التهاون والتفريط من جانب أطراف

العملية االنتخابية ،وهم الناخب والمرشح ورجل اإلدارة في تطبيق القوانين والق اررات المنظمة لها ،كما أناط
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المشرع العراقي المسؤولية الجنائية عن الجرائم االنتخابية بعقوبات أصلية وأخرى إضافية رام من خاللها خلق
نوع من الردع حماية منه للعملية االنتخابية ووقاية لها من تالعب العابثين.
أهمية البحث:
إن أهمية بحثنا هذا تتأتى من منطلقات عديدة  :من جملتها أن االنتخابات في العصر الحديث من

فإنها تحـتاج إلى تنظيم
أهم الوسـائل القـانونية التي يستخدمها األفراد واألحزاب السياسية للوصول للسـلطة؛ لذا ّ
قانوني يتمثل في التشريع الدسـتوري وتشـريعات القـوانين المتعلقـة باالنتخابات واألنظمة والتعليمات التي تنظم

العملية االنتخابية ،والتنظيم القانوني للدعاية االنتخابية يتمثل في وضع مبادئ قـانونية أساسية لتنظيم هذا

الحق ،وفي الوقت نفسه وضع قـيود لتنظيم هذا الحـق يتمثل في وضع مبـادئ قـانونية أساسـية لتنظيمه على

الجميع االلتزام بـها سـواء من قبـل المرشحـين أو السلطات وفرض عقوبات على كل من يخالفها ،وكذلك

أن حق االنتخاب يتبوأ مكانة عليا من بين سائر الحقوق والحريات ،وذلك عن عقيدة واعتقاد لدى النظم
لكون ّ

مصدر للسلطات ،وصاحب السيادة التي يفرضها حكامه وممثلوه عبر آليات
كافة مفادها أن الشعب صار
اً
عديدة أهمها ممارسة المواطن حقه في االنتخاب والتشريع.

كما يعتبر الجزاء الجنائي من الضمانات األساسية للقاعدة القانونية وذلك لتحقق عنصر اإللزام للقاعدة

القانونية؛ لذا فإ ّن خلو القاعدة القانونية من الجزاء يفقدها أهميتها ويجردها من مضمونها ،لذلك فإ ّن المشرع
يحرص على تضمين القواعد الملزمة نصوصاً عقابية تكفل االلتزام بها بحيث يجرم األفعال التي تمس الهدف
من وضع القاعدة القانونية ،وهو ما تحاول أن تنقله النصوص التشريعية المعاقبة على الجرائم الماسة بسالمة

العملية االنتخابية؛ لغرض إحاطتها بالعديد من الضمانات التي تحفظ لها نزاهتها وحسن سير إجراءها.

هذا فضالً عن التماسنا للتناقض الواضح والجلي على الصعيد العملي ومدى التباين بين كل ما ورد

في النصوص القانونية وما يجري العمل به بخصوص التشريعات االنتخابية ،وعلى وجه الخصوص التشريع
العراقي ،وندرة الكتابات والمؤلفات المتناولة لهذا النمط الخطير من الجرائم
إشكالية البحث:

إن بحثنا هذا تكتنفه إشكاليات عدة ،ولعل من أبرزها :أن بعض المواد التي هي ليست بالقليلة والتي
ّ
تتناول العقوبات االنتخابية في قوانين االنتخابات العراقية قد ولدت ميتة ولم يتم تطبيقها في الواقع العملي،
فبالتالي تكمن أهمية بحثنا هذا في القيام بدورنا البحثي من خالل إيصال رسالة بشكل علمي مفادها ّأنه ال
قيمة ألي قانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم يعرفوا الخضوع لعقوبات مترتبة على مخالفة هذه القوانين.
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كما إن أغلب المجتمعات قد سادها االعتماد على مواجهة الجريمة بالمواجهة الميدانية والمكافحة
المباشرة ،ولم تأخذ بمبدأ (الوقاية خير من العالج) وهو ما سنحاول تبيانه في ثنايات بحثنا هذا من خالل

طرح التساؤالت اآلتية:

ما هو االنتخاب؟ وما هي طبيعة االتجاهات المتناولة لطبيعة االنتخاب؟ وما هي مدى الحماية

القانونية المتوفرة لهذا الحق؟ وما هي الجرائم التي قد تمس هذا الحق؟ وهل عالجها القانون بالقدر الكافي أم
ال بد من حلول أخرى؟
منهجية البحث:
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي للنصوص القانونية ،وحاولنا من خاللهما بيان مفهوم

الجريمة االنتخابية ،واألركان التي تقوم عليها تلك الجريمة ،واإلحاطة بالصور التي يتخذها هذا النمط من
الجرائم؛ من أجل تالفي القصور وسد مكامن الفراغات التشريعية أينما وجدت في التشريعات العراقية المعالجة

لهذا الموضوع.
خطة البحث:
لقد تناولنا دراسة الموضوع محل البحث في مبحثين ،هما:
أما المبحث األول :فقد خصصناه للبحث في ماهية الجريمة االنتخابية ،وقسمناه إلى مطلبين ،تناولنا

في األول منه :المفهوم القانوني لالنتخاب واالتجاهات الفقهية التي تباينت بشأن التعريف به.

أما المطلب الثاني :فبحثنا بمقتضاه مفهوم الجريمة االنتخابية ،ونحاول فيه بيان موقف الفقه والقانون

من تعريف هذا المفهوم.

أما المبحث الثاني :فقد تناولنا فيه صور الجرائم الماسة بالعملية االنتخابية ،وذلك من خالل مطلبين:

يخصص األول منه لتبيان الجرائم التي تقع قبل إجراء العملية االنتخابية ،في حين سيكون المطلب الثاني
واألخير منه فسيخصص للبحث في الجرائم التي تقع أثناء إجراء العملية االنتخابية.
وفي الخاتمة سيتم توثيق أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خالل هذا البحث.
ومن هللا التوفيق والسداد...
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المبحث األول
ماهية الجريمة االنتخابية
إ ّن الجريمة بشكل عام ظاهرة اجتماعية تمتد جذورها إلى العالقات االجتماعية التي تعاني من
داء خطي اًر وورماً فاسداً ينخر في جسد المجتمع منذ أن خلق
المشكالت االقتصادية واالجتماعية ،وتشكل ً
هللا الخلق ،وذلك على الرغم من تباين واختالف السبل والمناهج التي يتم اتباعها بغية مكافحته.

لذا تهتم السياسة االجتماعية والجنائية بمنع الجريمة من خالل اتخاذ التدابير الفعالة لمقاومة هذه

األسباب وصوالً إلى غاية مفادها وقاية المجتمع من الجريمة (.)0

ونظ اًر ألهمية وخطورة الجرائم االنتخابية ،فهي تعادل اغتصاب حق وسيادة الشعب ومصادرة إرادته

في الدول التي تقوم النظم السياسية فيه على االنتخاب؛ لذا حرصت التشريعات على وضع النصوص

التجريمية والعقابية المناسبة لردع تلك األفعال التي من شأنها المساس بالعملية االنتخابية على اختالف

مراحلها(.)5
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ولغرض التعرف على ما يكتنف مصطلح الجريمة االنتخابية من مقاصد ومعاني ،سنقوم بتناول هذا
المبحث على مطلبين ،وعلى النحو اآلتي:
المطلب األول
مفهوم االنتخاب
من المعلوم أ ّن االنتخابات ظاهرة ديمقراطية وممارسة حضارية تكفل لألفراد في المجتمع حرية اختيار

من يمثلهم في إدارة شؤون بالدهم العليا والتصدي للمسؤولية؛ فال بد أن تكون بعيدة عن كل ما يشوبها

ويعرقلها.

وا ّن من المواضيع الهامة التي باتت تشكل مدخالً لدراسة موضوع الحق االنتخابي هي المبادئ
األساسية للتعريف بمعنى مصطلح االنتخاب؛ لذا كان لزاماً تبيان ما ينطوي عليه مفهوم االنتخاب؛ لغرض

التوصل إلى معنى واضح لمفهوم الجريمة االنتخابية في محصلة البحث واالستقراء.

( )0د .احمد فتحي سرور ،اصول السياسة الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،0795 ،ص .529
( )5د .طالب نور الشرع ،الجريمة االنتخابية ،بغداد ،ط ،5002 ،0ص.2

أوالً :التعريف اللغوي لالنتخاب:
فاالنتخاب لغ ًة يراد به االنتزاع واالنتقاء ،ومنه النخبة :وهم جماعة من الرجال ،والمنتخبون من الناس:
هم المنتقون ،وانتخب الشيء :أي انتقاه واختاره ( .)0وانتخب ينتخب ،انتخابا ،فهو م ِ
نتخب ،والمفعول
ً
َ
ُ
نتخب(.)5
ُم َ
ثانياً :التعريف الشرعي لالنتخاب:
وفي الشريعة اإلسالمية الغراء يقابل مصطلح االنتخاب ما يعرف باسم البيعة ،والمراد به أن يبيع
اإلنسان نفسه هلل جل وعال ويوافقه على رئاسة الرئيس أو تنصيب الرئيس أو الخليفة أو الملك والتعهد له

بمعاونته على الحق وصده عن طريق الباطل وأن يبايعه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط

والمكره ،وهذا واضح وجلي عند تمعن النظر في قول هللا تبارك وتعالى في سورة الفتح(( :إن الذين يبايعونك

إنما يبايعون هللا يد هللا فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه هللا فسوف
يؤتيه أج اًر عظيما))(.)6

وورد في األثر َّ
نقيبا منكم ،يكونون على
أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال(( :أخرجوا َّ
إلي ا ْث َني عشر ً
قومهم))؛ فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا ،منهم تسعة من الخزرج وثالثة من األوس ( ،)5فقوله َّ
صلى هللا عليه
ً
نائبا لهم وممثالً عنهم ،وهذه حقيقة االنتخاب،
وسلم(( :أخرجوا إل ّي اثني عشر ))...طلب ترشيح اثني عشر ً
بغض النظر عن طريقته وآليته.

ِ
فليؤمروا
ومن ذلك أيضاً ما روي من قول للنبي (صلى هللا عليه وسلم)(( :إذا خرج ثالثة في سفر؛
ّ
عليهم أحدهم))( .)2وتأمير الجمع ألحدهم :إما أن يكون باتفاقهم عليه أو اختيار وقبول أكثرهم إلمرته عليهم،
واالختيار حقيقة االنتخاب -كما َّ
تقدم(.)6

( )0ابن منظور ،لسان العرب ،المجلد  ،05دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،بدون سنة طبع ،ص .97
( )5نقالً عن موقع قاموس المعاني على شبكة االنترنتhttp://www.almaany.com :
( )6اآلية رقم  00من سورة الفتح.

( )5رواهُ ْاب ُن إسحاق ،وقال الهيثمي" :رجالُه رجال الصحيح غير ابن إسحاق ،وصحَّحه األلباني؛ كما في تعليقه على (فقه السيرة لإلمام
الغزالي) ،ص .020
وصححه جمع من أهل العلم.
محتج به،
( )2رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه ،وهو حديث
ٌّ
َّ
ِ ِ
وب نص ِب ِوالي ِة اْلَقض ِ
ِ
ِ
اء
َ
اب األ ْقضَية َو ْ
َ
األح َكامَِ :ب ُ
( )6وفي هذا المعنى قال اإلمام الشوكاني (ت  0520ه) في كتابه نيل األوطار(كتَ ُ
اب ُو ُج َ ْ
ِ
يؤمروا عليهم أحدهم؛ َّ
ألن في ذلك= =السالمة من الخالف
اإلم َارِة َو َغ ْي ِرِه َما)" :وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثالثة
ً
فصاعدا أن ّ
َو َ
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ويرى بعض الفقهاء المعاصرين أن االنتخاب يقوم بمقام الشهادة ،وذلك ما صرح به الدكتور صالح

()0
(إن االنتخابات هي نوع
الدين سلطان أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة إذ يقول ّ :
من الشهادة بالمصطلح القرآني وان لم يرد اللفظ في القرآن ،كما أنها تعد ضرورة واقعية وفريضة شرعية.

وهناك اتفاًقا بين علماء الشريعة-خاص ًة السياسة الشرعية-على أن لفظة االنتخابات تساوي لفظ
كثير في القرآن الكريم في السنة النبوية ،ويؤكد هذا التطابق علماء كثيرون ،ومنهم على
"الشهادة" الوارد ًا
سبيل المثال ال الحصر :القاضي المستشار الشيخ فيصل مولوي ،وفضيلة شيخ األزهر الشيخ جاد الحق،
وعالمة العراق الشيخ عبد الكريم زيدان رحمه هللا.

ِ
ين ُهم ِب َش َه َاد ِات ِهم َق ِائ ُمو َن}( ، )5فهذه من صفات
{و َّالذ َ
والشهادة أمر عظيم فالقرآن الكريم يقول َ
()6
المؤمنين مثل قوله {و َّال ِذين هم عَلى ص ِ
الت ِهم يح ِ
نكم
اف ُ
{وأَش ِهُدوا َذ َوي َعد ٍل ِِّم ُ
َُ
َ َ ُ َ
ظو َن}  ،كما يقول تعالىَ :
َ
الشهاد َة َِّ ِ
ِ
َلِل}( )5فاآلية تقول أشهدوا ذوي عدل ما تشهدوا واحد ظالم ،البد أن هذا الشخص وفي
يموا َّ َ َ
َوأَق ُ
ّ
حدث أو يخون
بالحقوق مؤدي للواجبات ،فال يكون أبداً يأكل أموال الناس بالباطل أو ال يبالي أن يكذب إذا ّ
إذا ائتمن أو يغدر إذا عاهد أو يخلف إذا وعد هذا شأن المنافقين.
ثالثاً :التعريف االصطالحي لالنتخاب:
أما االنتخاب اصطالحاً فعلى الرغم من صعوبة وضع تعريف مانع جامع لالنتخاب ألسباب سياسية

قدم العديد من المختصين العديد من التعاريف لالنتخاب .فقد يراد بمفهوم االنتخاب بطبيعته
إجرائية ،فقد ّ
بأنه عبارة عن(( :أسلوب إلسناد السلطة يقوم على اختيار يجري بوساطة التصويت او االقتراع  ،ويعد
االنتخاب الطريقة األساسية إلسناد السلطة في الديمقراطية التمثيلية بل أصبح الوسيلة الوحيدة لمنح الشرعية

للسلطة فاالنتخاب أضحى بمثابة عقيدة الديمقراطية ،وأصبحت الفترة االنتخابية من أهم األوقات في الحياة

السياسية للشعوب على الرغم من العيوب التي يمكن ان تقال في حق االنتخاب كوسيلة الختيار الحكام ،إال

ُّ
يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه؛ فيهلكون ،ومع التأمير يقل االختالف وتجتمع الكلمة،
الذي يؤدي إلى التلف ،فمع عدم التأمير

واذا شرع هذا لثالثة يكونون في فالة من األرض أو يسافرون  -فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى واألمصار ،ويحتاجون لدفع التظالم،
وفصل التخاصم أولى وأحرى؛ وفي ذلك دليل لقول من قال :إنه يجب على المسلمين نصب األئمة والوالة والحكام ".نقالً عن موقع صيد

الفوائدwww.said.net. :

( )0في تصريح له منشور على موقع (بولمان بريس) الموجود على شبكة التواصل االجتماعي (فيسبوك) بتاريخ .5002/2/52
( )5اآلية رقم  66من سورة المعارج.
( )6اآلية رقم  56من سورة المعارج.
( )5اآلية رقم  5من سورة الطالق.
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أنه يبقى الوسيلة األفضل في الطريق نحو الديمقراطية التي تحتاج دول العالم في هذا العصر))( .)0ويراد به
أنه( :اختيار شخص من بين عدد من المرشحين يكون نائباً عن الجماعة التي ينتمي إليها في منطقته

االنتخابية ،وكثي اًر ما يطلق عليها تسمية االقتراع)( .)5وأراد به البعض أنه( :مكنة المواطنين الذين تتوافر فيهم

الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام على وفق ما يروه صالحاً لهم) ( .)6بينما عرفه آخرون
()5
بأنه (قيام الشعب باختيار األفراد الذين يمارسون السلطة باسمه)
هذا نزر يسير من الجانب الفقهي ،أما على صعيد القوانين فقد نصت المادة  6من قانون االنتخابات

العامة لجمهورية السودان رقم( )02لسنة _ 0772على سبيل المثال ال الحصر _ على أن االنتخاب هو:

(أخذ رأي الناخبين وفق الدستور والقانون الختيار رئيس الدولة أو الوالة أو عضوية المجلس الوطني أو
مجالس الواليات أو المجالس المحلية أو لوالية أي منصب أو عضوية أية جهة مما تتولى الهيأة أخذ الرأي

له).

وبالرغم من االختالف والتباين الذي طرحه رجاالت الفقه والقانون في تحديد ما هو المقصود

باالنتخاب ،إال أن المتفق عليه أن االنتخاب هو الدعامة األساسية لنظام الحكم الديمقراطي من خالل اعتباره
وسيلة من وسائل المشاركة في تكوين حكومة تستمد وجودها في السلطة من االستناد إلى اإلدارة الشعبية.

وبالنسبة إلى الطبيعة القانونية لالنتخاب ،فقد تباينت آراء الفقه السياسي والدستوري حول تكييف

االنتخاب ( :)2فمنهم من يرى أنه حق شخصي ،ويقوم هذا الرأي على أساس مبدأ المساواة بين األفراد في
الحقوق المدنية والسياسية .وباالستناد إلى مبدأ سيادة الشعب يرى معتنقو هذا الرأي أن السيادة على وفق
مبدئهم هذا مج أز بين المواطنين لذا يجوز لكل مواطن له قدر من السيادة المشاركة في االنتخاب ،وهو حق

من حق وقه ال يجوز أن يحرم من مباشرته .ويرتب على األخذ بهذا الرأي تقرير مبدأ االقتراع العام (إال ما

استثناه القانون) ،وحرية استعمال هذا الحق.

( )0مفهوم االنتخابات وتكييفه القانوني ،بحث منشور على منتديات (الصالون السياسي الليبي) على الموقع اآلتي (تم دخوله بتاريخ

www.123bader.ba7r.org. :5002/05/56

( )5شاكر مجيد ناصر الشطري ،قاموس العميد للمصطلحات السياسية ،دار الجوهري ،بغداد ،شارع المتنبي ،ط ،5005 ،5ص.55
( )6د .صالح جواد الكاظم ود .علي غالب الداوودي ،األنظمة السياسية ،مطبعة جامعة بغداد ،0770 ،ص .62

( )5د .حميد الساعدي ،مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ،دار الحكمة للطباعة والنشر ،جامعة الموصل،

 ،0770ص .29

( )2للتوسع في ذلك ينظر د .حميد حنون خالد ،األنظمة السياسية ،مكتبة السنهوري ،بغداد ،ط ،0بيروت  ،5005ص.26
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ومنهم من يرى أنها وظيفة؛ استناداً لمبدأ سيادة األمة التي تعد السيادة واحدة غير قابلة للتجزئة

وبالتالي ال يجوز ألي فرد االّدعاء بحق له في مباشرة االنتخاب.

في حين يذهب رأي ثالث (وهو ما نرجحه) أن االنتخاب عبارة عن :مكنة قانونية

()0

تنظم من قبل

المشرع بما يتفق مع تطور المجتمع في كافة مجاالت الحياة ،وهي مقررة لمصلحة الفرد والجماعة تقتضي
ّ
أن يكون هناك تناسباً وتوافقاً بين هاتين المصلحتين ،فال يصح حرمان الفرد من المشاركة في النشاط
السياسي بحجة أن االنتخاب مقرر لمصلحة الجماعة ،وال يصح ترك هذه المساهمة بطريقة سائبة دون تنظيم
وذلك تحت ذريعة أنها مقررة لمصلحة الفرد (.)5

أن الدساتير المكتوبة والمواثيق المدونة والتشريعات االنتخابية
ومما تقدم آنفاً نخلص إلى حقيقة مفادها ّ

على تباين توجهاتها وميولها ،تكاد تجمع على أن حق االنتخاب من الحقوق األساسية للمواطنين ،فضالً

عن أّنها في وجهة نظر البعض واجباً يترتب على األفراد كافة القيام به إلثبات سالمة مواطنته.
المطلب الثاني
مفهوم الجريمة االنتخابية

بعد أن تم التطرق في المطلب السابق إلى مفهوم االنتخاب لغة واصطالحاً؛ أصبح لدينا المكنة
للدخول في صلب موضوع بحثنا والتطرق إلى مفهوم الجريمة االنتخابية.
ففي بداية األمر ،لقد تباينت القوانين في إطالق التسمية الرئيسة للجرائم التي تشكل ضر اًر وخط اًر بما قد

يمس سالمة العملية االنتخابية .فمنها ما أطلق عليه مصطلح (جرائم االنتخاب) وهو ما أخذ به المشرع المصري

في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ( )52لسنة  5005ويتبعه في ذلك كل من التشريع األردني ( ،)6والتشريع
الكويتي،

()5

والتشريع البحريني ( .)2في حين استقر المشرع العراقي على تسمية (الجرائم االنتخابية) في كل

( )0د .حميد حنون خالد ،الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ،بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،العدد
الثاني ،5005 ،ص .6

( )5د .حميد حنون خالد ،األنظمة السياسية ،مرجع سابق ،ص .22
( )6ينظر قانون االنتخابات األردني رقم  55لسنة .0726

( )5ينظر قانون انتخاب اعضاء مجلس االمة الكويتي رقم  62لسنة  0765المعدل.
( )2ينظر قانون مباشرة الحقوق السياسية البحريني رقم  05لسنة .5005
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من قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي رقم  52لسنة  5006وقانون انتخاب مجالس المحافظات
واألقضية والنواحي رقم  66لسنة .5002
فإن التشريعات العقابية لم تورد تعريفاً (على
أما بالنسبة إلى التعريف بمصطلح الجريمة االنتخابيةّ ،
وفق ما اطلعنا عليه) لمفهوم الجريمة االنتخابية باستثناء ما أوردته المادة  2/0من القسم األول (المصطلحات)

من النظام رقم  00لسنة  5002المتعلق بالمخالفات والجرائم االنتخابية ،وهي التي بدورها عرفت الجريمة

االنتخابية بأنها( :كل مخالفة أو خرق ألحكام قانون االنتخابات او هذا النظام او عدم االلتزام بأحكامه).
وتكرر هذا التعريف مرة أخرى في نص المادة  9/5من النظام رقم  05لسنة  .5002وهي بذلك سلكت

مسلك التشريعات العقابية بعدم إيراد أي تعريف لها واالكتفاء باستعراض صورها وتبيان الجزاءات القانونية

المرتبة على خالف ذلك( .)0وبالتالي كان لزاماً العودة إلى األقوال واآلراء التي تبناها رجاالت الفقه الجنائي.

فقد عرفها جانب من الفقه بأنها( :الفعل أو االمتناع الذي من شأنه التأثير على حسن سير العملية

االنتخابية سواء قبل بدء التصويت ،أو اإلخالل بالقوانين المنظمة للدعاية االنتخابية أو كان معاص اًر لعملية

التصويت ،أو الحقاً لعملية التصويت) (.)5

بأنها (األفعال واالمتناعات الماسة بأحد المبادئ الحاكمة لالنتخاب-حرية وسرية
وأراد بها آخرون ّ
ومساواة وشخصية) (.)6
بأن ها (األفعال التي تنال من صحة العملية االنتخابية وتؤدي إلى تغيير الحقيقة فيها
وقال آخرون ّ
سواء تم ذلك عن طريق الغش أو التزوير أو التعمد في التصرف على خالف أحكام القانون) (.)5
وقالوا أيضاً إّنها (:المخالفات التي تقع في أثناء أدوار العملية االنتخابية وترمي إلى اإلخالل بصدق
العملية االنتخابية أو بحرية الناخب وسالمته من خالل :الضغط أو اإلكراه وأسباب التغرير والرشوة) (.)2

( )0د .عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ،الوقاية من الجريمة االنتخابية ،بحث منشور في مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية،
العدد الثالث ،ص .002

( )5د .ضياء األسدي ،جرائم االنتخابات ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت ،ط ،5007 ،0ص.57

( )6د .سعاد الشرقاوي ود .عبد هللا ناصف ،نظم االنتخابات في العالم وفي مصر ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،0775 ،5ص.526
( )5حسني شاكر أبو زيد ،الحماية الجنائية للحقوق السياسية ،اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،0772 ،ص.500
( )2د .صالح الدين فوزي ،النظم واإلجراءات االنتخابية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،0722 ،ص .526
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من خالل ما تقدم يمكننا القول :إ ّن التشريعات االنتخابية قد أحسنت في عدم إيراد تعريف للجرائم
االنتخابية ،وعلتنا في ذلك تكمن في أن إيراد تعريف للجريمة االنتخابية ممكن أن يقصر الجرائم االنتخابية

فقط على ما ورد في قوانين االنتخاب وبالتالي عدم مراعاة ما يستجد من صور الرتكاب الجريمة االنتخابية،

وبالتالي يتعين الرجوع إلى القواعد العامة او النصوص الواردة في قانون العقوبات لتبيان التكييف القانوني
المناسب لتلك األفعال.
وفيما يخص الطبيعة القانونية التي تتسم بها الجريمة االنتخابية فقد انقسم الفقه الجنائي في تبيانه

إلى فريقين:

أن الجريمة االنتخابية هي جريمة من الجرائم العادية التي تقع خالل فترة زمنية
الفريق األول :يرى ّ
انتهاء بإعالن
محددة متمثلة بمجموع مراحل إجراء العملية االنتخابية
ابتداء من القيد في الجداول االنتخابية و ً
ً

النتائج النهائية بصورة رسمية( .)0وهي وفقاً ألنصار هذا االتجاه تهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية لمرتكبها
وما الباعث السياسي إال غطاء يستر هذه المصلحة بشكل خادع.

وأما الفريق اآلخر فيرى أن الجريمة يطغى عليها الطابع السياسي باختالف المعايير المحددة لمفهوم

الجريمة السياسية سواء أكان المعيار شخصياً يتعلق بشخص الجاني ،أو موضوعياً يتعلق بطبيعة الحق

المعتدى عليه ،أو جامعاً بين كل منهما.

وفيما يخص التشريع العراقي نالحظ أنه قد خص الجريمة السياسية بأحكام معينة أوردتها المادة 50

من قانون العقوبات العراقي رقم  000لسنة  0767المعدل بقولها(( :الجريمة السياسية هي الجريمة التي
ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك ال تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي:
 – 0الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
 – 5الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
 – 6جرائم القتل العمد والشروع فيها.
 – 5جريمة االعتداء على حياة رئيس الدولة.
( )0د .عفيفي كامل عفيفي ،االنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية (دراسة مقارنة) ،دار الجامعيين ،القاهرة ،5005 ،ص .0062-0065
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 – 2الجرائم اإلرهابية.
 – 6الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة واالختالس والتزوير وخيانة األمانة واالحتيال والرشوة وهتك

العرض.)).

فبالتالي يتبين أن المشرع أخذ بالمعيار الشخصي والمادي في تحديد الجريمة السياسية ،وبالتالي يمكن
القول بأن الجريمة االنتخابية تتمتع بكونها ذات طبيعة سياسية كونها تقع على حق سياسي .أما الجرائم

األخرى التي استثنتها الفقرة السادسة من المادة أعاله فباإلمكان القول أنها استثناء على االستثناء؛ لخضوعها
ألحكام قوانين االنتخابات العراقية.

المبحث الثاني
صور الجرائم الماسة بسالمة العملية االنتخابية
تتعدد الجرائم االنتخابية بقدر المراحل التي تمر بها العملية االنتخابية المخلة بالمبادئ التي تخضع

لها عملية االنتخاب( :كالمساواة في الحقوق السياسية ،والحرية في إبداء الرأي ،ونزاهة عملية التصويت وما

ابتداء من الجرائم الواقعة على قيد الناخبين ،ومرو اًر بالجرائم الماسة بسالمة عملية
شابهها من مبادئ) ،وذلك
ً
التصويت ،وكذلك عمليات فرز األصوات واعالن النتائج ،وتختلف صورها وتتباين فيما لو أنها عبارة عن

قيام بعم ل أو امتناع عن عمل بما يخالف أحكام قوانين االنتخاب سواء في القوانين العراقية االنتخابية أو
القوانين االنتخابية المقارنة محل البحث ،وبطبيعة الحال دأبت تلك التشريعات على تجريم األفعال التي تؤثر
على نتائجها كونها جرائم ذات خطر بالغ وآثارها تمس النظام السياسي وطريقة تشكيل الحكم وادارة السلطة.
ولعل أبرز ما الحظناه أثناء الشروع في الكالم عن صور الجرائم الماسة بسالمة العملية االنتخابية
أن الكتابات والشروحات التي تتناول الجرائم الماسة بسالمة العملية االنتخابية على اختالف مراحلها ،تعتمد

في تقسيمها وعرضها لصور الجرائم الماسة بالعملية االنتخابية المعيار الموضوعي في سردها لتلك الصور
من الجرائم .فتتكلم عن الجرائم الواقعة على القيد والجرائم الواقعة على عملية التصويت وتتكلم عن جرائم

الدعاية االنتخابية وهكذا ..

ولتبسيط سرد وعرض تلك الصور من جرائم االنتخابات سنعتمد المعيار الزمني في عرض الجرائم

الماسة بسالمة العملية االنتخابية وذكر موقف القانون العراقي والقوانين المقارنة األخرى محل البحث من
حيث وصف الجريمة والعقوبة المقررة لها واستنباط وذكر أبرز المالحظات التي تعتري هذه التوصيفات

والعقوبات.
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وقبل هذا كله ال بد من مالحظة أن كل جريمة من هذه الجرائم تتكون وفقاً للقواعد العامة المقررة في

قانون العقوبات من األركان اآلتية:

الركن األول (الركن المادي) :وهو السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على تجريمه ،أي كل

ما يدخل في الجريمة وكيانها وتكون له طبيعة مادية تلمسه الحواس وضروري لقيامها ،سواء كان ذلك متجلياً
بالقيام بعمل جرمه القانون (كالتزوير في القيد االنتخابي ،أو الغش في فرز األصوات بالنسبة للجرائم
االنتخابية) أو باالمتناع عن عمل أمر به القانون (.)0

وهذا الركن يختلف باختالف الجرائم لكنه على العموم يجب أن يكون له مظه اًر خارجياً يبدو في صور

متباينة (.)5

ويتكون هذا الركن بطبيعة الحال من العناصر المكونة له وهي( :السلوك اإلجرامي الذي يقصد به

النشاط المادي الخارجي المكون للجريمة والذي ال تقوم الجريمة إال به ألن القانون ال يعاقب على الشهوات

اإلجرمي
ا
والنوايا والرغبات) ،و(النتيجة التي يراد بها التغير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك

فيحقق عدواناً ينال مصلحة أو حقاً قدر المشرع جدارته بالحماية الجنائية) ،و (العالقة السببية التي تربط ما
بين السلوك اإلجرامي والنتيجة الجرمية الضارة كرابطة العلة بالمعلول ،بحيث تثبت أن السلوك اإلجرامي

الواقع هو الذي يؤدي لحدوث النتيجة الضارة).

الركن الثاني (الركن المعنوي) :وهي األصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة عليها التي من شأنها

الخلق والسيطرة ( .)6والتي تتكون بطبيعة الحال من (العلم المراد به وجوب علم الفاعل بأركان الجريمة) و
(اإلرادة التي يراد بها اتجاه إرادته نحو تحقيق تلك األركان المكونة للجريمة)

()5

وسيتم هذا من خالل استهالل كل نوع من أنواع الجرائم بالنصوص القانونية المتناولة له ،ثم تناول

المالحظات التي نؤشرها لكل جريمة على حدة.

( )0د .علي حسين الخلف ود .سلطان الشاوي ،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،مكتبة السنهوري ،بغداد  ،5000ص.067-062
( )5د .علي جبار شالل ،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،ط ،5بغداد  ،5000ص.75

( )6د .محمود نجيب حسني ،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،جامعة االسكندرية ،0720 ،ص.200
( )5د .علي جبار شالل ،المرجع السابق ،ص.006-005

91

وهذا كله من خالل تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين :يخصص األول منه :لتبيان الجرائم التي تقع قبل
إجراء العملية االنتخابية ،وأما الثاني منه :فسيخصص للبحث في الجرائم التي تقع أثناء إجراء العملية

االنتخابية ،وذلك على النحو اآلتي:

المطلب األول
الجرائم التي تقع قبل إجراء العملية االنتخابية
هناك جرائم عدة عالجتها القوانين االنتخابية تقع أثناء المرحلة الممهدة أو التحضيرية إلجراء العملية

االنتخابية ،وهي تختلف بالتأكيد باختالف السلوكيات المخالفة والمزامنة للعملية االنتخابية ،فهي تشمل على

العموم الجرائم الواقعة على القيد االنتخابي سواء من قبل الناخبين أو المرشحين ،او الجرائم التي تخص

عملية الدعاية االنتخابية التي تسبق فترة الصمت االنتخابي الذي يحدد من قبل اللجان والهيئات الوطنية
المشرفة على العملية االنتخابية.
وقد كفل المشرع الحماية الجنائية لها من خالل إسباغ ووضع بعض الشروط والقيود الكافية بالقدر
والكمية التي تضمن سالمة هذه األمور وبالتالي سالمة االنتخابات وسيرها على خير ما يرام ،وايقاع العقوبات

الرادعة ضد مرتكبيها.

ومن صور الجرائم التي من الوارد وقوعها قبل إجراء العملية االنتخابية ما يلي:
أوالً (الجرائم الواقعة على القيد االنتخابي) :يراد بالقيد االنتخابي بأنها تلك المجموعة من السجالت
التي تحتوي على قوائم تضم أسماء المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المتطلبة لإلدالء بأصواتهم

في العملية االنتخابية (.)0

ويعد هذا القيد خطوة ضرورية لكي يتسنى للمواطنين مباشرة حقوقهم السياسية في التصويت حيث

يلزم لقيد المواطنين في الجداول الخاصة بالناخبين توافر شروط معينة يتطلبها القانون المنظم (.)5

( )0د .ضياء االسدي ،مرجع سابق ،ص .552-555

( )5د .أمين مصطفى محمد ،الجرائم االنتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش االنتخابي (دراسة في القانون المصري
والفرنسي) ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،5000 ،ص .06
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وهذه اللوائح االنتخابية هي من األمور األساسية في نجاح االنتخابات ،وا ّن سالمة عملية التسجيل
وخلوها من الشوائب والتزوير والتحريف واألخطاء هو األساس في سالمة العملية االنتخابية ،والدليل الواضح

على نجاح اإلدارة االنتخابية(.)0

ولجداول الناخبين أهمية قانونية وعملية كبيرة ال يستهان بها ،فهي من الناحية القانونية تعتبر شرطاً

جوهرياً لمباشرة حق التصويت في االنتخابات واالستفتاء معاً ،فهي شرط شكلي ال غنى عنه بالشروط
الموضوعية التي تتطلبها القوانين االنتخابية ،فكال الشرطين مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطاً وثيقاً ال يقبل

التجزئة أو االنفصال( ،)5أ ّما من الناحية العملية :فال يمارس حق التصويت إال المواطنون المقيدون في
إن قيد الشخص بالجدول يعد دليالً على أهليته السياسية ،ويسمح له بالمشاركة
الجداول االنتخابية وحدهم؛ إذ ّ
في االنتخابات واالستفتاءات العامة ما لم يكن في حالة من الحاالت التي يترتب عليها الحرمان أو الوقف

عن مباشرته لذلك الحق(.)6

ولقد تولت حماية هذا القيد االنتخابي القوانين االنتخابية ووضعت شروطاً له ،ولعل من أبرز تلك
القوانين المتناولة لذلك وأحدثها من حيث الوقت ما أورده التشريع المصري في قانون مباشرة الحقوق السياسية
في الفصل الثالث منه والذي عنونه بمسمى (قاعدة بيانات الناخبين) ،حيث أوجبت المادة  06منه أن يقيد

في سجل الناخبين كل من له حق في مباشرة حقوقه السياسية من الذكور أو اإلناث ،وأشارت المادة التي

تليها من القانون ذاته على تعاون الهيئات االنتخابية في مصر مع و ازرة الداخلية في تزويدها ببيانات من
تتوافر فيه الشروط القانونية لتقييده في سجل الناخبين.

()5
أن كل شخص يتوصل للقيد في
وفي فرنسا نصت المادة  26من قانون االنتخابات الفرنسي على ّ
جدولين أو أكثر من جداول االنتخابات يعاقب بالحبس لمدة سنة أو غرامة بـ  000ألف فرنك فرنسي ،وتعد

( )0عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة اسماعيل ،النظم االنتخابية (دراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابي) ،إعداد
قسم الدراسات االنتخابية والقانونية في مركز بيروت لألبحاث والمعلومات ،منشورات الحلبي الحقوقي ،ط ،5002 ،0ص .95-96

( )5د .بدر محمد عادل محمد ،القيد في جداول الناخبين ألعضاء مجلس النواب البحريني ،بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ،كلية
القانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،السنة السادسة والعشرون ،العدد الواحد والخمسون ،شعبان 0566ه-يوليو  ،5005ص .560

( )6د .سليمان الغويل ،االنتخاب والديمقراطية (دراسة قانونية مقارنة) ،منشورات أكاديمية الدراسات العليا ،طرابلس ،الجماهيرية العظمى،
ط ،5006 ،0ص  76وما بعدها.

( )5المعدل بالقانون رقم  0565-22والصادر ي .0726/05/60
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جريمة القيد المتكرر في قانون االنتخابات الفرنسي جريمة عمدية أي أن مرتكبها يكون يعلم أنه مقيد في
إحدى الجداول ومع ذلك يتوصل للقيد و للمرة ثانية في جدول انتخابي آخر(.)0

أما في العراق فلعل من أبرز مظاهر أهمية القيد االنتخابي ما تم اشتراطه في القسم الثاني (أهلية
الناخب) من النظام رقم  05لسنة  5007والخاصة بتحديث سجل الناخبين النتخابات مجلس النواب لعام

 5000والصادر من المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق ،فحيث ورد بالتحديد في فقرتها الرابعة

من تلك الشروط (أن يكون مسجالً في سجل الناخبين في إحدى محافظات العراق بموجب األنظمة واإلجراءات

الصادرة عن المفوضية).

قسم القيد االنتخابي إلى سجل
أما قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم  52لسنة  5006فقد ّ
ابتدائي يحوي على اسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية لالطالع عليه وتقديم

الطعون بشأنه ،وكذلك سجل نهائي ألسماء وبيانات الناخبين وهو غير قابل للطعن فيه ويتم نشره بعد انتهاء

فترة االعتراض.

فتكاد تجمع القوانين االنتخابية المقارنة على حصر النشاط اإلجرامي لجريمة القيد المخالف للقانون

أ و الحذف من الجدول االنتخابي على أنماط سلوكية معينة تتمثل في القيد باسم مزور أو بصفة مزورة او
إخفاء حاالت عدم األهلية بواسطة بيانات أو شهادات مزورة( ،)5وهو ما فعله المشرع الفرنسي في نص

المادتين  26و  22من قانون االنتخابات.

أن الجرائم الواقعة على القيد االنتخابي تتخذ إحدى صورتين :فهي إما أن يتعمد الشخص
وقد تبين لنا ّ

إدراج اسم أو صفات مزيفة في جدول الناخبين خالفاً ألحكام القانون أو بإخفاء أحد الموانع التي تحول دون
وجود اسم الناخب في القيد االنتخابي.

ويالحظ أيضاً أن كل من يتعمد حذف اسمه أو اسم غيره في الجدول االنتخابي على خالف أحكام
القانون أو دون أن تتوفر شروط ذلك الحذف يأخذ حكم القيد على خالف أحكام القانون أو دون توفر شروط

الناخب ،وهو ما بدا واضحاً في نص المادة ( )60من قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي رقم

( )52لسنة ( )5006حيث نصت على أنه(( :يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ( )6ستة أشهر وبغرامة ال

)1) GEORGE BONNEAU، GUIDE ELECTORAL LA LISTE ELECTOREES LES ELECTIONS
MINICIPALES CONTONALES ET LEGISLATIVES، PARIS،1919، No. 785، P 325.
( )5د .جمال ابراهيم الحيدري ،السياسة العقابية في الجرائم االنتخابية ،بحث منشور في مجلة دراسات قانونية (تصدر عن قسم الدراسات
القانونية في بيت الحكمة) ،العدد  ،5000 ،52ص.5-6
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تقل عن ( )520000مئتين وخمسون ألف دينار وال تزيد على ( )0000000مليون دينار كل من :أوالً:

تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في سجل الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خالفا ألحكام هذا

القانون .ثانياً-توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت أنه يعلم بذلك
وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه)).

أما الصورة الثانية :فهي أن يقوم الناخب بإدراج اسمه أو اسم غيره في جداول الناخبين خالفاً ألحكام

القانون ،والتي يفترض فيها توافر نية الغش لدى مرتكبيها ،وقد أشارت إلى هذه الصورة المادة ( )62من

قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضية والنواحي رقم ( )66لسنة ( )5002بقولها(( :يعاقب بالحبس

ال تقل عن ( )6ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ( )000000مائة ألف دينار وال تزيد على ()200000

خمسمائة ألف دينار كل من :أوالً :تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد
عدم إدراج اسم خالفا ألحكام هذا القانون .ثانيا :توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط
القانونية المطلوبة وثبت أنه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم آخر أو ح ِ
ذفه)).
ونرى في نهاية المطاف أن المشرع العراقي قد أحسن فعالً وكان موفقاً بجعل القيد االنتخابي متمثالً

في سجلين ،وهو بذلك أقام الحجة على الكافة من خالل إتاحة فرصة الطعن في صحة البيانات الواردة في

القيد من عدمه وبالتالي قطع دابر التحجج واالعتذار عن الجهل بالقانون ،وقد أحسن أيضاً في اتباع المنهج

الموضوعي في تقنين تلك الجرائم وسواها من الجرائم االنتخابية وتحديد عقوباتها دون االلتزام بالمنهج
الشخصي القائم على األخذ في نظر االعتبار األشخاص الذين ارتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أم

شركاء.

ثانياً (الجرائم المتعلقة بالدعاية االنتخابية) :تعد الحملة االنتخابية ضرورة تفرضها طبيعة مباشرة
الحقوق السياسية عن طريق االستفتاء أو االنتخاب؛ لذا يستعين المرشح بوسائل دعائية خاصة تسمح له

بنشر واذاعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي على أكبر قدر من المواطنين.

والمراد بالدعاية االنتخابية كمفهوم بأنها( :األنشطة االتصالية المباشرة وغير المباشرة التي يمارسها
مرشح أو حزب بصدد حالة انتخابية معينة بهدف تحقيق الفوز في االنتخابات عن طريق الحصول على

أكبر عدد ممكن من أصوات الهيئة االنتخابية) ،ويرى البعض أن الدعاية االنتخابية هي ( :كل أنشطة

االتصال التي تهدف إلى تدعيم الثقة في الحزب أو المرشحين السياسيين بشأن حالة انتخابية معينة ،وامداد
جمهور الناخبين بالمعلومات ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل واإلمكانات واألساليب المتوافرة من خالل
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جميع قنوات االتصال واإلقناع بهدف الفوز في االنتخابات أو زيادة مؤيدي المرشح وابراز صورته المرغوبة
فتعرف بأنها ( :مجموعة األنشطة التي يقوم بها الحزب أو المرشح
أمام الناخبين) .أما الحملة االنتخابية ّ
السياسي بهدف إمداد جمهور الناخبين بالمعلومات عن برنامجه وسياسته وأهدافه ،ومحاولة التأثير فيهم بكل

الوسائل واألساليب واإلمكانات المتوافرة من خالل جميع قنوات االتصال واإلقناع ؛وذلك بهدف الحصول
على أصوات الناخبين وتحقيق الفوز في االنتخابات)وتعد الحمالت االنتخابية الناجحة البداية الحقيقية لتحقيق

الفوز في االنتخابات ،والحملة االنتخابية الناجحة هي التي تستفيد من كل الظروف ،وفي إطار الوقت المحدد
الستهداف الناخبين وتقوم بتطوير رسالة مقنعة ،وتتابع العمل وفق خطة معقولة للوصول إلى الناخب(.)0

فبالنسبة إلى المشرع الفرنسي فقد اهتم إلى حد بعيد بتنظيم الدعاية االنتخابية حرصاً منه على المظهر

الديمقراطي والحضاري للبالد فعاقب على عدة أشكال من السلوك ،فحظر في المادة  20من قانون االنتخابات
تعليق الدعاية االنتخابية في األماكن المخصص لها بواسطة السلطات المحلية ،وكذلك عاقب في المادة 72

على استخدام ألوان العلم الفرنسي بغرامة قدرها خمسة آالف فرنك .بل وشدد في استعمال الوسائل الصوتية
والمرئية والمسموعة في كل من المادتين  57و 0/25من قانون االنتخابات الفرنسي.

في حين أ ّن المشرع المصري في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم  52لعام  5005اكتفى فقط
بتنظيم الدعاية االنتخابية في فصل مستقل وذكر الحدود القصوى للدعاية االنتخابية ومقدار االنفاق عليها

وحظر األفعال المنافية لسالمة تلك العملية دون اإلشارة إلى أية إجراءات عقابية ،ولعله (ومن وجهة نظر

متواضعة) أن الواقع السياسي واالجتماعي الذي تعيشه مصر ومقدار الرقابة المفروضة على العملية

االنتخابية من قبل القضاء والهيئات المستقلة لم يستد ِع المشرع المصري لوضع نصوص عقابية على الجرائم

أو األفعال المخالفة للقانون الواقعة أثناء ممارسة الدعاية االنتخابية.

أما فيما يخص التشريع العراقي فقد عالج الفصل السادس من قانون انتخابات مجالس المحافظات
الدعاية االنتخابية في المواد (من  52الى  ،)62فمنع نشر أي إعالن أو برامج أو صور للمرشحين في

مراكز االقتراع ،وكذلك استعمال شعار الدولة الرسمي في االجتماعات واإلعالنات والنشرات االنتخابية وفي

الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة االنتخابية ،و حظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان

( )0د .شريف درويش اللبان ،االنتخابات في عصر اإلنترنت :الدعاية السياسية في االنتخابات الرئاسية ،مقال منشور بتاريخ 5005/2/05
على الصفحة الرسمية للمركز العربي للبحوث والدراسات ،على الرابط اآلتيhttp://www.acrseg.org/6853 :
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أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح
بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.
(إال أ ّن من المالحظ على التشريع العراقي أنه لم يحدد جزاءات عقابية على هذه األفعال بالرغم من
أنه حدد عقوبات على بعض الجرائم الواقعة أثناء وبعد العملية االنتخابية والتي سيتم تبيانها الحقاً ،وبالتالي

ال بد من معالجة هذه الجزئية في القانون .وكذلك الحال بالنسبة إلى موقف التشريع العراقي في قانون
انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ ،ومن المالحظ أن الواقع يشير الى وجود مثل تلك المخالفات على

أرض الواقع ،إال أن لمشرع لم يحدد الجهة التي تقوم بالرقابة) (.)0

وعليه ندعو مشرعنا العراقي إلى األخذ بعين االعتبار ما أوردناه من مالحظات ،وكذلك األخذ بما

أخذ به المشرع الفرنسي من حيث التشديد على الناخبين في مرحلة الدعاية االنتخابية ،من خالل تحديد

أماكن مخصصة لوضع الدعايات االنتخابية من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للميادين العامة
والمرافق العامة في العراق وعدم تشويهها بالصور والملصقات االنتخابية .وكذلك حظر استخدام أي من
المرافق العامة ألغراض الدعاية االنتخابية ،وحظر استعمال شعار جمهورية العراق إال في حدود ما نصت

عليه المادة األولى من قانون شعار جمهورية العراق رقم  22لسنة  0762المعدل؛ لغرض تجنب ما ال تحمد
عقباه في حال ترك األمر لالجتهاد القضائي في حال عدم وجود النص التشريعي.
المطلب الثاني
الجرائم الواقعة أثناء العملية االنتخابية
إن العملية االنتخابية ال يكون لها معنى عملي أو قيمة معنوية ما لم تتسم بطابع الحرية والنزاهة

والمساواة في أداء الحقوق السياسية؛ لذلك أعطت التشريعات الوطنية لهذه العملية وسيجتها بسياج من

الضمانات تحفظها من العبث واإلخالل ،فكلما كانت إرادة الناخب حرة وغير متأثرة بأي ضغط او إكراه
مباشر كلما تحققت المصداقية والثقة في نتيجة االنتخابات (.)5

( )0د .علي هادي حميدي الشكراوي ،قراءة تحليلية في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ،بحث منشور في موقع جامعة بابل ،ص.05
( )5د .طالب نور الشرع ،المرجع السابق ،ص .56-55
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ويعد التصويت أو االقتراع من أهم المراحل في العملية االنتخابية؛ إذ بواسطته يعبر كل ناخب عن
إرادته الحرة بشأن انتخاب مرشح معين ،وهكذا يمثل التصويت الوسيلة المادية التي يمكن بواسطتها ممارسة

الناخب حقه وواجبه في المشاركة السياسية بواسطة بطاقة االنتخاب.

ونظ اًر ألهمية عملية التصويت أو االقتراع فقد حرص المشرع العراقي في قانون انتخاب مجالس

المحافظات واألقضية والنواحي على إحاطتها بسياج من الضمانات التي تحفظ سالمتها وانتظامها ونزاهتها
من كل عبث ،ويضمن ألطراف العملية االنتخابية (من الناخبين والمرشحين وحتى القائمين على إدارة العملية

االنتخابية) حماية خاصة لكي يمارس الناخب والمرشح حقوقهما السياسية بحرية ومن دون ضغط أو إكراه

أو تزوير أو أي نوع من أنواع اإلخالل.

لذا لجأ المشرع في القانون المذكور إلى وضع القواعد القانونية التي تجرم وتعاقب على األفعال التي
من شأنها التأثير على الناخبين لتبني موقف معين وتحظر كل ما يدخل في إطار التصويت غير المشروع

وتحافظ على انتظام عملية التصويت وتمنع ما يخل بنزاهة التصويت ونتيجته .لذا يمكننا بيان تلك الجرائم

المتعلقة بالتصويت والمنصوص عليها في قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضية والنواحي رقم 66
لسنة  ،5002وعلى النحو اآلتي:

 -1جرائم التأثير على إرادة الناخبين :ويتعلق األمر هنا بالتأثير المباشر على الناخبين من أجل
التصويت على نحو معين من الجرائم التي تؤثر على إرادة الناخبين ،وهي:
أ-جريمة الرشوة االنتخابية :حيث اهتم المشرع العراقي بتجريم الرشوة االنتخابية باعتبارها من وسائل

التأثير على إرادة الناخبين ،والدليل على ذلك تعدد المواد التي تناولت هذا األمر في قانون انتخاب مجالس

المحافظات رقم  66لسنة  .5002فبعد أن حظر المشرع في المادة  65على أي مرشح تقديم أي مكاسب

مادية أو معنوية بقصد التأثير على االنتخابات ،وعاقب على هذا الحظر بموجب نص المادة  55من القانون

ذاته ( ،)0أورد المشرع نصوصاً خاصة بجريمة الرشوة االنتخابية ،وبالتحديد في نص المادة  50منه والتي

جاء فيها(( :يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من .... :ثانياً :أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي

ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على االمتناع عن التصويت .ثالثاً:
قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كلف بأداء خدمة عامة في العملية االنتخابية)).

( )0نصت المادة  55من قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضية والنواحي العراقي رقم  66لسنة  5002على أن(( :يعاقب على
الشروع في جرائم االنتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة)).
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وال بد هنا من التمييز بين الوعود العامة والوعود والمنافع الخاصة ،فاإلعالن الشرعي عن السياسة
العامة التي ينتهجها المرشح والوعود التي يطلقها بعمل عام والتي تعد من متضمنات برنامجه االنتخابي ال

تشكل خرقاً قانونياً أو جريمة يحاسب عليها القانون.

ب-جرائم العنف والتهديد :تصدى قانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضية والنواحي رقم  66لسنة

 5002لظاهرة العنف أو التهديد التي تصاحب العملية االنتخابية؛ إذ تعد هذه الظاهرة من أخطر الظواهر

في الوقت الراهن والتي من شأنها المساس بصورة مباشرة بالعملية االنتخابية؛ إذ بتفشي هذه الظاهرة يكون
من المستحيل التصور أن تسير العملية االنتخابية بسالمة.

لذلك حرص المشرع على تجريم هذه الظاهرة والمتمثلة بقيام أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة

بتأثير ال مبرر له على عملية االنتخابَّ ،
وعد األفعال اآلتية تأثي اًر ال مبرر له:
 -0استخدام القوة أو التهديد ضد الناخب.

 -5سب أو قذف أو ضرب لجنة االنتخابات أو أحد أعضائها أثناء عملية االنتخاب.

 -6حمل سالح ناري (أياً كان نوعه) أو سالح جارح مخالف ألحكام القانون في أي مقر مخصص
لالنتخاب.

ويتضح مما ورد آنفاً أن المشرع العراقي قد وسع نطاق الحماية الجنائية في هذه الجرائم لكي تشمل

الناخب ولجنة االنتخاب أو أحد أعضائها ،كما وسع من نطاق تلك الجريمة لتشمل أي شخص صدر عنه
السلوك أو الفعل اإلجرامي سواء كان المرشح ذاته أو غيره ،ويعاقب المشرع مرتكب هذه الجرائم بالعقوبة

الواردة في الفصل السابع من القانون(.)0

كما يضيف القانون ظرفاً مشدداً للعقوبة يقضي بأنه إذا حدث إخالل بحرية االنتخاب أو نظامه
باستعمال القوة أو التهديد فتكون العقوبة كل من الحبس والغرامة ،وفي حال ارتكاب هذه الجرائم وحدث

إخالل بحرية االنتخاب أو بنظامه من قبل كيان سياسي أو مساهمته فيه فتكون العقوبة حرمان ذلك الكيان

( )0نصت المادة  50من قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضية والنواحي العراقي رقم  66لسنة  5002على أن(( :عاقب بالحبس
مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن ( )000000مائة ألف دينار وال تزيد على ( )200000خمسمائة ألف دينار كل من-0 :ستحوذ

أو أخفى أو َع َد َم أو اتلف أو أفسد أو سرق أوراق االقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق-5 .أخل بحرية
االنتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد)).

99

السياسي من األصوات التي حصل عليها في المركز االنتخابي وأعطى لمجلس المفوضية اتخاذ القرار الالزم
بهذا الصدد(.)0

ج-نشر أخبار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين بين الناخبين :جرم المشرع قيام الشخص
سواء أكان ناخباً معيناً أم مرشح أم أحد أعضاء لجنة االنتخاب النشر أو اإلذاعة بين الناخبين أخبا اًر غير
صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على إرادة الناخبين في نتيجة االنتخاب ،وهذا

ما ورد في نص الفقرة الرابعة من المادة  67من قانون انتخابات مجالس المحافظات (.)5

والمالحظ على هذه المادة أن صياغتها وردت بنوع من التعميم والتمثيل وليس التخصيص والحصر،
ومن ثم فإنه يندرج تحت طائفة الطعن بأي مرشح آخر نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة تتصل بسلوك

أو أخالق أحد المرشحين أو دعوته إلى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو اإلقليمية أو معارضة
لقضية من قضايا الرأي العام ،وأيضاً ما ينسب إلى المرشح كذباً بانسحابه من االنتخابات أو تغير انتمائه

الحزبي.

-2جرائم التصويت غير المشروع :وهذه الجرائم تتعلق بالناخب وترتكب بقصد أغراض محددة ال

تخدم نزاهة العملية االنتخابية ،وقد نص المشرع على ذلك من خالل نص المادة  67من قانون انتخابات

مجالس المحافظات رقم  66لسنة .5002

وتتخذ هذه الجرائم صورة عديدة ،وعلى النحو اآلتي:
أ-تعمد التصويت باسم الغير (أي منتحالً اسم أو صفة ناخب مقيد في جدول الناخبين).
ب-يصوت الناخب في االنتخابات وهو يعلم أن اسمه أدرج في سجل الناخبين خالفاً للقانون.

( )0نصت الفقرة الثانية من المادة  52من قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضية والنواحي العراقي رقم  66لسنة  5002على أن:
((يحرم الكيان السياسي من األصوات التي حصل عليها في المركز االنتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم االنتخابية المنصـوص عليها
في البنود (أوالً ،خامساً ،سادساً ،سابعا) من المادة ( )50والمادة ( )55من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار الالزم بهذا الشأن)).

( )5نصت الفقرة الرابعة من المادة  67من قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقي رقم  66لسنة  5002على أن(( :يعاقب بالحبس
مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن ( )000000مائة ألف دينار وال تزيد على ( )200000خمسمائة ألف دينار كل من ... :رابعاً-
شر أو أذاع بين الناخبين أخبا ار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة االنتخاب)).
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ج-التصويت المتكرر ،والذي نصت عليه وعلى عقوبته في المادة  67من القانون آنف الذكر بمعاقبة
كل من استعمل حقه في االنتخاب الواحد أكثر من مرة بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل

عن مائة ألف دينار وال تزيد عن خمسمائة ألف دينار.

وان غالبية التشريعات تجرم هذا الفعل في صياغات متعددة القاسم المشترك فيما بينها حماية نتيجة

االنتخابات بحيث تكون محصلة األصوات صحيحة؛ إذ أن سالمة هذه العملية االنتخابية ونظامها يتطلبان

أن يقيد الناخب مرة واحدة في أحد الجداول االنتخابية حتى ال يسمح له إال ان يصوت مرة واحدة مما يكون
له األثر في تحقيق المساواة بين الناخبين ،وبالمقابل جرم المشرع العراقي قيام المرشح بترشيح نفسه في أكثر

من دائرة أو قائمة انتخابية وفق نص المادة  67من القانون.

وكذلك الحال بالنسبة إلى إرادة الناخب األمي ،ويتم ذلك عن طريق قيام الناخب مستغالً جهل الناخب

األمي بكتابة اسم معين غير الذي قصده الناخب األمي أو التأشير على رمز غير الذي قصده الناخب،
استناداً إلى نص الفقرة السابعة من المادة  67من القانون.

 -3جرائم اإلخالل بنزاهة التصويت ونتيجته :حرصاً من المشرع على سالمة العملية االنتخابية
وصحتها ،أفرد لها نصوصاً في القانون يجرم فيها أفعاالً يمكن أن تمس نزاهة العملية االنتخابية وهي في
مرحلتها األخيرة والمؤثرة ،ومن مظاهر حرص المشرع في هذا المجال أن حدد بعض صور تلك األفعال

تحديداً دقيقاً مجرماً إيا ها ثم قرر العقاب على كافة األفعال التي تقع بقصد المساس بنزاهة عملية االقتراع

مستهدفاً بذلك عدم إفالت أي فعل من العقاب يقع بقصد تغيير نتيجة االقتراع ،وهذا النوع يقسم إلى:

أ -جرائم االعتداء على األوراق والبطاقات االنتخابية :فقد جرم المشرع العراقي االعتداء على األوراق

االنتخابية؛ إذ نص في المادة /50أوالً :من القانون المذكور على تجريم أي شخص يقوم باستحواذ أو إخفاء
أو إتالف أو إفساد أو حرق أوراق االقتراع او جداول الناخبين أو غير نتيجتها بأي طريقة من الطرق بقصد
المساس بسالمة اإلجراءات االنتخابية وسريتها ،وعاقب مرتكب هذه األفعال بالحبس مدة ال تقل عن سنة

وغرامة ال تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد عن خمسمائة ألف دينار ،وكذلك الحال في نص المادة ()66

من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )52لسنة ( )5006الذي نص على معاقبة كل من استحوذ

أو أخفى أو أعدم أو أفسد او أتلف أو سرق أوراق االقتراع أو سجالت الناخبين بأي طريقة من الطرق
بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن مليون دينار عراقي وال تزيد على خمسة ماليين دينار.
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ويتضح لنا من نصوص المواد آنفة الذكر أن المشرع العراقي ال يكتفي باألفعال التي أوردها في تلك

المواد ،وانما أضاف عبارة (بأي طريقة من الطرق) وبالتالي يندرج تحت هذا النص أي تغيير أو تزوير في

بيانات الجداول أو األوراق االنتخابية بقصد الغش لتغير نتيجة االنتخاب .وفي حالة ارتكاب هذا الجرم من

قبل الكيان السياسي أو مساهمته فيه فتكون العقوبة هي حرمان الكيان السياسي من األصوات التي حصل
عليها في المركز االنتخابي وأعطى القانون مجلس المفوضية اتخاذ القرار الالزم بهذا الشأن.

ب-جرائم االعتداء على صندوق االقتراع :صندوق االقتراع هو الوعاء المخصص لوضع ورقة أو

بطاقة االنتخاب بمعرفة الناخب ذاته ،وعند امتالء الصندوق يتم غلقه بإحكام تمهيداً لفرز األوراق أو البطاقات

الموجودة فيه بمعرفة اللجنة المختصة .وهو على هذا النحو يمثل قيمة قانونية ومعنوية بالغة.

أما عن األولى :فهو بمثابة المستودع الذي يتضمن الترجمة العملية إلرادة الناخبين وقيمته على هذا

النحو ليس بذاته وانما بما يحتوي من أوراق أو بطاقات انتخابية ،أما عن الثانية :فإن قيام الناخب بوضع

ورقة أو بطاقة االنتخاب التي عبر فيها عن إرادته هو مبعث رضى واطمئنان على أن اإلرادة هذه تم إيداعها

في حرز أمين.

وطبقاً لذلك تجمع التشريعات االنتخابية على تجريم الفعل أو األفعال التي تقع على الصندوق والتي

من شأنها أن تؤثر على نتيجة االنتخاب؛ لذلك قرر المشرع العراقي في الفقرة السابعة من المادة  67على
معاقبة العبث بصناديق االقتراع بقصد المساس بسالمة إجراءات االنتخابات وسريتها ،وعاقب مرتكب هذه
األفعال بموجب تلك المادة بالحبس مدة ال تقل عن سنة.

كذلك يمكن إدراج قيام شخص بإفشاء سر تصويت ناخب دون رضاه (سواء كان هذا الشخص ناخباً

آخر أم أحد المراقبين أم أعضاء لجنة االنتخاب) تحت قائمة جرائم اإلخالل بنزاعة االنتخابات ونتيجتها،
حيث عاقب المشرع العراقي في الفقرة السادسة من المادة  67بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة

ال تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد على خمسمائة ألف دينار ،ويقابله في ذلك نص المادة ( )62من قانون
انتخابات مجلس النواب العراقي.
وأخي اًر ال بد لنا من القول أن قانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضية والنواحي رقم  66لسنة
 5002يعاقب على الشروع في جميع جرائم االنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة

التامة كما مر بنا سابقاً.
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الخاتمة
في نهاية بحثنا هذا ،وبعد حمد هللا جل وعال والثناء عليه ،ال بد من وقفة متأملة لتقويم النتائج التي

توصلنا لها ،وتوجيه النظر الى اهم ما يستحق ان يطرح من توصيات ومقترحات تحقيقاً للفائدة العلمية
والعملية ،وهي على النحو اآلتي:
أوالً( :النتائج)
-0االنتخابات في العصر الحديث هي من أهم الوسـائل القـانونية التي يستخدمها األفراد واألحزاب

السياسية للوصول للسـلطة؛ لذا فإنها تحـتاج الى تنظيم قانوني يتمثل في التشريع الدسـتوري وتشـريعات

القـوانين المتعلقـة باالنتخابات واألنظمة والتعليمات التي تنظم العملية االنتخابية.

-5بعض المواد التي هي ليست بالقليلة والتي تتناول العقوبات االنتخابية في قوانين االنتخابات العراقية

قد ولدت ميتة ولم يتم تطبيقها في الواقع العملي ،فبالتالي تكون أهمية بحثنا هذا تكمن في القيام بدورنا
البحثي من خالل إيصال رسالة بشكل علمي مفادها أنه ال قيمة ألي قانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم

يعرفوا الخضوع لعقوبات مترتبة على مخالفة هذه القوانين.

 -6إن التشريعات االنتخابية قد أحسنت في عدم إيراد تعريف للجرائم االنتخابية ،وعلتنا في ذلك تكمن

في أن إيراد تعريف للجريمة االنتخابية ممكن أن يقصر الجرائم االنتخابية فقط على ما ورد في قوانين

االنتخاب وبالتالي عدم مراعاة ما يستجد من صور الرتكاب الجريمة االنتخابية ،وبالتالي يتعين الرجوع إلى

القواعد العامة أو النصوص الواردة في قانون العقوبات لتبيان التكييف القانوني المناسب لتلك األفعال.

 -5تتمتع الجريمة االنتخابية بكونها ذات طبيعة سياسية كونها تقع على حق سياسي .أما الجرائم

األخرى التي استثنتها الفقرة السادسة من المادة  50من قانون العقوبات العراقي ،فيمكن القول أنها استثناء
على االستثناء؛ لخضوعها ألحكام قوانين االنتخابات العراقية.

-2إن المشرع العراقي قد أحسن فعالً بجعل القيد االنتخابي متمثالً في سجلين ،وهو بذلك أقام الحجة

على الكافة من خالل إتاحة فرصة الطعن في صحة البيانات الواردة في القيد من عدمه وبالتالي قطع دابر

التحجج واالعتذار عن الجهل بالقانون.

-6وقد أحسن المشرع العراقي أيضاً في اتباع المنهج الموضوعي وهو ما أخذت به أيضاً التشريعات
المقارنة محل البحث في تقنين تلك الجرائم وسواها من الجرائم االنتخابية وتحديد عقوباتها دون االلتزام
بالمنهج الشخصي القائم على األخذ في نظر االعتبار األشخاص الذين ارتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين

أم شركاء.
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 -9من المالحظ على التشريع العراقي أنه لم يحدد جزاءات عقابية على هذه األفعال بالرغم من أنه
حدد عقوبات على بعض الجرائم الواقعة أثناء وبعد العملية االنتخابية والتي سيتم تبيانها الحقاً ،وبالتالي ال
بد من معالجة هذه الجزئية في القانون.
-2تلمسنا من خالل الخوض في غمار البحث افتقار المشرع االنتخابي في العراق إلى إضفاء الصفة

القضائية على عمليات اإلشراف على العملية االنتخابية واالكتفاء فقط بالنظر في الطعون المقدمة إلى
المحكمة االتحادية العليا والمقررة بموجب نص المادة ( )76من دستور العراق النافذ لسنة (.)5002

ثانياً (التوصيات):
نوصي مشرعنا العراقي باألخذ بما هو ٍ
آت:
-0من خالل التجارب االنتخابية التي مر بها العراق ،وما تمخض عنها من قلة خبرة بعض الموظفين

والعاملين في المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،نقترح إقامة دورات تدريبية مكثفة تستهدف توعيتهم
بالجرائم االنتخابية لغرض تجنيبهم الوقوع في مهاوي النصوص العقابية الواردة في القانون.

-5نرى ضرورة إصدار مجلس القضاء األعلى لبيان ينص فيه على إنشاء محاكم متخصصة في

نظر الجرائم الواردة في قوانين االنتخابات العراقية؛ لفض اإلشكالية المتعلقة باالختصاص النوعي الخاص
بالنظر في الشكاوى أو الدعاوى المراد تقديمها على أي شخص يرتكب أياً من تلك الجرائم محل البحث،

وكذلك قياساً على المحاكم المستحدثة بموجب بيان صادر عن المجلس ،كما هو الحال في استحداث
المحكمة المختصة في قضايا اإلعالم والنشر ،واستحداث محكمة البداءة المتخصصة في الدعاوى التجارية،
وما يماثلها من محاكم مستحدثة.

-6تعديل نصوص قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ( )060لسنة ( )0797المعدل من خالل

إدراج نص يقر بوجود محاكم مختصة بالنظر في الجرائم الواردة في ضمن قوانين االنتخابات العراقية ،على

أن تترك التسمية الرئيسة لهذه المحاكم واالنتشار اإلقليمي لها واجراءات تقديم الطعون إلى رئاسة مجلس
القضاء األعلى ،بالقدر الذي يرسخ حق التقاضي على درجتين الذي أقرته القوانين اإلجرائية.

-5استحداث مواد في القوانين المنظمة للعملية االنتخابية في العراق ،توجب مراجعة القيد االنتخابي

بشكل منفصل عن عملية القيد ذاتها؛ لغرض حمايتها مما قد يشوبها من أخطاء تجعل صحة البيانات

واألسماء التي تحتويها هذه الجداول موضعاً للشك.
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 -2األخذ بما أخذ به المشرع الفرنسي من حيث التشديد على الناخبين في مرحلة الدعاية االنتخابية،

من خالل تحديد أماكن مخصصة لوضع الدعايات االنتخابية من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري
للميادين العامة والمرافق العامة في العراق وعدم تشويهها بالصور والملصقات االنتخابية.

 -6أن تذكر نصوص قانونية في كل من قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس

المحافظات توجب حظر استخدام أي من المرافق العامة ألغراض الدعاية االنتخابية ،وحظر استعمال شعار

جمهورية العراق إال في حدود ما نصت عليه المادة األولى من قانون شعار جمهورية العراق رقم  22لسنة
 0762المعدل.
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دراسة تحليلية- مبدأ المشروعية ونطاق تطبيقه أمام القضاء اإلداري الفلسطيني
شريف أحمد بعلوشة/الدكتور
دكتوراه في القانون العام
فلسطين-غزة-وكيل النائب العام
:ملخص البحث

د د م عءد د م

أكددلمشرع ددستمشرلع ددمبسأمسيد د معق ددلأمع ددء لبمشراد د وبيم حبشس ددخضمعق ددلأمشرع ددسبسء م د د مأ

شرعدديت ومبشرئ تد وملش ددلمشرلبرد مق ند ومشراد وبيمبسمد مسيد مع رعمئد م تددخيماد مشقسعد مأبمشرم ددس وم
ددبتمشر ئد ومشيلشس د مرعقددلأمشرع ددسبسء م م

ب عيئد مب قيد مرءرمد ضمعدديمبقددلمشرا د ضمشيلشسأمشرعيعددت وت مب

ضمشرعيعت وتم علمشقسع معديمسب د مشرا د ض مببدلممو برود م

ءعمقسم بس ًمن عخً م حبشوع مأ سجمشرع ستمبشرا
قءد يمع اءد معقددلأمشرع ددسبسء مبوتد أممتقءاد مبألددسموتس د مشرعدديت مشرمال س د مبوتس د مشرتددسب مش عددملو تء م
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بوتس د مأسع د مشرعددء لبمسي د ما د شمشرعقددلأ مببددلم ي ددو م ددتما د مشرل شسع د مضر د م ددسبسبمعدديم حبش ددلشسمب د وبيم
ع يددامشرلبر د مشرعيعددت وتمقاع م د م ددتمضسددخضمعقددلأمشرع ددسبسء مبشر ددلمعدديممتق د موتس د مأسع د مشرعددء لب م
لسبمسيم ئد ومشيلشسبمرسب قمد مشرا د تء مضسعد ًمردوامشرعد لبم

تمن مشقسع مبشرا شسسشومشيلشس مشر

م حبشم
.)معيمشرا وبيمشقع عت03(

)ي
 (عقلأمشرع سبسء مدمشرمال س مدمش عملو تء مدمشرعء لبمدمشرا وب م:الكلمات المفتاحية

Abstract
The constitutional proposal has emphasized the principle of law supremacy
and elevating the principle of legitimacy as it subjugates all types of authorities
and agencies inside the state to the verdicts of law. The constitutional proposal
also asserts that any violation against these principles leads to the illegality of
these actions or behaviors and they will be subjects to be revocable by the
Palestinian administrative judiciary. The subjugate of the administrative
authorities to the principle of legitimacy is not complete but it directs the
constitutional proposal and the Palestinian judiciary from judicial control. In this
study, we explained the definition of legitimacy and its scope and we illustrated
the effect of Discretionary, Exceptional Circumstances and Acts of Sovereignty
theories on this principle. This study revealed the necessity of enacting and
issuing of the Palestinian State Council Law for its vital role in elevating the
legitimacy principle and eliminating the application of the act of sovereignty
theory, and subjugating the whole actions and administrative resolutions of
administrations to the judicial control pursuant to article (30) of the Basic Law.

سمقلشء مسي مشرلبشوماتمشرقلضم علمهللام لم خر مسي موعع مشرمتم مم

سيء ممبنيو مب موعمع يم"مع

مب

وكم مسيومرو مض مع مسيعمو مضوكمأوومشرعيءومشر نءو"(.)1مم م

ي مشر أم مءعل م

أوالً :مقدمة:
ءعمقسمعقدلأمشرع دسبسء مسعد شًمرعدء لبمشرلبرد مبعدء لبمشراد وبي مبمم عدلماد مشر دبسبم دتم

دبتمن د م

م ددس ومبأسع د مشر ئ د ومشيلشس د مق ن د ومشرا د وبيم مع دبشضمن وددوما د مشق ن د ومبشسلبم ددتمشرلعددمبس مأبم ددتم

شرم س ع ومشرع لء مأبم تمشريبشتح مأبم تمغ سم ركمعيمشرابشسلمشرا وبوء مشرمتممعمعلا مشرلبر م تمعوتعبمئ م
شرا وبوء مبء نلم سبجمشر ئ ومشيلشس مسيما مشرابشسلمبشق ن ومع رع معقلأمشرع سبسء  .م
بءعمقسم

بتمشرئ ت ومشر كع م تمشرلبر مبع نبع ئ مق ن ومشرا وبيمعيمأ

ق يمع مممعم م ما مشرئ ت ومعيمعيت وم مغو مسوئ مرممعنيمعديمشراءد وم عئ عئد مببش
ءد د بمشق د دسشلمب عد د مئو مباد د يمشرع

لمشربع تلمريمب د م
مئد مشم د مشومتد وم

تد د مسيد د م ا ددبأمب س د د ومشق د دسشلمع دديممم ددب ماد د مشر ئد د و م عق ددلأم

شرع سبسء مابمشرعخ مشرتقءعتمبشر اءاتمريعبشتو ي مبادبم دع ومشقعد يمر ع ءد م ادبأمب س د ومشرعدبشتو يم
عيممععفمبشعمقلشلم ئ ومشيلشسب مب ركمسولمع رعمئ مرأل ن ومشربشسلبم تمشرا وبي .م

ثانياً :موضوع الدراسة:

ت ا ًمق ن ومعقلأمشرع سبسء م إو م

مأيمم
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من مم س ومبأسع مشر ئ ومشيلشس مق ن وم

شرا وبيم م حبش مشسمقسومع رع مرعقلأمشرع سبسء مبب قي مرءرم ض مض مأيمم
م عد ًمند عخًم و د مسيد منددلمعد مماددبوم د معدديمأسعد م د عرمم ددس مئ مم ددسجمسدديمسب د مشرع ددسبسء معدبشضم
ند د يمقعد د

بسئ مرئ شمرعقلأم مءنبيم

بس ًم

مم ددس عء مأبمب د د تء ؛م متق د د ماد د شمشرعق ددلأمء مد د جمضرد د م ددتضمع دديمشرعسبود د مسيد د مشسم د د سمأيمم

شر ئ ومشيلشس ممعمئل معيمعع سع مو تئ مم ا مشر

رحمشرع و مر شم مقدلمعديمضست تئد مبدل شًسمعديم س د م

شرم س مت ا ًمرعمتي وم مبتقءع مشرتسب مبب ا ًمرع مم شس معو ع ًمبعختع ًمريع ي مبشروع مشرع و مض

مضر م

أيم ئد ومشيلشسبمبددلمم دتسم ددتم رد مشرتددسب مش عدملو تء مري ددسبجمسديمشرابشسددلمشرا وبوءد ؛مب رددكمعديمأ ددلم
ددع يمشع ددمعسشسمعد د سمشرع شس د د مشرع عد د منعد د مأيممشرا د د ضمشرعيع ددت وتمأ ددسجمشقسعد د مبشرم ددس ومشرعمعياد د م

أسع مشرعء لبمعيمسب مشرا

ضمشيلشسأم .م

ثالثاً :أهمية الدراسة :مس مأاعء ما شمشرعب بتمرعلبمأع

مات:

 -1ءعمقسمعب بتمشرلسشع معيمشرعبش ء مشر نسمشرمتمروم مو برئ مشرعا مشرعيعت وتم ر
ريببب مسي منلم تء مئ مبمع

()1معبسبمشر اسب مشآلء م(.)03مم

يئ .

مشرك تمبشربش تم

 -3قء يمأ ن ومعقدلأمشرع دسبسء مبموتءعد م دتمشراد وبيمشرعيعدت وت مبوتد أممتقءاد مبشروتس د ومشرمدتمم دلم
عيممتق ما شمشرعقلأ.

 -0قءد د يمعبب ددفمشرع ددسبتمشرلع ددمبسأمشرعيع ددت وتمع دديم ت ددسمشر ددوامسيد د مم
شر ئ ومشيلشس معيمسب مشرا

 -4قء يمعببفمشرا

د د يمأسعد د مبم ددس وم

ضمشيلشسأمشرعيعت وت.

ضمشيلشسأممشرعيعت وتمعيموتس مأسع مشرعء لبمبمتقءا مئ م تم يعت ي.ممم م

رابعاً :مشكلة الدراسة :مل سما مشرلسشع مشرعل لمعيمشرمع ؤ ومبات:

 -1مالمأ مشرع ستمشرلعمبسأمشرعيعت وتم عقلأمشرع سبسء مبا يمشقلسمشرعمسم مسي مع رعم ؟مم

 -3ادلمأ د مشرع ددستمشرعيعددت وتمقوتس د مشرتددسب مش عددملو تء مبوتس د مأسعد مشرعددء لبمري ددلمعدديممتق د م
ا شمشرعقلأ؟

 -0مالمأ مشرا

ضمشيلشسأمشرعيعت وتمقوتس مأسع مشرعء لبم تممتقءا م مشرا

خامساً :أهداف الدراسة :معع ما مشرلسشع مضر مقء يمسلبمأالش مات:م

تء ؟ م

 -1شيرع د د وم ن د د مشر بشو د د مشروتس د د مبشرمتقءا د د ومشرا د د تء مرعقد ددلأمشرع د ددسبسء م د ددتمشرا د د وبيممبشرا د د ضم
شرعيعت وت مبعلىم

بتم ئ ومشيلشسبمرئ شمشرعقلأ.

 -3قء يموت أممتق معقلأمشرع سبسء مبألسموتس مشرعديت مشرمال س د مر ئد ومشيلشسب م مبوتس د مشرتدسب م
ش عملو تء مبوتس مأسع مشرعء لبمسي ممتق ما شمشرعقلأ.م

سادساً :منهج الدراسة :شسمعلو مبشم عو م تمعوئ ءد مشر د مشعدم لشومشقعديب مشرعيعدتمشرم ي يدت مب ردكمعديم
م عقدلأمشرع دسبسء م دتمشراد وبيمشرعيعدت وت مبمدلسءوم
خ مض سشضملسشع مم ي يء مريو بامشرم س عء مشر
ر ددكم أ ند د ومببد د شسسشومع نعد د مشرع ددل مشرعيءد د مشرعيع ددت وء ؛مع دديمأ ددلمشع ددم خامشآلسشضمشرعائءد د مبشرا د د تء م

شرعل لب.ممم

سابعاً :خطة الدراسةة :شر د مس د سبمسديمل شسعد مم ي يءد مريو دبامشرا وبوءد مشرو تعد مرعقدلأمشرع دسبسء م دتم
شرعبشل د مبشرلع د م سمبشرا دبشو يمشرعيعددت وء مبمتقءا د وما د شمشرعقددلأمأع د ومشرا د ضمشيلشسأمشرعيعددت وت؛مب م د م
ددمعنيمشر

مبشرمب ددء ومشرعددل لبم
د معدديمل شسع د ما د شمشرعب ددبتمبشرمددبام ددتم تء م د مبشعددم خامشروم د ت م

رم ا مأالش مشرلسشع معواعوماد مشرل شسعد مضرد مع لد ي:مشقب  :ماهيةة مبةدأ المشةروةية مبشرلد وت:منطةا

مبدأ المشروةية مب ركمسي مشرو بمشرم رت:
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المبحث األول

ماهية مبدأ المشروةية

شردلخ

ءعمقسمعقلأمشرع سبسء مسع شًمرعء لبمشرا وبيم تمشرلبر ؛م ئبمشرعتي مشرمتممعمتلمقئ معديت ومشرلبرد م

مبشرمددتم د مأيمم

د من د مم ددس ومشر ئد ومشيلشس د م ددتمعؤععد ومشرلبرد مرأل ند ومشردبشسلبم ددتم

شرلعمبسم(شرا وبيمشقع عت) مبريابشو يمشر

لسبمعيمشرعيت مشرم س عء مبشريبشتحمبشراد شسسشومشرموتءعد مشر د لسبم

سيمشرعيت مشرموع ء ؛مبرقء يمع اء معقلأمشرع سبسء معوق يمععئبومعقدلأمشرع دسبسء م مبع د لس مب ردكمسيد م

شرو بمشرم رت :م

المطلب األول

مفهوم مبدأ المشروةية

مع ددوق يم ددتماد د شمشرعتيد د ممعس ددفمعق ددلأمشرع ددسبسء م ددتمشراد د وبيمشرب ددعتمبشر ددس ع مشيع ددخعء م

بشرمع د مق د يمععئددبومشرع ددسبسء مبشر ددسسء مبعددلرب م

شرو بمشرم رت :م

ددبتم ئ د ومشيلشسبمرعقددلأمشرع ددسبسء مب رددكمسي د م
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الفرع األول :تعريف مبدأ المشروةية

أوالً :مبدأ المشروةية في القانون الوضعي:
ءا لم عقلأمشرع سبسء م بتمبشرم شومشر عء م أ ن ومشرا وبيمعبشضمشر ند ومأبمشرع ندبع ي م عءد م
شرعدديت وملش ددلمشرلبرد مم

د مبميم د ومق ند ومشرا د وبيمب ددلبل مب عء د مشق دسشلم يم عددبيم ر

لبيمأأممعسب د مق ددوئو مبمعمقددسمشرعدديت مشرموع ء د ماددتمأكلددسمشرعدديت ومشرعت ر د م ر
أ ن ع ؛مب ركم

ء معيمممبرئ مسي م ابأمب س ومشق سشل.م م

بءا لم عقدلأمشرع دسبسء م دتمشراد وبيمشيلشسأمادبم

تم عء مم س مئ (.)1م م

ددبتمريا د وبيم

ددبتمريا د وبيمبش رم د شوم

دبتمبشرمد شومشر ئد مشيلشس د مرأل ند ومشرا وبوءد م

بءا دلم راد وبيمععود مشربشعد مشرد أمء ددعلمن د مشرابشسددلمشرا وبوءد م دتمشرلبرد

م س ومشر ئ ومشيلشس مركلمببشسلمشرا وبيمشرب عتم تمشرلبر مب

()1

م

د مأيمم

د م

س مشروتسمسيمع لسا معبشضمن ووم

ببشسلمعنمب مأومغ سمعنمب  .م
()1مل.م قسم لمو
لشسمشروئ

س مشر عءطم تمشرا

ضمشيلشسأ ملسشع م تمم يء ومع يامشرلبر مشرع سأم حبشقلشس م تم ع ء معقلأمشرع سبسء م

مشرعساء مشرا اسب معو م3311و مددم3313و ما 7مل.مسع أمشر سس مشرا

شرمعبءر مدمب

ضمشرمأل

مدمشرع شس ع ومشيلشس ملشسمشروئ

مشرعساء مشرا اسب معو م1893و ما 11م 13مل.م خحمشرل يم ب أ م

شرع لئمغ سمشرعنمب م تمشرا وبيمشيلشسأ ملسشع معا سو ملشسمشروئ
شري ل مب

ضمشرع سبسء ملسشع معا سو ملشسمشروئ

ضمشيلشسأمبسب قم مسي مأسع مشيلشسب مب

ضم

مشرعساء م را اسب معو م1889و ما 181مل.مسقلمشرعم حمأقبم

مشرعساء م را اسب معو م1889و ما .9م

ثانياً :مبدأ المشروةية في النظام اإلسالمي:

ءا ددلم عق ددلأمشرع ددسبسء م ددتمشروتد د ومشيع ددخعت":مشرمد د شومن ددلمع دديمشر د د كومبشرع ن ددبوم رع ددلس يم

شقع ع يم تمشر س ع مشيعخعء مباع مشراسآيمشركس ومبشرعو مشروقبء مبن ركمشرابشو يمشرمتمم دلسمقود ًضمسيد م

ضسشلبمشقع م ءع مروم سلم ء موا مبشرعا لبم تم ركمقسبحمشيعخومبع لت مشرعيء "( .)3م

بمواعددومع د لسمعقددلأمشرع ددسبسء م ددتمشروت د ومشيعددخعتمضر د :مع د لسمأ دديء مباددتمشرا دسآيمشركددس وم

بشرع د ددو مشروقبءد د د مبع د د د لسمم عءد د د مبا د ددتمشي عد د د تمبشراءد د د امبش عم عد د د يمبشرع د د د رحمشرعسع د ددي مبشرع د ددس م
بش عم

قت(.)0مم م

مب ستمعيمبقيو مبع ا مشر

ثالثاً :مبدأ المشروةية في التشريع الفلسطيني:

أكلمشرع ستمشرعيعت وتمسي معقلأمشرع سبسء مأبمعء لبمشرا و مبيم ءع مأ لس معيمبل ت ()4مأبمبدبشو ي م

مأكلومشرلع م سمشرعمع ب مسي مأيمعقلأمعء لبمشرا وبيمابمأع امشر ندوم دتم يعدت ي
عقلأمشرع سبسء مسي من مشرعيت ومبشرئ ت وم تمشرلبر مبشعماخ مب

شرما

يمشرا شسسشومبشقسع مشيلشس معيمسب مشرا

تمبسلومم

(1م)مل.مضقسشاءومع علمسيت مشرا

ضمشيلشسأ مب

ضمشيرم ض ملشسمشروئ

ض

()6

و مشرعيت مشرا

مم م

()1

تء مبنع ر م

ا 7مل.م خحمشرل يم ب أ معس مع ق ما .181م

م
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مشرعساء مشرا اسب مغ سمعبل مشرت ع مبعو مشرو سم ما 7مل.م

ضمشيلشسأ ملشسمشر عع مشر ل لب مشيعنولس معو م3313و مام 16مل.م قسم لمو

ع لمسشغ مشر يب مشرا

مبسيد معدس يم

()3مل.مسقلمشر ي لمع علمسيت معقلأمشرع سبسء م تمشروت ومشيعخعتمبشقوتع مشرا وبوء مشرعع

معس مع ق م
س م

سب ملسشع معا سو مس رومشركم م را اسب م

شرت ع مشقبر معو م1894و مام334مبعد م عدلا مشوتدسمقد شومشرععود مبشرع دعبيمل.م دؤشلمع عدلمشرود لأ معقدلأمشرع دسبسء م دتمشرعاد م
(علربر مدموت ب مدم

ت

) مع ي مشم لمشر عع ومشرعساء مرلسشع ومب ب مشر س ع مشيعخعء م ععد مشق ادس مشرعدو مشقبرد مشرعدللم

شرل د وت مأكمددباسمعددو م1884و مام89مبع د م عددلا مل.مع عددلم ع د م و د ومبل.م عددلأمع عددلمشرع عددت مشرا د ضمشيلشسأم ددتمشرععيك د م
شرعساء مشرععبلء مت ا ًمروت ومل بشيمشرعت رومشر ل ل ملسشع معا سود مشرت عد مشقبرد معدو م3313و مغ دسمعبلد ملشسمشرو دس مام13مبعد م
علا  .م

()0مل.م رددلم ي ددلمشرت د اس مشرا د ضمشيلشسأ مل دبشيمشرعت د روم ددتمشرععيك د مشرعساء د مشرعددعبلء مب د ضمشيرم د ض مب د ضمشرمعددبءر مل شسع د م
عا سو د معنم د مشرا د وبيمبش بم د ل مشرس د ر مشرت ع د مشرل وء د معددو م3314و مام36مبع د م عددلا مل.مسقددلمشر ي ددلمع عددلمسيددت معس د م
ع ق مام 334مل.م ؤشلمع علمشرو لأ معس مع ق مام.89مم م

()4مشرع لبم()31معيمشرع ل أمشربتوتمشر

لسمسيمعوتع مشرم س سمشرعيعت وء معو م1864و مشرع لبم()34معديمشرع لد أمشردبتوتمشر د لسم

عددو م1869و مشرع د لبم()3معدديمشروت د ومشقع عددتمرعوتع د مشرم س ددسمشرعيعددت وء مبلءا د مضسددخيمبء د وملبر د م يعددت يمشر د لسبمسدديمشرع يددام
شربتوتمشرعيعت وتمقم س خم1899/11/11وم ر شتس .م

()1مشرع لبم()6معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت .م

()6مشرع لبم()03معيمشرا وبيممشقع عتمشرعيعت وت .م

يتضح مما سبقمقء و معع مبسلم تمو بامشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وتمبابم عل د مشرلعدمبسمأود م

أكلمسي مع عبس معيمشرع لئمرم ا معقلأمشرع سبسء مبعء لبمشرا وبيم رععو مشربشع مبات :م

 -1عس يمعقلأمشرع سبسء مسي م عء مشرعيت ومبشرئ ت ومبشق ئ بمبشرعؤعع ومشر كع م تمشرلبر .

 -3شعماخ مشرعيت مشرا تء مب و مشرا ضمشعمو لشًمق ن ومشرا وبيمشقع عت(.)1
 -0نع ر د م د مشرما ددتمر عء د مشرع دبشتو ي م ئددومأع د ومشرا د وبيمبشرا د ضمع دبشض م ممع د مق ددوئومقأمعددق م
ن ي(.)3

 -4تددسمم

د يمأأمسعددلمأبمبدسشسمضلشسأمعدديمسب د مشرا د ض مبائد شمشر ددأيمب ددومع نعد مشرعددل مشرعيءد م

شرعيعددت وء مأو د ":مءع د لمريع ددستمشرعيعددت وتم د سم ش مأو د مبش د مع د مشومئ د مضرء د مشرعا د مقئ د شمشر
بوام تمشرع لبم()03معيمشرا وبيمشقع عتمأو مء تسمشروام تمشرادبشو يمسيد مم

سعلمضلشسأمعيمسب مشرا

ض مبأو مق ركمبشك مسبحمشرع س"(.)0

با د ركم م ددحمرو د مأيمشرا د د ضمشيلشسأمشرعيعددت وتم

ددبا م

د يمأأمبدسشسمأبم

د م عء د مشراد د شسسشومشر د لسبمسدديمشر ئد د وم

شيلشس مرسب د مشرا د ضمسدلشمأسعد مشرعدء لب م إود م س ئد معديمسب قمد مض مأود مب دتمأ ند وم ل لد مأ د سمضرد م
م

ءا مقسع مشرعء لبمب

سا م تمع

ومع للبم.م م

الغصن الثاني :التمييز بين مفهوم المشروةية والشرةية:
لد سمعدؤش مسعد مض شمند يمععئددبومع ددتيحمشرع ددسبسء ماددبم شمد مععئددبومع ددتيحمشر ددسسء مأوم ب ددلم
ق وئع مش مخ م تمشرععئبومبشرععو ؟مر شم

مشرمع مق يمع تي تمشرع سبسء مبشر سسء  .م

()1مشوتسمشرعبشلمعيم()87م م م()137معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت .م
()3مشرع لبم()8معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت .م

()0مب ومع نع مشرعل مشرعيء ":مأيمأسع مشرعء لبماتم تقءعمئ مأسع مضلشس مبأيمل د مشر ئد ومشيلشس د م دأيم عدرمشراد شسسشومشيلشس د م
ادتمعدديم أسعد مشرعدء لبم ئددل مرم

د يماد مشراد شسسشومعدديمسب د مشرا د ضمنبوئد مع دب م عددلومشرع ددسبسء مشقعدسمشرد أمألىمقيمءعمقساد م

شرعائ د ضم أوئ د مب د د ممعلددلمواتد د معددبلشضم ددتم قد د يمشرع ددسبسء مبأ د د ومرددل ئومسغ د د م د مض ع سء د مق بشرئد د معدديمسد د رومشرا د وبيم ددتم
شرع معع د ومشرمددتمءاددبومنء وئ د مسي د معقددلأمعددء لبمشرا د وبي ...مبأيمشرا د ضمع د سممب د مشرعا د م روع د مقسع د مشرعددء لبمب د معدديموت د أم

متقءائ مب

سا م تمع

ومع للب" مبسشسا مقسشومهللامسبوم()101مرعو م3313و م يع م3313/13/10و مببسشسا مقدسشومهللامسبدوم()171م

رعددو م3313و م يع د م3313/13/10و مب عءعئ د مغ ددسمعو ددبسب مبب ددوم ددتم نددومآ ددسمأو د ":م روع د مريعددق مشرل ر د مباددبمش م د ام
ع نع مشرعل مشرعيء م تمشروتسم تمشرتيد م دخم دكمأيماد شمشرتيد مءتعديم دتمبدسشسمضلشسأم د لسمسديمشرعديت مشرموع ءد مبأيمشروتدسم ءد م
ب تمأعل ر معيمشرا شسسشوم ل لم تم عءومش م اما مشرع نع مموع شًمق ن ومشروت ومشقع عدتمشرد أم دوامسيد معقدلأمعدء لبمشراد وبي م
بأيم عءد مشرعدديت ومبشق ئ د بمبشرئ ت د ومبشرعؤعع د ومم د مرياد وبي" مبسشسا د م م د بمسبددوم()171مرعددو م3330و م يع د م3334/0/13و م

غ سمعو بس .م
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ا مسأأمعديمشرعاد مضرد مأيمشر دسسء مبشرع دسبسء مع دما يمعديمأ دلمبش دلمادبمشر دستمأبمشر دس ع م

أبمشر ددسس مباددتمشرع د لبمأبمشرعددو مأبمشرعوئ د ج مض مضوئع د م ميع د يمعدديم د مشرععئددبومشرددلب مركددلمعوئع د م
ر ددسسء مع ددما معدديمشر ددستم

ددءم مشرععيء د مبععو ا د معبش ا د مشر ددست مأع د مشرع ددسبسء مع ددما معدديمشر ددستم

ددءم مشرعععبرء د مبمع ددلمع بر د معبش ا د مشر ددست مبشرع بر د مبددلمم د

مببددلمم د

م د رعسأمق وئع د مءع لددلم

شرعددسأمق د يمشر ددبسبمشرععيء د (سي مب يمشر ددسسء )مبشر ددبسبمشرعععبر د م(سي د مب يمشرع ددسبسء )مرددوعامشر ددتض م
ر ددبسبمشرععيء د مم ددبسمشر دديمم ددب شًسم اءاء د ً مق وعد د مشر ددبسبمشرعععبر د مم ددبس معدديمب ئ د موتددسم سيئد د م
بم ميددفمس د لبمسدديمشق ددلم ددتم ددلبلمعع و د م رع ددسبسء مععو ا د مش م دسشومببشسددلمشرا د وبيمشرا تع د م ع دخًم ددتم
شرع مع مبشر سسء م نسبمعل رء مم علم تمتء مئ مععو مشرعلشر مبع م

مأيمءنبيمسيء مشرا وبي م ععئبعئد م

أبع د معدديمع ددسلمش م دسشومببشسددلمشرا د وبيمشرب ددعت م ئددتممم ددعيمببشسددلمأ ددسىمءعددمتء مساددلمشيوع د يمأيم
ءنم ددعئ مب د د مأيمءن ددبيمشرعل ددلمشقسيد د مشرد د أم مب د د مشرع ددستم ددتمشرلبرد د مبءعع ددلمسيد د مم اءاد د مض شمأسشلم

ش سمع تم ععمبىمع مء لسمسيمأوتع (.)1م م

ب ددسىم و د مآ ددسمعدديمشرعا د مأو د م م ب ددلم ددسأمق د يمرعتددتمشر ددسسء مبشرع ددسبسء م ئددبمءعددم لعئع م

نعمسشل ي م ءعمععلمنيع مشر سسء مقل ًمعيمشرع سبسء ( .)3م

الغصن الثالث :خضوع جهات اإلدارة لمبدأ المشروةية :م
ب ا ًمرعقلأمشرع سبسء م

مأيمم

مشر ئ ومشيلشس م تمشرلبر مريا وبيم م خم ب مرئد مأيممم د م

ي مض مأود م لد سمعدؤش م معيد م
أأمض دسشضمأبمم دس معدبشضمند يمع لءد ًمأبمبد شس شًسمضلشس د ًمض م عب د مأ ند ومشراد وب م
علىمأبمعلرب م بتمشر ئ ومشيلشس مريا وبيم؟ م
برء

مسي ما شمشرعؤش مشواعدومشرعاد مضرد ملخلد مآسشضم دب معدلرب م

وق وئ مسي مشرو بمشرم رت( :)0م

()1مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا

دبتم ئد ومشيلشسبمرياد وبيم م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام 17مبع م علا مل.مسلو يمسعسب مشرا

لسشع معا سو معو أبمشرعع س م يعنولس معو م3334و مام .13م

( )3مل .مسع أ مشر سس معس مع ق

ما 11مل .مسعس مع عل مشر ب نت مشرا

بشرمب مسع ي مشرت ع مشقبر مشي لشسمشرل ر

ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء م

ض مشيلشسأ ملسشع معا سو معنم ملشس مشرلا مريو سم

معو م3337و مام17بع م علا مب ا مسأى معيمشرعا مضر مب ب مشعمعع معقلأم

شر سسء مقو مأبس مضر مشربشب معيمع تيحمعقلأمشرع سبسء م ع تيحمشر سسء مءعوتمعبش ا مشر ستمأبمشر س ع مأبمشرع ا مشر أم ئءعيم

سي مشرلبر مأبمعبش ا مشقالش مشرعب بسء مريع مع مبشرمتماتم عل مشر س ع مأبمشرع ا م روع مر مبشرمتمسي مبع مشرئسومشرا وبوت.م

ل.مع علمسقلمشرع مشرعو سى مع يامشرلبر مبشرسب مشرا

شيعسشض مت ع م3333ومدم3330و مام .33م

تء مسي مأسع مشيلشسبم تم عئبس مع سمشرعساء م"ملسشع معا سو معت ع م

()0مل.مع علمسقلمشرع مشرعو سى معس مع ق مام11مبع م علا  .م
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يةةةرل الفريةةةق األول:مأو د م د مسي د مشر ئ د ومشيلشس د مسوددلمبء عئ د م رم ددس مأ مءنددبيمم ددس ئ م

ع رع ًمريا وبيم م مكبيمم س مئ مع سبس مت رع مأوئ مرومم رفمأ ن ومشرا وبيم مبءخ ظمسي ما شمشرسأأمأو م
ددؤلأمضرد ممبعددء معدديت م ئد ومشيلشسبم ددتمم ددس مئ مبأسع رئد م معمقددسمأسعد مبم ددس ومشيلشسبمع ددسبس م

ت رع مأوئ مرومم رفمأبمم سجمسيمأ ن ومشرا وبيم .م
ويرل الفريق الثاني:مأيمشرعا بلمعيم

بتم ئ ومشيلشسبمريا وبي مابم سبسبمشعمو لا م تمنلم

ي م ددخمءنعددتمأيمءنددبيمم ددس مبسعددلمشر ئد وم
م ددس مئ مبأسع رئد مشرع لءد مبشرا وبوءد مضرد مأعد امعدديمشراد وب م

شيلشس د معمعا د ًمبشرا د وبيم مقددلم د مأيمءنددبيمععددمولشًمبعقوء د ًمسي د مب سددلبمب وبوء د مب تع د مم د م م د مءنددبيم
ع سبس ًمبعمعا ًمبعقلأمشرع سبسء  .م
ع

بءخ ظمسي ما شمشرسأأمأو مء

سبمبتءعمئ م خممعيكمشم

معيموت أم س م ئد ومشيلشسبم دتمشرم دس مبءا دلمعديتمئ م دتم

مأأمبسشسمأبمم س مض مض شمند يمععدمولشًمسيد مب سدلبمب وبوءد مب تعد ممعو ئد م

مشراء ومقئ شمشرععلمأبمشرم س م

ويرل الفريق الثالث:مأيممأسعد مشر ئد ومشيلشس د مبم دس مئ مشرا وبوءد مبشرع لءد م ممكدبيمع دسبس م

ض مض شمن وومع سلمموع مبمتق مرا سلبمم س عء مس ع مب تع مبقلمع

سبمشرم س  .م

بءخ ددظمسي د ما د شمشر دسأأمأو د مب ددلمم ددس مشر ئ د ومشيلشس د مضر د م ددلم ع ددل م ئددتمع ددسلمألشبمرموع د م

شرا وبي مب سلمشيلشسبمعيمنلمشعماخ مأبمشرالسبمسي مشر ي مبشيقلشتم تمألشتئ مربت تعئ  .م

وخالصة القول فإننا نتفقمبسأأمشرعا مشرد أمأ د م د ر أس يمشقب مبشرلد وت؛مقوئعد معمكد عخي م ء د م

شقب مسي م ئ ومشيلشسبمشرم شع ًمعيقء ًم علومع رع مأ ند ومشراد وبيم مبشرلد وتمء د مشرم شعد ًمض
م س ئ مبسعيئ مععمولشًمضر مأع امعيمشرا وبيمم ععو مشربشع (.)1م م

قءد ًم دأيمءندبيم

المطلب الثاني

مصادر مبدأ المشروةية

ميم د ومشر ئ د ومشيلشس د م ددتمأسع رئ د مبم ددس مئ مب د معقددلأمشرع ددسبسء م را د وبي مبشر د أمءا ددلم د :م

ن د مشرابشسددلمشرا وبوء د مأء د ًمن د يم ددنيئ مأبمشر ئ د مشرمددتمأ ددلسمئ مبع د لسمشرع ددسبسء ممواعددومضر د مبعددع ي:م
شقب مشرع

()1مل.مسقلمشرو

لسمشرعنمب مبشرل وتمشرع

لسمغ سمشرعنمب مبشرمتمعوق وئ مسي مشرو بمشرم رت:م م

سمسقلمهللامأقبمععئلشو معبعبس مشرا

ضمشيلشسأم تم يعت ي مشركم مشقب ملشسمشروئ

مشرعساء مشرا اسب مغ سم

عبل معو مشرو س مام 76مل.مسعسمع علمشر ب نت معس مع ق مام 30مل.مع علمسقلمشرع مشرعو سى معس مع ق مام .19م
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الفرع األول :المصادر المكتوبة:
ممواعومشرع

لسمشرعنمب مرلخ م ت و:ماتمشرم س مشرلعمبسأ مبشرم س مشرع لأ مبشرم س مشرعسستم

(شريبشتح) مبشرمتمعوق وئ مسي مشرو بمشرم رت :م

أوالً :الدسةةتور :اددبمع عبس د مشرابشسددلمشر ددسسء مبشرا وبوء د مشقع عددء مشرمددتمم ددللم ددنلمشرلبر د مبمق د يموت د وم
شر نددوم ئ د مبمددوتومشرعدديت ومشقع عددء مريلبر د مبم ددللمش م د امنددلمعوئ د مبمق د يمآرء د معع سعددمئ مرئ د م
م

ش

د و مبمق د يمشرعخب د مق وئ د مبسخبمئ د م د ق سشلمبم ددللم اددبأمببش د ومشرع دبشتو يمب س د مئو

بماسسمبم للمشقعامبشقالش مشرعء عء مبش بم

مع سء مريلبر (.)3

لء مبش

ئ ت د ومشرلبر د مبعؤعع د مئ م ممع د سامش م

()1

م

د مئ مض م عب د مأ ن د ومشرلعددمبسمشرمددتممعددمعلمعو د م

عيت مئ مبب بلا م رم س ع ومشقع عء م(شرلعمبس)ماتمأسي مببشو يمشرلبر مببع موت عئ مشراد وبوت مب د م

سي م عء مشرعيت ومشرما لم أ ن وماد شمشراد وبيم م حبش مأ د ومأسع رئد مغ دسمع دسبسء مأأمغ دسملعدمبس م
بع رعد د مق ند د ومشرلع ددمبس( )0م د د مأيممما ددلمبميمد د ومشرابشس ددلمشرم ددس عء مبشرخت ءد د معد دبشضم ددتم ددنيئ مأبم

ع ددعبوئ م أ ند ومشراد وبيمشقع عددت مب د مسيد مشر ئد ومشيلشس د مشم د تمبش مدسشومأ ند ومشراد وبيممشقع عددتم
ءع ممابوم معيمم س ومبأسع م حبش مشسمقسومغ سمع سبس مبع رع مرعقلأمشرع سبسء ( .)4م
وخالصةةة القةةولمأو د م د مسي د مشرعدديت مشرم ددس عء مأيمميم د وم أ ن د ومشرا د وبيمشقع عددتم ددتمن د م

م س مئ مبأسع رئ ممبأيمممع مشرابشسلمشرا وبوء مشقلو مع مشرا وبيمشقع عتم حبش مشسمقسومغ سملعمبس  .م
مقدمات الدساتير والمواثيق واةالنات الحقو :

مقدمات الدساتير:ماتمميدكمشرع د لئمبشق ند سمبشرابشسدلمشق دبرء مبشرعيعدعء مشرمدتممم دلسمشرلعد م سم

س د لب مق ددخ مشرع دبشلمشرا وبوء د مشرمددتممم ددعوئ مبعل رئ د مع د مبسلم ددتمعالع د مشيسددخيمشرلعددمبسأمرات د تمغ د بم
رعددو م1863ومشر د لسم عدديمشيلشسبمشرعساءد مشرع ددس مراتد تمغد ب مبعالعد ملعددمبسم يعددت يمرعددو م1833وم

شر

لسم عيمش وملش مشرقس ت وتمسي م يعت ي .م

أما المواثيق واةالنات حقو اإلنسانم ئتمبل ت مم لسم تم عرمشرلب مبمم عيمم ل لم عرم

شقعامبشرع لئمشرع عد مشرمدتممدوتومشرع معد م

دع مس عد مبم دللم ادبأمشق دسشلمببش د مئوم

()1مل.مضقسشاءومع علمسيت معس مع ق مام 39مل.مسلو يمسع مسب مشرا
()3مل.م رلم ي لمشرت اس معس مع ق مام .04م
()0مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا

دع م

د م

ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء معس مع ق مام .11م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .30م

( )4مبسشس مع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشو مهللا مسبو م( )410مرعو م3313و م يع م3313/7/14و مببسشسا مسبو م( )031مرعو م

3313و م يع م3313/6/7و مببسشسا مسبوم()14مرعو م3313و م يع م3313/4/7و مب عءعئ مغ سمعو بسب .م
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ئتمم

شرعس

مشيت سمشرعد ومأبمش م اد ومشركقدسىم دتمندلمعد م معيد م دأعبسمشرع معد مأأمأوئد مم د مشر تدب م

مرع م

مأيمءنبيمسيء مشرع مع مبع مء عو مق سشل معيم ابأمب س و( .)1م

بعدديمأعليمئ د مشرع ل د أمشراددبعتمشرعيعددت وتمشر د لسمعددو م1864و مبشرع ل د أمشرددبتوتمشر د لسمعددو م

1869و م حبشسخيمبء وملبر م يعت يمقم س خم1899/11/11و مسيمشرع يامشربتوتمشرعيعت وت .م

ويثةةور التسةةا لمسدديمشراءعد مشرا وبوءد مرعاددلع ومشرلعد م سمبشرعبشل د مبشيسخود و م ئددلمممعمد مق د شوم
ُ
شراءع مشرلعمبس مريابشسلمشرلعمبس مأوماتمع سلممب ئ ومس ع ؟ م
برء

مسي ما شمشرمع ؤ مشواعومشرعا مضر ملخل مآسشض موق وئ مسي مشرو بمشرم رت( :)3م

الفريق األول:مءعتتما شمشرعس مبءعد مب وبوءد مرعادلع ومشرلعد م سمبشرعبشل د مبشيسخود و مض مأوئدومردوم معادبشم
سي مم ل لما مشراءع مبش ميعبشمضر مسلبمآسشض .م

 -1ددسىمشر دسأأمشقب مأيمعاددلع ومشرلعددمبسمبشرعبشل د م حبشسخو د ومشر اددبأمرئ د مبءع د مب وبوء د ممعددبأمبءع د م
شرلع ددمبس مبشسمقسباد د مشراد د وبيمشقع ددع مبشقسيد د مريلبرد د م ئ ددتمعي عد د مرك ددلمع دديمشرع ددستمشرلع ددمبسأم

مبشرع لأ ممبشرخت ت مبرئ مأبربء مشرمتق مسولممع س ئ مع مع م م عو مغ سا معيمببشسلمبأ ن و.

 -3سىمشرسأأمشرل وتمأيمعالع ومشرلع م سمبشرعبشل م حبشسخو ومشر ابأمرئ مبءعد مب وبوءد مععد بء مريلعدمبس م
ئتمعي ع مركلمعيمشرع ستمشرع لأمبشرع ستمشرخت ت مب

شسمقسم ركمع رع ًمرعقلأمملسجمشرابشسلمشرا وبوء .

مأيم يم ع م ع م ضم ئد معديمأ ند و م حبش م

 -0سىمشرسأأمشرل ر مأيمعالع ومشرلع م سمبشرعبشل م حبشسخو ومشر ابأمرئد مبءعد مععد بء مريم دس مشرعد لأ م
بألو معيمشرلعمبس م ئتمعي ع مريعديت مشرموع ءد مق وعد ممعيدكمبمعدمتء مشرعديت مشرم دس عء مضرم ضاد مأبم

معل يئ مقم س مس لأ.م

مبشسخو د ومشر اددبأمنددلمبءع د مب وبوء د م
الفريةةق الثةةاني:م ونددسما د شمشرعس د مسي د معاددلع ومشرلع د م سمب م
شرعبشل د م ح
بءعمقسا مع سلمضسخيمسيمع لئم يععء مأبممب ئ ومعء عء مس ع ممعقسمسيمآع مأبممتيع ومأبمأالش

م

لبيمأيمءنددبيمرئد مأأمبءعد مب وبوءد مب رمد رتم ئددتمغ ددسمعي عد مأأمعدديت معدديمشرعدديت و مب ددب مع رعمئد م
بشر سبجمسي ئ معبشضمن يمعيمشرعيت مشرم س عء مأبمشرعيت مشرموع ء  .م

الفريةةةق الثالةةةث:م د ا ما د شمشرعس د مضر د م ددسبسبمشرمع د مق د يمع د مض شمن د يمع د مبسلم ددتمعاددلع ومشرلع د م سم
بشرعبشل م حبشسخو ومشر ابأ م م عيمببشسلمب وبوء مع للبمب قيد مريمتق د معديمسلعد م دإ شمند يمعد مبسلم ئد م

()1مل.مأوبسمأ علمسعخي مبعءطمشرا

ضمشيلشسأ ملشسمشروئ

()3مل.م ع يمسلع يمع علمسلع ي ملسبام تمب وبيمشرا

14مبع م علا مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا

مشرعساء معو م1888و مام .98م

ضمشيلشسأم تمرقو يمب سوع مبع س مشرلشسمشر ععء معو م1898و مام

ضمشيلشسأ معو أبمشرعع س م يعنولس معو م1886و مام14مبع م علا  .م
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م ددعيمببشسددلمب وبوءد مع ددللبمءعندديممتقءائد مقوئد ممو دديمع شسكد مب وبوءد م ددإيما د شمشروددبتمءعددلمعي عد ًمب وبو د ًم

عبشضم سم سا مرئ مبءع ملعمبس م تمسأأمشر عر مأبمرئ مبءع مأسي معيمشرلعدمبسم دتمسأأمشرد عرمشآل دس م
أع مض شمن يمعد مبسلم ئد مادبمع دسلممب ئد ومس عد مبردوم دموم دء غمئ م دتم دنلمببشسدلمب وبوءد مع دللب م دخم

ءنبيمرئ مأأمبءع مب وبوء م حبشوع مممعم م اءع مألقء مأبمععوبء م اط .م
ب سىم و معيمشرعا مأو م مشرمعسب مق يمع مض شمن وومعالع ومشرلع م سمبشرعبشل مبشيسخو ومبلم
م ددعوومو ب د د ًم ددس مقإر شع مئد د م

د د م ددتماد د مشر رد د مش رمد د شومقئد د م سم ساد د م عل د د مشرو ددبام

شرلعمبس مأع مض شمروممم عيمع مءع لمقوام دس حمأوئد معي عد م دخمءندبيمرئد مأأمبءعد مب وبوءد مقدلممعمقدسم
شومبءع مألقء مأبمععوبء ممكبيمعي ع معيمشرو ء مشرعء عء مبركوئ مغ سمعي ع معيمشرو ء مشرا وبوء ( .)1م

وخالصةةة القةةول:مأيمعاددلع ومشرلع د م سمأبمشرعبشل د مأبمضسخو د ومشر اددبأممعقددسمس د لبمسدديمع شس ددلم

م ددسسمشر ددعب مبآع رئ د مبسدديم رمئ د مشر مبتوء د مبمم ددعيممب ئ د ومس ع د مبع د لئمأع عددء مءاددبومسي ئ د م
شرع مع مب رم رتمممعم مشرابشسلمشرا وبوء مشربشسلبم ئ مبشرا قي مريمتق مق شومشراءع مشرا وبوء مشرمدتمممعمد مقئد م

شرابشسددلمشرلعددمبس مب مسمد مسيد م رددكمب ددب مسددلومع رعمئد معدديمبقددلمشرعدديتم يمشرم ددس عء مبشرموع ءد مم ددخم
ءعنديمضغعد معد مبسلم دتمعالعد مشراد وبيمشقع عددتمشرعيعدت وت م مبعالعد مشيسددخيمشرلعدمبسأمراتد تمغد بمعددو م

1863و مبعالع ملعمبسمعو م1833و مأبمضغع مشرو بامشربشسلبم تمشرع ل أمشرابعتمأبمشرع ل أمشربتوتم

شرعيعت وت مونرل ضرورةمأيم وامشرلعمبسم شس مسي مضر شعء مشرو بامشربشسلبم دتمعادلع ومشرلعد م س م
أبمشربشسلبم تمشرعبشل مأبمضسخو ومشر ابأ .م

ثانيةةةاً :التشةةةريعات العاديةةةة :اددتمع عبس د مشرابشسددلمشرم ددس عء م(شرا وبوء د )مشرمددتمم ددعئ مشرعدديت مشرع م د م
عع سع مشرعيت مشرم س عء مت ا ًمرأل ن ومبشي سشضشومشرعاسسبم تمشرا وبيمشقع عت(.)3م

ب ددمامشرع ي ددامشرم ددس عتم ع دديمشرم ددس ع وم عد د مء ا د مشرع ددي مشرع ع د مب اد د ًمق ن د ومشراد د وبيم
ئ م عيمشرابشو يمع شسسد بمبش مدسشومأ ند ومشراد وبيمشقع عدت م
شقع عت( )0مب مسي ئ مسولمعع سع مش م
ب م ب مرئ مع رعمئ م حبش من ووما مشرم س ع ومبشرابشسلمشرا وبوء مغ سملعمبس  .م

()1مل.مأوبسمسعخي مبعءطمشرا

ضمشيلشسأ معس مع ق مام.83م م

( )3مل .مضقسشاءو مع عل مسيت معس مع ق
لسشع ممأ

يء م ت موتو مشرا

ما م 06مل .مسع

ض مشيلشسأ مشرعا سي ملشس مشروئ

ي مع عل م ت خ مب

مشرعساء مشرا اسب معو م3336و ما م 31 33مل .مع عل مسقل مشرع م

شرعو سى معس مع ق مام 41مل.مسقلمشرعم حمأقبمشري ل معس مع ق مام .11م

()0مشرع لبم()47معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت .م

ض مشيرم ض م ع و مريعع بشب مب ع ء مريع سبسء م
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بءا لم رم س مشرع لأمنلمشرابشو يمشر

لسبمسيمشرع يامشرم س عتم تم

مشوعاد ل مأبمشراد شسسشوم

ا د وبيمشر د لسبمسدديمستددءامشرلبر د م د مغء د مشرع يددامأبمس دلومشوعا د ل معددولشًمق ن د ومشرع د لبم()40معدديم
شرا وبيمشقع عت .م
لسمشرعنمب مرعقلأمشرع دسبسء مب رمد رتم د م

بمعمقسمشرم س ع ومشرع لء مشرع لسمشرل وتمعيمشرع

سيد من د معؤععد ومشرلبرد مأيمميمد ومبم مددسومشرابشسددلمشرم ددس عء معد مرددوم ددمومضرم ؤاد مأبممعددل يئ مت اد ًمق ند وم
شرا وبيمشقع عت( .)1م
ب د د مسيد د مشر ئد د ومشيلشس د د مب د د معق ددلأمشرع ددسبسء مأيممما ددلمسو ددلمعع سع ددمئ مقسع رئد د مشرع لءد د م

بشرا وبوء م رابشسلمشربشسلبم تمشرم س ع ومشرع لء مب تم
ع سبتمبع رع ًمرعقلأمشرع سبسء مببش
ب

مشيرم ضمسولمشرتعيم ء مأع ومشرا

ددبتمشر ئ د ومشيلشس د مريا د وبيم مءعوددتم

بتءعتمرموع مشرابشو ي مب مءعمقسم

مع رعمئد مرد ركم ءعمقدسمشرععدلمأبمشرم دس مغ دسم

ددبتمس ددبأمريعدديت مشرم ددس عء مقددلماددبم

بس ًمعتيا ًمرك مشرابشسلمشرا وبوء م

شرمددتممع ر ئ د ما د مشرا سددلب م د يلشسبم مميم د ومسوددلمع

ضمشيلشسأم(.)3م م

ددبتم

س مشروتدسمسديمتقءعد مشرعخبد م

دسمئ مربتءعمئ د مض م د رابشو يمشرمددتمم تقئ د مبممع د م

بتقءع مشربتءع مشيلشس مبع م و أمسيمعع سعمئ معيمسخب و( .)0م

وخالصةةةة القةةةول:مأيمشرم ددس ع ومشرع لء د مع دبشضمشر د لسبمسدديمشرعدديت مشرم ددس عء مأبمشر د لسبمسدديم

ستددءامشرعدديت مشرلبرد م(شراد شسسشوم اد وبي)ممعمقددسم ددتمعسم د مألوددتمعدديمشرلعددمبسم(شراد وبيمشقع عددت) مب رمد رتم
مسي مشرعيت مشرع م مسولمض لشسا ما مشرم س ع ومأيممما لم رلعمبسم حبش من وومع رع مر .ممم م
ثالثاً :اللوائح :اتمشرا شسسشومشيلشس مشرمتمم لسمعيمشرعيت مشرموع ء مبمم عيمببشسلمس ع مبع سلبممتق م
سيد مسددللمغ ددسمع ددللمأبمعع د يمعدديمشق دسشلمأبمشر ع س د و

()4

م ئد مشري دبشتحممعمقددسمبد شسسشومضلشس د معدديم د م

ع ددلسا مأأمعدديمشرو ء د مشرع ددبء مبشر ددنيء مض مأوئ د معدديمشرو ء د مشرع لء د مأبمشرعب ددبسء م إوئ د ممعمق ددسم

()1مل.مأوبسمأ علمسعخي معس مع ق مام 87م 89مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا
ع بوتمسقلمهللا معس مع ق مام .16م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام 36مل.مسقلمشرموتم

()3مل.م رلم ي لمشرت اس معس مع ق مام .08م
()0مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا

ضمشيلشسأ معس مع ق مام 36م .37م

( )4مل .مضقسشاءو مع عل مسيت معس مع ق
شروتس ومبشرع لئم تمب

ضمع يامشرلبر م تم سوع مبع س مشرت ع مشرع لع م3331دم3336و مغ سمعبل ملشسمشرو س ما 37مل.م

سيتم ت سم تو بأ معبعبس مشرا
ا .44م

ما 06مل .م بس ت م ع مع سأ مببشسل مبأ ن و مشرا

ض مشيلشسأ ملسشع معا سو مق ل م

ضمشيلشسأ مشر ضمشقب معنم ملشسمشرلا مريو سمبشرمب

مسع ي مشرت ع مشقبر معو م3334و م
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م ددس ع وم د روتسمضر د معب ددبسئ مبع د ممم ددعو معدديمببشسددلمس ع د مع ددسلب

شرع سبسء (.)3
ب

()1

مباددتمشرع ددلسمشرل ر د مرعقددلأم

مسي مشرعيت مشرموع ء مسولمض لشسا مريبشتحمأيمميم ومبمما لم لبلمشرا وبي م خم ب مرئ مأيم

معددل م ددتمشرا د وبيمأبممعتددلمسعي د منيء د ًمأبم تء د ً م حبش مع د مم د ب ومشرخت د مشر ددلبلمشرعسعددبع مرئ د مشسمقددسوم
مشر أيمشرتعيم ئ مأع ومشرا ضمشيلشسأ .م
خًمع رعمًمرعقلأمشرع سبسء مبء مر
سع م

 أنواع اللوائح اإلدارية:

 -1اللةةوائح التنفيةيةةةة:ماددتمشرابشسددلمشرمددتمم ددلسمسدديمشرعدديت مشرموع ء د مموع د شًمريا د وبي؛مب ر دكمرب د م
شق ن ومشرمع

يء مأبمشرمكع يء مشرخ ع مرموع مشرا وبيم( .)0م

بشرعدديت مشرموع ءد مسوددلمض ددلشسا مريدبشتحمشرموع ءد مم اد معيم عد م ددلبلمشراد وبيمبمما ددلم نددلمأ ن عد م

ددخم ددب مرئ د مشر ددسبجمسدديمأأمعوئ د مع دبشضمقمعددل لمأبمضرم د ضمأبمببددفمموع د مشرو ددبامشرا وبوء د مأبمض دسشلم

ي
أ ن وم ل لبمروم م عوئ مشرا وب م
ع يامشرب سشضم علمع

()4

م مبت ا ًمق ن ومشرا وبيمشقع عتمم لسمشريبشتحمشرموع ءد معديمبقدلمستدءام

لب مع يامشرب سشض( .)1م

 -2اللوائح المستقلة أو التنظيمية :وتسمى هةة اللةوائح بالمسةتقلة؛مقوئد م ممعدمولمضرد موتد ومعد ق م
م ددلسمموع د شًمر د
شرععماي ممب

()6

مب رددكمق ددخ مشري دبشتحمشرموع ء د مبشرمددتمم ددلسمموع د شًمرا د وبيممع د ق م د ريبشتحم

م ا لمموتءومشرع شس مشرع ع مبممبر مشرم س مشقملشضم تمعب بس ومع للب(.)7م

وتصةدر هةةة شريدبشتحم ا دلمموتددءومشرع شس د مشرع عد مبمسم د مبموعد معد سمشرععددلم ئد ملبيمشر

ضر د مشعم ددلشسمب د وبيممق د رك
رع يامشرب سشض( .)8م

()9

دم

مببددلمأعددولمشرا د وبيمشقع عددتمشرعيعددت وتم ددخ ء مض ددلشسمشري دبشتحمشرموتعء د م

()1مل.م ع يمسلع يمع علمسلع ي معس مع ق مام 17مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا
()3مل.مع علم ع م و ومبل.م علأمع علمشرع عت معس مع ق مام .33م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .39م

()0مل.مضقسشاءومع علمسيت معس مع ق مام 48مل.م رلم ي لمشرت اس معس مع ق مام 43مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا شسسشوم
شيلشس ملشسمشر عع مشر ل لبم يعنولس م3338و مام .104م

()4مل.مأوبسمسعخي معس مع ق مام 118مل.مسلو يمسعسب مشرا
()1مشرع لبم()69معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت .م

سبسء معس مع ق مام .30م
ضمشيلشسأ معقلأمشرع م

()6مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا شسسشومشيلشس معس مع ق مام .106م

()7مل.مع علم ع م و ومبل.م علأمع علمشرع عت معس مع ق مام .31م
()9مل.مضقسشاءومع علمسيت معس مع ق مام 11مل.مسلو يمسعسب مشرا
()8مشرع لبم()73معيمشرا وبيمشقع عت .م

ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء معس مع ق مام .34م
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 -3لوائح الضبط :اتمشريبشتحمشرمتمم لسم ا لمشرع
شرعد و مبشرعددن و مشرع عد مبشر د مشرع عد

أ ددلمشرع

ت د مسي د مشروت د ومشرع د و

شروت ومشرع ومبشقعيمشرلش يت

()0

()3

()1

ت مسي مشروت ومشرع وم علرب مد مشرلخلد مشقعديم

مبشرمددتممم ددعيمب ددبلشًمسيد م س د ومشق دسشل مب رددكمعدديم

مببددلمأو د مشرا د وبيمشقع عددتم ع يددامشرددب سشضمععددؤبرء م عددظم

مبأو م مأء ًم خ ء مض لشسمشريبشتح(.)4

 -4لوائح الضرورة :م لسما مشريبشتحمعيمبقلمشرعيت مشرموع ء م تم ر مشر سبسبم(شرتسب مش عملو تء ) م
ب رددكم ددتم د مسددلومشوعا د لمشرع يددامشرم ددس عت مبءتي د مسي ئ د م عددرمشرعا د مشعددومشري دبشتحمشرم ددس عء

()1

م

دلشسا مبشر ددسب مشربش د ممبش ساد م
بوتد شًسمر تددبسبماد مشريدبشتحم ددإيممشرلعد م سمم ددللمشرعدديت مشرع م د مقإ د م
مش

م م معنيم

م

امعيمض لشسا (.)6

ببلمعوحمشرع ستمشرلعمبسأمستءامشرعيت مشربتوء مشرعيعت وء م دخ ء مض دلشسمردبشتحمشر دسبسبم دتم

د ومشر ددسبسبمشرمددتم مم معددلمشرمددأ س مب رددكم ددتمغ ددسمألبشسمشوعا د لمشرع يددامشرم ددس عت مبممعم د ما د م

شري دبشتحم اددببمشرا د وبيمر د يمسس ددئ مسي د مشرع يددامشرم ددس عتم ددتمأب م يع د مشوعا د ل م ددإ شمأبسا د مأ د وم

ب وبي مأع مض شمسس ومسيء مبرومءاسا م إو م ب مع مءنبيمرئ معيمبببمشرا وبي مب تم
شرع يام تمأب م يع مر م ش مع مرئ معيمبببمشرا وبيم( .)7م

()1مل.مسع

يمع علم ت خ معس مع ق مام 36مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا

()3مل.م رلم ي لمشرت اس معس مع ق مام .41م

مردوممعدسرمسيد م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .30م

()0مشرعاسبم()7معيمشرع لبم()68معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت.م م
()4مشرع لبم()73معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت .م
()1مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .34م

()6مل.مع علم ع م و ومبآ س معس مع ق مام .30م
()7مشرع لبم()40معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت.م م
ب ومشرع نع مشرعيء م

عمئ مع نع ملعمبس مأو ":مو لمأيمشر سن مشرت سو مأععومتعوئ م تمشراسشسمشرع نبسمرعقق يمع رع موام

شرع لبم()40مبشرع لبم()31معيمشرا وبيمشقع عتمشرععل مبرع من يمب وبيمشرع نع مشرلعمبس مشرعيء مسبوم()0مرعو م3336ومشرعمب

م

شرابشو يمبشقوتع  ...مبا وومشرع لبم()37مآرء ومبتسأمشرسب مسي مشرب مشرم رت.1:م تس مشرلسبىمشق يء ...مبشرععمع لمعيمشرو

يم

شرمتق مسي مبب ت ما مشرلسبىمبلموام تمشرع لبم( )34مسي مأو مم مامشرع نع ملبيمغ سا م ع م يت.1:مشرسب مسي ملعمبس م
شرع نبس يمأيمريع نع م خ ء مشرسب مسي ملعمبس مشرابشو يمبشقوتع م

عيمشرع يامشرم س عتمبشرا شسسشوم ا وبيمشر
ب أي مشرا شسسشو م ا وبي مغ س مع

بسبمعتيا مب رم رتم إيما مشرسب مم علمشرابشو يمشر

لسبم

لسبمعيمشرع لمستءامشرعيت مشربتوء مشرعيعت وء مت ا ً مريع لبم()40معيمشرا وبيمشقع عت م

و معي مسب مشرع نع مسي ملعمبس مئ مب م و معي م رك مأي مءنبي معو مض لشسا مشر سبسب مشرمت م م

م معلمشرمأ سمت ا ًمرع مشعماسمسيء مشرعا مبم اءا ًمرعقلأمععبمشرلعمبسم(شرا وبيمشقع عت)مشر أممعيبمببشسل مبمعبلمسي مع تسمشرابشسلم
شرا وبوء م تمشرلبر معبشضمم س ع ًمأبمربشتحمأبمب شسسشو" مبسشسا مقسشومهللامسبوم()0مرعو م3338و م يع م3313/4/10و مغ سمعو بس .م
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 -5اللوائح التفويضية :اتمشريبشتحمشرمتمم لسا مشرعيت مشرموع ء مقو ًضمسي ممعبءرمعيمشرعيت مشرم دس عء م
ق بامعب بس ومعع و مبرعلبم عوء مع للب مبممعم ما مشريدبشتحم ادببمشراد وبيم( )1مبء دمس مر د م
ا د مشري دبشتحمعدديمشرو ء د مشرا وبوء د مب ددبلمودداملعددمبسأمءعددعحمريع يددامشرم ددس عتمقمعددبءرم د ضمعدديم
د م مشرم ددس عء مريعدديت مشرموع ء د م ددخم ددب مشرمعددبءرمض م عب د موددامب د وبوت مبرددوم م ددعيم

ش م

شرا د وبيمشقع عددتمأأموددامء د سمضر د مشري دبشتحمشرمعبء ددء مبرعددلمشرعددق م ددتم رددكم س د مضر د مأيمشرع د لبم

()40معو ممعتتمشر خ ء مرستءامشرلبر مض دلشسمبد شسسشومرئد مبدببمشراد وبيم دتم د ومشر دسبسبمشرمدتم م
م معلمشرمأ سم تمغ سمألبشسمشوعا لمشرع يامشرم س عت.

الفرع الثاني :المصادر غير المكتوبة:

عددوق يم ددتما د شمشرعددستمشرع د لسمغ ددسمشرعنمب د مرعقددلأمشرع ددسبسء مباددتمشرعددس مبشرع د لئمشرع ع د م

ريا وبي مب ركمسي مشرو بمشرم رت :م

ددع مس عد د

()3

م ئ ددبمسد د لبملسجم

أوالً :العةةةةرف :ءعمق ددسمشرع ددس مع دديمأا ددومبأب ددلومع د د لسمعق ددلأمشرع ددسبسء م
شق امسي مشم سئ م تمموتءومسخب معيمسخب مئومضر مأيمو دأمض عد امقإر شعئد مب دسبسبمشم سئد ( )0م
بمعمقسمشرابشسلمشيلشس مع ل شًسمرعقلأمشرع سبسء .

العةرف اإلدار  :ادبمعد م دسأمسيءد مشرععدلمعديم ود مشر ئد ومشيلشس د م ددتمععدأر معع ود مممعيد م ععدلمعدديم
أسع رئ مأبمو ت مئ م

بش

مسشو( .)4م

بسبمععمعسبمب نلمع تسل م م مأ

وم عل مشرابشسلمشرعي ع مببش د مش م د تم

ب مكبيمشرعدس مشيلشسأمعديمسنود ي مشردسنيمشرعد لأمب معلدلم دتمشسمءد لمشر ئد ومشيلشس د مسيد مشم د تم

شرا سلبمبمكسشسممتقءائ م بسبمععمعسبمبعومتع مبأيمءنبيما شمش سمء لمس عد ً مبع د مسيد معبردل مشرد عيم
شرك تم عماسشس مأع مشردسنيمشرععودبأمم معلدلم دتم دعبسمأتد شس مشرعخبد مشرمدتمموتعئد مشرا سدلبمشرعس ءد مقدإر شوم
ا مشرا سلبمبب ب معس وئ (.)1م م
م
م
()1مل.مضقسشاءومع علمسيت مشرا
()3مل.مسع

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .64م

يمع علم ت خ معس مع ق مام .38م

()0مل.مأوبسمأ علمسعخي معس مع ق مام 101مل.م بس تم ع مع سى معس مع ق مام 04م .01م
()4مل.م ع يمسلع يمع علمسلع ي معس مع ق مام 19مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا
ل.مسلو يمسعسب مشرا

ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء معس مع ق مام .06م

()1مل.م بس تم ع مع سأ معس مع ق ما 06مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا

ضمشيلشسأ معس مع ق مام 03م

ضمشيلشسأ معس مع ق ما .01م
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 أنواع العرف اإلدار :

 -1العرف المخالف:مابمشرعدس مشرد أم د رفمشرابشسدلمشرا وبوءد معدبشضمن ودومبشسلبم دتمشرلعدمبسمأبمشراد وبيم
أبمشرخت

مأأمابمنلمب سلبمسس ء مع رع مق ن ومشرا وبيمشرعنمب .

بومعد د معد د مشرد دسأأمشرعائ ددتمشرد د أم ددسىمأود د م مءعن دديمأيم و ددأمس ددس مضلشسأمع د د رفمرا س ددلبمب وبوءد د م
عنمب ؛مقيم س مبء ومشرعس مابمسلومع رعم مروامب وبوتمب تومبعب بل م خمءعنيمو بضمب سلبم

سس ء مع رع مرا سلبمب وبوء معنمب (.)1م

 -3العرف المفسر :ادبمشرد أم و دأمرمععد سمب سدلبمب وبوءد معنمب د مء دبائ مشرمعدبر مأأمأود مءام دسم ادطم
سي ممعع سموامعيمشرو بامشرا وبوء ملبيمأيم معلىم ركمضر مضو ضمب سلبمب وبوء م ل لب مب معمد م

ا شمشرعس مق شومشراءع مشرا وبوء مشرمتم معم مقئ م شومشروامشرا وبوت(.)3
ب ا م و معيمشرعا مب

مضر مأو م مع

مرب بلمشرعس مشيلشسأمشرعععس؛مقيمشيلشسبمعت ر م

قمتق مشرا سلبمشرا وبوء مب اد ًمريمععد سمشر د ءحمرئد مباد شمشرمععد سم م و ديمب سدلبمب وبوءد م ل دلب م

قلمابمش مئد لمرمتق د مشردوام عد مع دعبو مشر د ءح ملبيمأيم م دعيمضو د ضمب سدلبم ل دلبمأبم

ع رع (.)0

 -0العةةرف المكم ة :ماددبمشرد أمءعددلموا د ًم ددتمشرو ددبامشرا وبوءد مشرمددتمم نددومشرو د مشيلشسأ م ددس ت مأ م
رفمأأموامب تو مبابمأعسمنل سمشر لب م دتمشرع د مشيلشسأموتد شًسمرمعدللمع د ومشرو د مشيلشسأم

ى(.)4م
بمتبسا مشرعس معيمو ء مبسلومماو يمنلمببشسلمشرا وبيمشيلشسأمعيمو ء مأ س م

بعيم وقو م إوو مومع مع مسأأمشرعا مشر أمءعمقسمشرعس مشرعنعلمسس مع دسبتمبعيد و مب د مش رمد شومبشرما دلم

مت رع ممبش سوم سب مبء ع مبمعلمع رعم م سب ًمسي معقلأمشرع سبسء (.)1
 -4العةةرف المعةةدل:مباددبمشرعددس مشرعقوددتمسي د مسددلوممتق د موددامب د وبوتمب د تومعدديم و د مشر ئ د مشيلشس د م
ب ئل ما شمشرعس مضر ممعل لمشرابشسلمشرا وبوء معبشضمقإ

مأ ن ومعع و مرئ مأبم ر

معوئ .م

ب ددسىم ود د معدديمشرعاد د مب د د مأيمشرعددس مشرعع ددل م مءعندديمشرا ددب م ع ددسبس م ؛مقيمعددؤلىم ر ددكمأيمءن ددبيم

ر ئد د ومشيلشسبمع دديت مضرمد د ضمبمع ددل لمشراد د وبي مباد د شمأع ددسم ممعيكد د مقود د مء ددنلمع رعد د م ددس مق ند د وم
شرلعمبس( .)1م

()1مل.مأوبسمسعخي معس مع ق مام.106م م
()3مل.مسيتم ت سم تو بأ معبعبس مشرا

ضمشيلشسأ مشر ضمشقب معس مع ق مام .11م

()4مل.مسيتم ت سم تو بأ معبعبس مشرا

ضمشيلشسأ مشر ضمشقب معس مع ق مام .13م

()0مل.مأوبسمسعخي معس مع ق مام 107م 109مل.مسيتم ت سم تو بأ معبعبس مشرا
()1مل.مأوبسمسعخي معس مع ق مام 107م.109م م

ضمشيلشسأ مشر ضمشقب معس مع ق مام .11م
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مبعدديممتقءا د ومشرا د ضمشيلشسأمشرعيعددت وتم سم د سمشرعددس مع ددل شًسمعدديمع د لسمشرع ددسبسء مع د م

ب وم م سم سمشرععم ع مشقايتمشرعساتمعيمشرعؤعع وم شومشروع مشرعد ومشرمدتمم

د مأسع رئد مبب شسسشمئد م

رسب د مشرا د ضمشيلشسأمشعددمو لشًمضرد معد م ددسىمسيءد مشرعددس م دتماد شمشقعددس م د مب رددوم ددتم لءد وم نعئد م

أي":مشرعدس م دتم يعدت يم ددسىمسيد مأيممريلبرد م د مشي د شس مبشرابشعد مشيلشس د مسيد مشرععم دعء ومشر
بعع ا ددلمشرمعي ددءومشر

مع سءد د م(عل س د د مشر د دؤبيمش

د د مبأيممب شسبمشر ددؤبيمش

شي شس مسيد مشر ععءد ومشر س د مبشرعؤععد ومش
م ا مشروع مبشر

رحمشرع ومريعبشتو ي"(.)3م م

دم

مع سءد د معد د ا ًم)مرئد د م د د م

مع سءد مبرئد م د مشرمدل لم دتم دؤبوئ مض شمشو س دومسديم

ثانيةةةاً :المبةةةادم العامةةةة للقةةةانون :هةةةي ميددكمشرابشسددلمشرا وبوء د مغ ددسمشرعنمب د مشرمددتمءاسا د مأبمءنم ددعئ مأبمءعددمو تئ م
شرا

تمعيمبشب مشروت ومشرا وبوت مبءاسا م تمأ ن ع م مكع مبببمضر شعء (.)0

بمعمقسمشرع لئمشرا وبوءد مشرع عد مببشسدلمس عد م ممعدمولمضرد مو دبامب وبوءد معنمب د معدبشضمن ودومو ب دًم

لعمبس مأبمأوتع مأبمربشتح م حبشوع مءعدمو تئ مشرا

دتمعديمسبحمشرم دس مبعديمع عبسد مشرابشسدلمشرا وبوءد مشردبشسلبم دتم

ددسبتمشرا دبشو يمشق ددسىم( )4مب ددتم د مرددوم ددلمب د مسيء د مأيمءعددمب تمبءعددمولمرابشسددلمشرا د وبيمشرتقءعددتمبع د لئم

شرعلشر ( .)1م

وتسةةتمد شرع د لئمشرع عد مرياد وبيم ددتم يعددت يمببمئد معدديمشرا د وبيمشرلعددمبسأمرعددو م1833و( )6مبمعمقددسم ددتم

عسم مألو معيمعسم مشرم س مشرع لأ مب رم رتممعمقسمببشسلمعي ع ممب م ب مع رعمئ  .م
المبحث الثاني

نطا مبدأ المشروةية
ضسع ًمرعقلأمشرع سبسء م د مأيمم

د مم دس ومبأسعد مشيلشسبمرياد وبيم مض مأيماد شمشر

دبتم مءندبيم

بسًمم عًمند عخًم و د مسيد مندلمعد ممادبوم د معديمأسعد م د عرمم دس ومشر ئد ومشيلشس د م دسجمسديمسب د م

شرع سبسء معبشضمن يمقع

مم سعء مأبمب

تء مر شمعواعوماد شمشرع د مرلخلد معت رد :مومود ب م دتمشقب معوئد م

شرعيت مشرمال س مب تمشرل وتمشرتسب مش عملو تء مب تمشرل ر مأسع مشرعء لب مب ركمسي مشرو بمشرم رت :م
()1مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا

ضمشيلشسأ معس مع ق مام.03م م

()3مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء م ات تمغ بمسبوم()76مرعو م1881و م يع م1886/0/11و مغ سمعو بس .م
()0مل.مسع

يمع علم ت خ معس مع ق مام 00مل.مسلو يمسعسب مشرا

ع لمسشغ مشر يب مشرا

ضمشيلشسأ معس مع ق مام 03م .00م

()4مل.مضقسشاءومع علمسيت مشرا

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .83م

()1مل.م بس تم ع مع سى معس مع ق م 07مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا
()6مشرع لبم()46معيملعمبسمعو م1833و .م

ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء معس مع ق مام 37مل.م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .00م
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المطلب األول

السلطة التقديرية

عددوق يم ددتما د شمشرعتي د مع اء د مشرعدديت مشرمال س د مبعب د مشرعدديت مشرمال س د م ددتمشرا دسشسمشيلشسأ م

ب ركمسي مشرو بمشرم رت :م

الفرع األول :ماهية السلطة التقديرية

أوالً :تعريف السلطة التقديرية:
معوتمشرعيت مشرمال س ممعم م ئ مشيلشسبم ادلسمعديم س د مشرم دس م دتمعع سعد مو د تئ مأأم س د م
شرعع حمرئ م تمشم

مبسشسمضلشسأمعيمسلع مأبمش مء سمشرببدومشرعختدومي دلشسمأبمشم د مشرادسشسمشيلشسأم

أبمش مءد د سمشر ددنلمشرعو عد د

ش و شس م رعيت  .م

()1

م

م ددس ت مأيممم ددب مم ا د د مشر د د رحمشرعد د و م حبش مند د يمسعيئد د مع ددب ًم ع د د م

عولع م مسكمر ئ مشيلشسبم س مشرم دس م دتمسعدلمعديمأسع رئد م ءندبيمرئد معديت ممال س د م دتماد شم

شرععل مأع مسولع مءا لمشرا وبيمم س مئ م تمأأمسعلمعيمشقسع م خممعمتء مأيممم س مض مب مشراد وبيم م
ب تما مشر ر مءنبيمش م

ئ معا ل( .)3م

بعيمأعلي مشرعيت مشرمال س مريعيت معد م دلل مشرع دستمشرعيعدت وتم دتمبد وبيممشر لعد مشرعلوءد م د م

و ومشرعد لبم()43معود مسيد مأود ":م دب م ادسشسمعديمستدءامشردلشتسبمشر نبعءد مشرع دمام رموعد معد مل دبشيم

شرعبتع ي مول مشرعبتفمعؤبم ًمرعلبمأب

ا معدو مب قيد مريم ل دلمعدسبمبش دلبمريععدلم دتملشتدسبم نبعءد مأ دسىم

قوعاملس مبتءعم مأبمبتءع ممعيبا مض شمشبم ومشرع ي مشرع ع م رك".م م

م ددحمعدديماد شمشرددوامأيمشرع ددستمعددوحم ئ د مشيلشسبمعدديت ممال س د م ددتموددل مشرعبتددفمريععددلم ددتم

لشتسبم نبعء معيمسلع مض مأو مب تموعامشرببومب لمعيت مشيلشسبم تمعلبمشرول مبم ل لمشرول مرعسبمبش دلم
اط م خممعمتء مشيلشسبمول مشرعبتفمض مرعلبمعو مبش لبمب قي مريم ل لمعسبمبش لبم اط مب تم

مع رع م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام 09مل.مسيتم ت سم تو بأ معبعبس مشرا

ضمشيلشسأ م

شيلشسبمرئ مشرعيت مشرعا لبمء

حمبسشسا معع ًمببش

()1مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا

مشيرم ض(.)0م م

شر ضمشقب معس مع ق مام 61مل.مع علمسقلمشرع مشرعو سى معس مع ق مام .94م

()3مل.م رلم ي لمشرت اس معس مع ق مام .11م

() 0مب ومع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مأو ":ممق يمريع نع مأيمشق لمأومرءلشسبمعيت معتيا م تمض سشضمشرول معيمبتءع مضر م
أ سى مبعي معبب مضر مآ س مم ع ً مرع ممام ء مع ي

مشرععل مبا ش مع مأكلم مشرع لب م( )61معي مب وبي مشر لع مشرعلوء مسبو م( )4مرعو م

1899و مبن ركمشرعبشلم( 70م)74معيمشرخت مشرموع ء مسبوم()41مرعو م3331و مت رع مأيما شمشرول م ئل مريع ي مشرع ع مب م
ء ب معبضمشعمعع مشرعيت مب م وتبأمسي مأأممو لمريعبتفمعبشضمن يما شمشرمو لم تمشربتءع مأبمشرلس مأبمشرسشم

مب رسغومعيم
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بعدديمأعلي د مشرعدديت مشرمال س د مأء د ًمع د مبسلم ددتمشرع د لبم()63معدديم شومشرا د وبيممبشرمددتمو ددومسي د م

أو د ":م ددب مضس د سبمشرعبتددفم عبش ام د مشر تء د مضر د مأء د م نبع د مأ ددسىمأبمضر د معوتع د ملبرء د مأبمضبيءعء د مأبم
عؤعع مس ع مقو ًضمسي متي معوئ معبشضملش لم يعت يمأبم س ئ منع م ب مضس سم م رتس ا موععدئ مضرد م
أء معيت مع يء مأبمعؤعع م شوموع مس وملش لم يعت ي مأبمضر م سن ممع اوم ئ مشر نبع ".م م
مبع مبسلم تموامشرع لبم()60معيم شومشرا وبيمبشرمتمو ومسي مأو ":م سشس مسولمضس سبمشرعبتدفم

ع د م يددت-1:أ ممم د ب معددلبمشيس د سبمشقبر د م ددتمشرددلش لمعددو مب ددب مم ل ددلا منددلمع دسبمرعددلبمعددو مأ ددسى م
دد م ممم د د ب مع ددلبمشيسد د سبم ددتمع عيئد د مأساد د مع ددوبشو م-3أ ممم د د ب مع ددلبمشيسدد سبمري د د سجمس دديمأساد د م

عوبشو مب م مب مضس سبمشرعبتفم علا مض م علمشوا

ضم عامعوبشومعيمسبلم مريععل".م م

ب م ددحمعدديما د شمشرو دبامأيمشرع ددستمعددوحمشر ئ د ومشيلشس د معدديت ممال س د م ددتم ددخ ء مضس د سبم

شرعبتددف مض مأيماد مشرعدديت معا ددلبم ددس معبش اد مشرعبتددفم تءد ًمسيد مشيسد سب مبأ ممم د ب معددلبمشقسد سبم
لش لم يعن يم تمشرعسبمشقبر مسيمعو مبأ ممم ب م تمع عيئ مسيمأسا معوبشو مبن ركم روع مرءسد سبم

شر س ء د م د مأ ممم د ب معددلبمأسا د معددوبشو مب ددتم د مع رع د م رددكمءنددبيمب دسشسمشر ئ د مشيلشس د مع رع د ًم
ر س حموامشرا وبيم.مم م
ثانياً :مبررات السلطة التقديرية:

 -1سوددلع مءعدديمشرع ددستمشرا دبشو يم إو د مء د مببشسددلمس ع د مع ددسلب مب مءعددمتء مأيم مو ددأمأبم مبب د مسوددلم
يم نلمع معء ل معديمببد ت مبأ دلش م دتمأسعد مشر ئد ومشيلشس د مبأيمء د م يدب م
ض لشس مريا وب م
رك مشرع كلمأبمشرعا ومشرمتم ل سا مشرا وبيم مر شمن يم مقلمعيمضست ضمشيلشسبمعيت ممال س مسودلم
عع سعمئ مرو ت مئ ممعمتء معيم خرئ معبش ئ مشر

ومشرمتمردوم مببعئد مشرع دست م مد يمتدسب م

شرععددلمبماددلسمعخ ع د م مبم د مشر يددب مشرعو ع د مسي د مشرو ددبمشرمددتمم شسا د مقئددل مم ا د مشر د رحم

شرع و(.)1

أي معلب مش وملش مبل مم ب و مشرعلب مشرعو با مسي ئ م ت مشرع لب م( )61مشرع نبسب مأسخ مض مأي م رك من ي م عبش ا مشرععملسء مبسلوم
شسم شس ئ مسي م ركمقلر لمأوئ مروممالومأء مق و مسي مشيتخأممع لمأوئ مأ قسومأبمأكساومسي مشر ا ضم

مشربتءع مشرمتمشوملقومضر ئ م

نع م ل م ركمسي مم ب مشيلشسبم ت م خ ء مئ م علومش رم شوم رع لبم()61مق ا ضمشرععملسء م تمشوملشقئ معلبممم ب مشر لمشرعتيب م
ب رم رتم إيمشراسشسمشرعتعبيم ء مشقب مبلم ضمعمعا ًمع مشق ب مبشرا وبي مأع م روع مرياسشسمشرل وتمشرعتعبيم ء م إو م ضمموع مشًمراسشسم
مشرععملسء مشربتءعتم عبلمئ مضر معن يمسعيئ مبقلمش وملش

مقإوئ ضمش وملش مبا شمشقعسم ضمم ء ًمرب
ب سمشر
شر أم مع مع مشرع لبم()61معيمب وبيمشر لع مشرعلوء مشرع نبسمأسخ مبسيء مءنبيمشراسشسمشرعتعبيم ء مشرل وتمعمع مبأ ن ومشرا وبي" م

بسشسا مقسشومهللامسبوم()190مرعو م3311و م يع م3313/1/16و مغ سمعو بس .م

()1مل.مضقسشاءومع علمسيت معس مع ق مام .103م

مبابمشقعسم
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 -3مام تمع لئمسيومشيلشسبم أيم عيمبء ومشر ئ ومشيلشس مقبتءعمئ م متيد ممعمعئد م ادلسمعديمشرعديت م
شرمال س مءععحمرئ م س معختع مشرععلمشرمدتممادبوم د مبشعدم لشومضسشلمئد م دتمعع سعد مش م

د مئ م

بمتق د مشراد وبيمم عد م معد مبشربشبد م راد وبيممعئعد مقيد معدديم ددعب مب شلوملبمد م مءاددبىمسيد مشي تد م
نلم ي مأبمشيرع ومق تء وم م

يمسي مشر
بمتق مشرا وب م

سمرئ .

ومشرعسلء مءام تمم م لمشرعنسمبشرملقس مبمؤلأمشرع رم م تمما لم س مشيلشسبم

ضرد م عددبلمب ددلم سنمئد مبماي ددلم ع ر مئد مقددلمبسددلومألشتئد مرعئ عئد مسيد مشرو ددبمشرختد

()1

م ددخم ددب مأيم

مع عدلم ئد ومشيلشسبمسيد مأوئد مع دسلمألشبمرموع د مشراد وبيم س ءد ًملبيمع شسسد بمتددسب مشرموع د مبشرمتق د ؛مقيم
مو د تئ م د رسنبلمبشر عدبل مبموعدلومسبحمشرم ل دلمبش قمكد سمردل ئ م رعديت مشرعا دلبم

عيم أيم ركمأيمء

م ع ددلمشيلشسبمآرد د مبر ددءامرئد د مأأملبسم ددتمش قمكد د سمبشرم ل ددل مباد د شمشقع ددسم م معد د معد د مم ا د د مشر د د رحم

شرع و( .)3م

رعدديت مشرمال س د ماددتمشربع د ي مشرع سي د مشرمددتمممددءحمرددءلشسبمشراء د وم عع سع د مو د مبتءعمئ د مي د تم

ومشرع ع مبم ا مشر

شر

بأ

رحمشرع و مب رم رتمعو ئ مشرع ستمبل شًسمعيمشر س م تمش مءد سمأوعد مشربعد تلم

لمشقبب ومشرعو ع مي سشضمشرم س مشرعو ع مشر أم مع مبشر

رحمشرع و.

 -0ممعمقسمشرعيت مشرعا لب مبشرمتممقلبمقب مباي مأوئ ممعمقسم ع و ًمر ادبأمب س د ومشق دسشلمعديممععدفم
ئ ومشيلشسب ملشتع ًم تم

أ(.)0ممم
م حبشمسا كمشرععلمشيلشس م

رحمشق سشل م ئدتم دتمنل دسمعديمشر د ومم د مشرعسشب دل مبمدؤلأمضرد م دطضم

ثالثاً :القضاء اإلدار والسلطة التقديرية:
مب

مسي مشر ئ ومشيلشس مسولمعع سعمئ مرعديتمئ مشرمال س د مأيمم مدسوم عءد مأب د مشرع دسبسء م

د مأيمءنددبيمبسشساد معبش اد ًمرياد وبيمم ععود مشربشعد مأءد ًمند يمع ددلس م عد م ددتم رددكمشرابشسددلمشرا د تء مشرمددتم

و تئ مشرا

ضمشيلشسأ مبشق لمأيمشرا

ي( .)4م
لشومبسشسا م تم لبلمشرا وب م
()1مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا
()3مل.مسلو يمسعسب مشرا

ضمشيلشسأم م سشب مشعم لشوم ئ ومشيلشسبمرعيتمئ مشرمال س مع م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام 49م .48م

ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء معس مع ق مام 44م .41م

()0مل.مع علمسقلمشرع مشرعو سى معس مع ق مام .98م

()4مب ومع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مأو ":معيمشرععيع ومأو معيم
علىم

مشرا

ضمشيلشسأم(مب

مشربب ت مشرع لء مشرمتمقوتمسي ئ مشرادسشسمشيلشسأم سم د سمأيماد مشرببد ت معديمشرعو

م م معو مرئ شمشرا

ضممال سا مشرمال سمشر

ضمع نع مشرعل مشرعيء م)مشر د مسديم

دسمشرمدتمءادبومسي ئد مشرادسشسمشيلشسأ مب ردكم

ءحمر و مسي ئ م نومشراد وبي م ردكمقيمشرعديت مشرمال س د مردءلشسبمأبمشر ئد مشرمدتمأ دلسوم

شرا دسشسمشيلشسأم مء ددب ملبيمشرسب د مشرا د تء م روع د مر ددسسء مب د مشرا دسشسمشيلشسأ م رددكمأيمشرعدديت مشرمال س د مشرمددتمعو ئ د مشرع ددستم
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الفرع الثاني :موضع السلطة التقديرية في القرار اإلدار :
ءابومشراسشسمشيلشسأمسي م عع مأسن يمممعللم ت:مش

م

امبشر نلمبشرعق مبشرع لمبشرم ء معيم

ض ددلشسمشرا دسشسمشيلشسأمبشرمددتممعددمئل مم ا د مشرع ددي مشرع ع د مبشر د رحمشرع د و مبرقء د يمعب د مشرعدديت م
شرمال س م تمشراسشسمشيلشسأمشرمتممعقسم مشيلشسبمسيمضسلشمئ م مقلمعيممو ب ما مشرعيت م تمنلمسنيمعديم
أسن يمشراسشسمشيلشسأ .م

 -1االختصاص :ميم وم ئ ومشيلشسبم ابشسلمش
شرمال س د م ددتمسندديمش

م

امشرمتم للا مشرا وبيم م خمع

ميسع مشرعيت م

م د ا م إع د مأيممكددبيم ئ د مشيلشسبمع م د م ء د مرئ د مض ددلشسمشرا دسشسمأبم

لشس م حبش من يمبسشسا مع رع ًمرعقلأمشرع سبسء (.)1
شرم س م حبشع مغ سمع م م ءعمو مسي ئ مض م
 -2الشةةك  :ميم د وم ئ د ومشيلشسبم ابشسددلمشر ددنلمشرمددتم ددللا مشرا د وبيم م رعدديت مشرمال س د م م ددأيمرئ د مقددسنيم
شر نل م إ مع م للمشرع ستم نلمأبمض سشضمعع يمي لشسمشراسشس م إو م

مسي م ئد ومشيلشسبمش رمد شوم

د م حبش ددلشسمشرادسشسمشيلشسأمب اد ًمري ددنلمأبمشي دسشضمشر د أم ددلل مشرع ددست م حبش مند يمبسشساد مع ددب ًم ع د م
()3
ي
شضمعع و ًمي لشسمشراسشس م
شر نل مبع رع ًمرعقلأمشرع سبسء مأع م تم مرومء للمشرا وب مم نخًمأبمض س ً
لشس مب مشر نلمشرمتمم شس معو ع مً(.)0
ءنبيمر ئ مشيلشسبمعيت ممال س م تمض م

 -3السةةةبب والمحةةة  :ءا ددلم رعددق مشر ر د مشربشبعء د مأبمشرا وبوء د مشرمددتممقددسسممددل لم ئ د مشيلشسبمبشم

اد م

شرادسشس مأعد مشرع ددلم ئددب:مشقلددسمشراد وبوتمشرعمسمد مسيد ماد شمشرادسشس مب رددكم د رمم سم ددتمشرع شسكد مشرا وبوءد م
عدبشضمقإو د ضمأبممعددل لمأبمضرمد ضمعسند مبد وبوت م رقوعد مريعددق مبشرع ددلم ددإيمشقعددسم ميددف؛مض ممم يد م

رئع مشرعيت مشرمال س مشر اءاء مرءلشسب مبعببفمشرا وبيمرئع مءعنيمأيمءأ مأسا م بسمات(:)4م

ًمرءلشسبمأبمشر ئ م حبشوع م سبسبمشعمي عئ م عيمع سمشرعس د مشرعد ومبم ا د مشرعلشرد مسودلممتق د مشراد وبيمسيد م
رءلشسبمرءعومشعمء شًم
شرعبشتو ي مباتمسي ما شمشقع امعيت مرءعومعتيا م حبشوع معا لبمبع لبلب م ئدتمعا دلبم ر د رحمشرعد ومبع دلبلبم عديمشعدمعع مميدكم
شرعدديت م ددتمشر ددلبلمشرمددتمءعددمي عئ م رددكمشر د رحمشرع د ومبمام د ئ مشرعلشر د مبعع د م ي د ومعع د مرعددخع مشرا د شسسشومشيلشس د مأيمءنددبيماددل ئ م

شرع ي مشرع ع مبسلومم ب ا مأبمضع ضبمشعمعع رئ مأبمع رعمئ مر

ءحمشرا وبيمبشي سشضشومشربش

مشم سئ " مبسشسمع نع مشرعدل مشرعيءد م

شرعيعددت وء م ات د تمغ د بمسبددوم(م13م)مرعددو م1887و م يع د م1889/0/16و مغ ددسمعو ددبس مبا د شومشرع ددعبيمبسشسا د مسبددوم()84مرعددو م

3333و م يع م3330/0/37و مع عبس مشرع لئمشرا وبوء مشر

3334و مشرعنم مشرعوت مشر ضمشقب معو م3338و مام.374

لسبمسيمع نع مشرعدل مشرعيءد مشرعيعدت وء مريعدوبشوم3333و مدم3330و مدم

()1مل.مضقسشاءومع علمسيت معس مع ق مام 103مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا
()3مل.مع علم ع م و ومبآ س مشرا

()0مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا
()4مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا

ضمشيلشسأ مام .04م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .41م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام13مبع م علا  .م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .48م
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 م ل ددلمشرع ددستمعددق مبع ددلمشرادسشسمشيلشسأمم ل ددلشًملبءاد ًم مءند لم مددسكمرددءلشسبم س د م ددتمشرماددل س م ددإ شم
مدبش سومأعددبسمع ددللبمب د مشم د مض دسشضمأبمبدسشسمععد ي معلددلمم ل ددلم ددسب معع ود مرددبمش مععددوما د م

شر سب مب

معوحمس

معع و .

 سلومم ل لمشرع ستمرعق مبع لمشراسشسمشيلشسأ مأبممسكمأعدسممادل ساع مر ئد مشيلشسبم عد معد م مدسشضىم
يمر ئد مشيلشسبم س د ممادل سمشرعدق مشرد أمءادبوم
رئ مبعل م ركم ر مشراسشسمشرمدأل قتمسودلع م مدسكمشراد وب م
سيءد مبش مءد سمشرعاب د مشرعو عد معديمقد يمشرعاب د ومشرمددتم دللا مشرع ددست

مال س مبشعع (.)3

()1

م ئود مممعمد مشيلشسبم عدديت م

 م ل ددلمشرع ددستمرعددق مشرادسشسمشيلشسأملبيمم ل ددلمع يد مبعلد م رددكم رد مشرعتد اسشومشرمددتمعدديم ددأوئ م
شي خ م روت ومشرع و م إيمشرا وبيممءعمقساد معدق ًم قدسسممدل لمعديت مشر د طمشيلشسأ مأعد مع دلمشرادسشسم
م م س مشيلشسبمسولممل يئ مقم ل لموبتمشي سشضمشرعو ع مري ع ظمسي مشروت ومشرع و.

 م ل لمشرع ستمرع لمشراسشسمشيلشسأملبيمم ل لمعق مم سن ًمر ئد مشيلشسبمأعدسممادل س مبعلد م ردكممسبءد م
مء س م ءنبيممرءلشسبم س ممال سمشرعق مأبمشرعقسسشومشرمتمءابومسي ئ مبسشسمشرمسبء .
عبتفم

 -4الغاية :ادتمشرئدل مشروئد تتمعديمض دلشسمشرادسشسمشيلشسأ مبممعلدلم دتمم ا د مشرع دي مشرع عد مأبم ود معديم
بشوقئد د م

د د مشراد د وبيم م د د مسيد د مشيلشسبمأيمميمد د وم ددتمب شسسشمئد د ماد د شمشرئ ددل مبا ددبمم ا د د مشرع ددي م

شرع ع د م حبش مم ددسجمسدديمم ا د ما د مشرم ء د م ددإ مع د مشعددمئل ومم ا د مغ ء د مأ ددسىمءنددبيمبسشسا د معع دًم ع د م
ش و شس م رعيت .
مشرتعديم إود م

بمأك لشًمر ركمب ومع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مأو ":مأع مسيمشرعق مشرل ر معيمأعد
عدديمشرععددماسم ائ دًمبب د ًضم أو د معدديمغ ددسمشرعم ددبسمضل د سبما د شمشرعددق مسوددلع ممكددبيمعدديت مشيلشسبمعا ددلبمبت اددوم
أ ن ومشرا وبيممتقءاًمعيءعً م ت رع مأيمشراسشسمشرتع يم معد مبأ ند ومشراد وبيم إود مءندبيمعديءعًمب م دسلمسيءد معدق م
ضع ضبمشعمعع مشرعيت مبمأعءعًمسي م ركم إيمعق مضع ضبمشعمعع مشرعيت م م سلمسي مشراسشسمشرتع ي"( .)0م
()1مشوتسمشرع لبم()03معيموت وممأل مشرعبتع يمشرععبلأمشر

لسم رعسعبومشرعيكتمسبوم(و)7/مقم س خم1083/3/1ه .م

()3مب ومع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مأو ":مبامتق م نومشرا وبيمسي ما مشربب ت مم لمشرع نع مأيمر و مشرم ا مش و د تء مبدلم
نيومب ا ًمق ند ومشراد وبي مبأيمر ود مشرم ا د م شسسدوم دتمض سشضشمئد مشق دب مبشراد وبي مبأيمعد ممب ديومرد مر ود مشرم ا د معديمومد ت مرد م

أ لم تمع

سمشرم ا مبأببش مشرععدملست منعد مأيمشرع رعد ومشرمدتمشبموعدومر ود مشرم ا د م دأيمشرععدملستمشسمكقئد ممي د م دس شًسمنق د شًسم

رع ي مشرع ع موت شًسمركبيمشرععدملستمءععدلم دتمعؤععد م د مأيم م يد مشرعد عيبيم ئد م د ر ي مشرادبءومب رعديبكمشر دس ف؛مقيم ئد م

شركل ددسمعدديمأع دسشسمشرع دبشتو ي مبر د ركم ددإيمشرعاب د مممو ع د مبميددكمشرع رع د ومشرععدديكء مبش و د تء مبشرمددتمممعي د مقبش د ومشرععددملستم

شربتءعء " مبسشسا مقسشومهللامسبوم()466مرعو م3313و م يع م3311/13/36و مغ سمعو بس.م م

)مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللامسبوم()44مرعو م3331و م يع م3336/3/9و مغ سمعو بس.م م
( 0م
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مشراب مأيممشرعيت مشرمال س مشرععوب مري ئ ومشيلشس مب دعومرم ا د مشرع دي مشرع عد م

ب خ

بشرععددلمسي د م عدديمع د سمألشضمشرع شس د مشرع ع د م ددإيمشعددم لعمئ مشيلشسبم ددتمم ا د ما د مشرم ء د من د يمبسشسا د م

عيءع ًمبعمعا ًمبأ ن ومشرا وبيممبعقدلأمشرع دسبسء مأعد مض شمشعدم لعمئ مرم دسماد مشرم ءد من ودومب شسسشمئد مع رعد م
رعقلأمشرع سبسء مببش

مشيرم ض.مم م

المطلب الثاني

الظروف االستثنائية (حالة الضرورة)
مب

مشرابشو يمبشريبشتحمرمتق م تمشرتسب مشرع لء مب دتمعلدلماد مشرتدسب مميمد ومشيلشسبمقمتق د م

شرابشو يمبشريبشتحمشرا تع مب مءعنيمرئ مع رعمئ مأبمشر سبجمسوئ مسولمعع سع مو ت مئ مبأسع رئ م حبش من ودوماد م
شقسع د مع رع د مريا د وبي مض مأو د مبددلممت دسأمتددسب مشعددملو تء معلددلمشر ددس مأبم ر د ش مأبمق دسشك يمأبم ء د و و مأبم
ن دبشس مبأبات د مأبم د وم مو د مأبمس ددء يمععدديح م عددتمعلددلما د مشرتددسب م ممعددمتء مشيلشسبمعبش ئمئ د مب ا دًم

رأل ن د ومشر دبشسلبم ددتمشرا دبشو يمبشري دبشتحمشرعب ددبلب م حبشوع د مم ددلموععددئ مع ددتسبم ددتمعددق لمشراء د ومقبش مئ د م ددتم عددظم
شروتد ومشرعد و مب دع يمعد سمشرع شس د مشرع عد مضرد مع رعد م عدرمشرابشسدلمبشر دسبجمسيد معام د معقدلأمشرع ددسبسء م
ددإ لشسبمم د ب مض د لمشر يددب مشرعددس ع مبشرعع ر د معدديمأ ددلمعبش ئ د مشرتددسب مش عددملو تء مبرقء د يمع اء د موتس د م

شرتددسب مش عددملو تء مبألساد مسيد ممتق د معقددلأمشرع ددسبسء معواعددوماد شمشرعتيد مرلخلد م ددسبت:ممومود ب م ددتمشقب م
عوئ د :مععئددبوموتس د مشرتددسب مش عددملو تء مب ددتمشرل د وت:ممشقع د امشرا د وبوتمروتس د مشرتددسب مش عددملو تء مب ددتم

شرل ر :مشرسب مشرا

تء م تمتلمشرتسب مش عملو تء مب ركمسي مشرو بمشرم رت:م م

الفرع األول :مفهوم نظرية الظروف االستثنائية:

وتس مشرتسب مش عملو تء مادتم ندسبممم دعيمأيم عدرمشي دسشضشومشيلشس د مشرمدتممعمقدسمغ دسمع دسبس م

تمشقبب ومشرع لء مءعنيمأيممعمقسمع سبس م دتم عدرمشرتدسب مب ردكمسودلع ممكدبيم دسبس مر ع ءد مشروتد وم

شرع د ومأبمشعددمعسشسمشرع شس د مشرع ع د مب مع د موت د أمشرع ددسبسء مش عددملو تء مشرمددتمممعم د مشر ئ د مشيلشس د م عام د ا م
م

يمعيمبقل( .)1م
ومبشعع مرومءنيمءعت ئ مرئ مشرا وب م

بب وم تمبسشسمآ سمأو :مسيمشرعقق يمشرلد وتمبشرل رد معديمأعد

مشرتعديم إود معديمشرععدماسم ائد ًمبب د ًضم أود معديمغ دسمشرعم دبسمضلد سبم

ا شمشرعق مض مسولمشعمعع مشيلشسبمرعيتمئ مشرمال س مب م م بسمضل سم مسولع ممكبيمعيتمئ معا لبم دسب مع دللبم ءندبيمبسشساد معديءع ًم

سولممب سا مبغ سمعيءومسولمسدلوممب ساد مبت رعد مأيمعديت مع يداموا د مشرع د ع يمعا دلم دسب مع دللبم دتمبد وبيمشرع د ع يمشروتد ع يم
رعو م1888و مبشروت ومشرلش يتمروا مشرع ع يمرعدو م3333و مب د ضمبسشساد معبش اد ًمرئد مشر دسب م أود مءندبيمعديءع ًمب م دسلمسيد معدق م
ش و د شس م ددتمشعددمعع مشرعدديت مأبمشرمععددفم ددتمشعددمعع مشرعدديت " مب دسشسمع نع د مشرع ددل مشرعيء د مشرعيعددت وء مق دسشومهللامسبددوم()41مرع ددو م

3330و م يع م3331/13/36و مغ سمعو بس.م م

()1مل.مضقسشاءومع علمسيت معس مع ق مام.116م م
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بوتس د مشرتددسب مش عددملو تء مممعي د مبمتق د مسي د معب ددبس ومشرا د وبيمشيلشسأملبيمشعددملو ض؛مقيم
للملسشع معقلأمشرع سبسء ملبيمعبش مبشرئل معيما مشروتس مابمأيممدمعنيم

عب بسئ مشرتقءعتمءنبيم

ئ د ومشيلشسبممعن و د ًمع ددسبس ًمعدديمشراء د وم أس تئ د م ددتمتددسب مب عددء مسي د مأيم ددموم رددكمني د مم ددومسب د م
ضمشيلشسأ) مبشرعموومشقكقسمابمشعمعسشسمعقلأمشرع سبسء مبشعمعسشسمشرسب د م دتم

حبش شس مع يامشرلبر م(شرا
عء مشرتسب م م سمشعملو ض(.)1م م

ويرجع الفقهاء هة النظرية إلى أساسين هما( :)3م

 -1شق لمأيمشرابشو يمب عومرمتق مبم نومشرتدسب مشرع لءد م دإ شمتدسأومتسب د ًمشعدملو تء مبأ قدسوم
شيلشسبمسيد ممتق د م شومشرو ددبامشرا تعد م إود م ددؤلأمضرد مومد ت مغ ددسمععمعد غ مممعد سرمبوءد م

شرع ستمشر أمب

ما مشرو با.

 -3ضيممش مدسشومشيلشسبمريادبشو ي معد م دسبسبمشرع

تد مسيد مشروتد ومشرعد و مبشي اد ضمسيد مشعدما شسسمشرلبرد م

ددتم ر د مشر ددسبسب مأبمشرتددسب مش عددملو تء م ددؤلأمضر د موم د ت مغ ددسمععمع د غ مممع د سرمع د موء د م

شرع ست مر شم إيممعيت ومشيلشسبمممبع مرعبش ئ مميكمشرتسب .

ب ددسبجمشر ئ د ومشيلشس د مسدديمشرادبشو يم ددتمشرتددسب مش عددملو تء م مءعمقددسمم د ء م راد وبيم مب مءعمقددسم

سب ًمسيمعقلأمشرع سبسء م عيمعام ء ومعقدلأمشرع دسبسء مأيممم دس مشيلشسبم دتمشرتدسب مش عدملو تء م

ع ممام ء ما مشرتسب  .م

ويجب توافر شروط حتى تتمكن اإلدارة من ممارسة هة السلطات لمواجهة الظروف الطارئة وهي(:)0

 -1ب ددبلمتددس مشعددملو تتمأبمتددسب مشعددملو تء مقببددبتم دبشل م عددءع مبغ ددسمعمببع د ممئددللمشروت د ومشرع د ومأبم
عخع مشرلبر مبأعوئ مأبملبشومع سمشرع شس مشرع ع .

 -3س د م ئ د ومشيلشسبمسدديمل د مبعبش ئ د ما د مشرتددسب م د رتسأمشرع لء د مأبمشربع د تلمشرا وبوء د مبشرلعددمبس م
بش ددتسشسا مضرد مشعددم لشومشربعد تلمش عددملو تء مرعبش ئد مبلسضماد شمشر تددس م ءعمقددسمشي دسشضمشرد أممددومشم د م

ضسع ًمرئ مشروتس مابمشي سشضمشرب لمشرعختومرل ما مشر تس.
()1مل.مع تع مأقبم لم ئعت مشرا

.001م م

ضمشيلشسأ مبع يامشرلبر مب

ضمشيرم ض ملشسمشر عع مشر ل لب معو م3331و مام 003م

()3مل.م رلم ي لمشرت اس معس مع ق مام 67مل.مع عبلم يعت مشرا
شرما

ت مشرت ع مشرل وء معو م1877و مغ سمعبل ملشسمشرو س مام .31م

()0مل.م رلم ي لمشرت اس معس مع ق ما 69مل.مسلو يمسعسب مشرا
ع لمسشغ مشر يب مشرا

عس مع ق مام .87م

ضمشيلشسأ معس مع ق ما 47مل.مسع

ضمشيلشسأ مب

ضمشيرم ض مدمشرا

ضمشرك عل مدمض سشضشوم

ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء معس مع ق مام 70مل.م

يمع علم ت خ معس مع ق مام.49مل.مأوبسمأ علمسعخي م
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-0

د مأيممكددبيمشي دسشضشومشرعم د د بم عام ددتمشرتددسب مش عددملو تء م را ددلسمشر ددسبسأمريممي د مسي ئد د م

بعبش ئمئ مأأمأيمشر سبسبممالسم السا .

 -4أيممكددبيمغ ء د مشيلشسبمعدديما د شمشرم ددس مبشي دسشضمشقمم د ضمشرع ددي مشرع ع د م م ء د مشيلشسبمع دبشضم ددتم
شرت ددسب مشرع لءد د مأبمش ع ددملو تء ما ددبمم ا د د مشرع ددي مشرع عد د مب

شيلشسأ مب ركمقئل مشرم ا معيمغ ء مشرع ستم تما شمشرم س  .م

د د ماد د شمشقع ددسمرسب د د مشرا د د ضم

الفرع الثاني :األساس القانون لنظرية الظروف االستثنائية:

معددمعلموتس د د مشرت ددسب مش ع ددملو تء مب بلاد د مع دديمشق ند د ومشرد دبشسلبم ددتمشر د د مشرعد د مع دديمشراد د وبيم

شقع عت م

مو ومشرع لبم()113معو مسي مأو ":م م

 -1سولمب بلممئل لمرألعيمشرابعتم عق م س مأبمغ بمأبمس ء يمععيحمأبم لب من سل متقءعءد م دب م
ضسخيم ر مشرتبشسئم عسعبومعيمستءامشرعيت مشربتوء مرعلبم مم لمسيملخل يم بع ً.

-3

دب ممعل ددلم رد مشرتدبشسئمرعدلبملخلد يم بعد ًمأ ددسىم عدلمعبش اد مشرع يدامشرم ددس عتمشرعيعدت وتم أغيقءد م

-0

مأيم وامعسعبومضسخيم ر مشرتبشسئمقب بحمسي مشرئل مبشرعوتا مشرمتمء عيئ مبشرعمسبمشر عوء .

ليلتمأس

ت.

 -4ء د د مريع ي ددامشرم ددس عتمأيم شس د د مشي د دسشضشومبشرم ددلشق سمنيئد د مأبم ع ددئ مشرم ددتمشم د د ومألود د ضم رد د م
شرتبشسئ مب ركمرلىمأب مش مع تمسولمشرع يامساد مضسدخيم رد مشرتدبشسئمأبم دتم يعد مشرمعل دلمأ ئعد م

أعق م حبش سشضمش عم بش مشرخ ومقئ شمشر أي".مم م
بو ددومشرعد لبم()111معدديم شومشراد وبيممسيد مأود ":م م ددب م ددسرمب ددبلمسيد مشر اددبأمبشر س د وم

شقع عء مض م رالسمشر سبسأمرم ا مشرئل مشرععييم تمعسعبومضسخيم ر مشرتبشسئم" .م
بو دومشرعد لبم()113معديم شومشراد وبيممسيد مأود ":م د مأيم

د مأأمشسماد م ودم مسدديمضسددخيم

ر مشرتبشسئمريعمتي ومشرلوء مشرم رء :م م
 -1أأممبب فم موم عام
شرع م

معسعبومضسخيم ر مشرتبشسئم شس معديمبقدلمشرو تد مشرعد ومأبمشرع نعد م

م خ معلبم ممم ب م عع مس سم بع ًمعيمم س خمشرمبب ف.

 -3ء مريعببب مأيم بنلمع عء ًم م س " .م
بو ومشرع لبم()110معيم شومشرا وبيمسي مأو ":م م دب م دلمشرع يدامشرم دس عتمشرعيعدت وتمأبم
معت ي م خ م مسبمشرتبشسئمأبممعي مأ ن وما شمشر

" .م

ب م ددحمععد د مع ددق مأيمشراد د وبيمشقع ع ددتمشرعيع ددت وتموت ددومضس ددخيم رد د مشرتد دبشسئمباد د يمض د دسشضشوم

ضسخوئ مب سبتئ مبسب مشرعيت مشرم س عء مبشرا

تء مسي مأسع م ئد ومشيلشسبمألود ضماد مشرعمدسب مب رمد رتم
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إيمعقلأمشرع سبسء مب تومبعب بلم تمشرتدسب مشرع لءد مبش عدملو تء مب ممعمقدسموتس د مشرتدسب مش عدملو تء م
سب ًمسي معقلأمشرع سبسء  .م

بمأك لشًمر ركمب ومع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مأود ":مأعد م ءعد م معيد م رع شسعدءومشرمدتمأ د سمرئد م
ستددءامشروء د مشرع ع د م ددتمع شس عم د م إوو د مو ددلمأوئ د م ددلسوم عددمو لمري د مشرع د معدديمشرا د وبيمشقع عددتم

شرعمعي م أ ن ومشرتبشسئمشرمتمو دومشرعد لبم()113معود مسيد مأوئد م د مأ مم دلمسديملخلد يم بعد ً م دب م
معل لا مرعلبملخل يم بعد ًمأ دسىم عدلمعبش اد مشرع يدامشرم دس عتم أغيقءد مأس د ت مب د مأيم رد مشرتدبشسئم

شومئددوم وا د ضملخل د يم بع د ًمسي د مضسخوئ د م ددإيمأ ن د ومشرع شسعددءومشرع د سمرئ د مرددوممعددلمع د س مببددوممبب ددفم
شرععملستمعيم ئسموءع يم3313و مبأيمع مأل سم مشروء مشرع ع م مءم سمعيمشقعسم ت ً"(.)1م م

الفرع الثالث :الرقابة القضائية في ظ الظروف االستثنائية:

م ددؤلأممتق د موتس د مشرتددسب مش عددملو تء مضر د م ددسبجمأسع د مبم ددس ومشر ئ د ومشيلشس د معدديم

سب د مشرا د ضمشيلشسأ مقددلمم ا د ما د مشرسب د مب تع د مبععددمعسبمع دبشضم ددتمشرتددسب مشرع لء د مأبم ددتمشرتددسب م
ش عملو تء م خممعمقسمشرتسب مش عملو تء م سب ًمسي معقلأمشرع سبسء مقلماتممبعء مروت أمشرع سبسء م
ع مءععحمقإست ضمعيت مأبع مردءلشسبمرعبش ئد مشرتدسب مش عدملو تء م عقدلأمشرع دسبسء م اد مب تعد ًمبءععدلم

عب

م تم عء مشرتسب معبشضمن وومتسب ًمس لء مأبمتسب ًمشعملو تء .م م

بشرا سلبمشرع ع مأيمم تمتلمشرتسب مش عملو تء مميم وم ئ ومشيلشسبمقسنودتمشرعدق مبشرم ءد م دتمندلم

أسع رئ مبم س مئ م

مأيمءابومم س ئ مسي معق

مبادبمشر رد مشربشبعءد مأبمشرا وبوءد مشرمدتممقدسسمشم د م

اد شمشرم ددس مبأيممكددبيمغ ءد مشيلشسبم ددتم عءد مشق دبش مم ا د مشرع ددي مشرع عد مبشر عد ظمسيد معددخع م
بأعيمشرع مع م م ا د مشرع دي مبشر عد ظمسيد منءد يمشرع معد مبعدخعم مأءد ًمن ودومشرتدسب مادبمشرعا دبلم
بشرم ء مشر اءاء معيمبسشضمماس سمشرتسب مش عملو تء  .م

أعد م روعد مر د بتمأسند يمشرادسشسمشيلشسأ م إود م دب مر ئد مشيلشسبمشر ددسبجمسديم ددلبلمش

م د ام

(شر ئ د مشرع م د مقإ ددلشسمشرا دسشس)معدديمأ ددلمعبش ئ د مشرتددسب مش عددملو تء معلددلم ر د مشرعبتددفمشرععيددت م
ب ب مرئ مأء ًمشر سبجمسيمببشسلمشر نلمبشي سشضشو مأبمسلومعسشس بمض لشسمشرادسشسم دتمشر دنلمشرعتيدب م

رعبش ئ مشرتسب مش عملو تء ( .)3م
م

()1مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللامسبوم()001مرعو م3313و م يعد م3313/6/9و مببسشساد مسبدوم()471مرعدو م3313و م
يع م3313/7/36و مببسشسا مسبوم()497مرعو م3313و م يع م3313/7/36و مب عءعئ مغ سمعو بسب.م م

()3مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .47م
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المطلب الثالث

أةمال السيادة م
معمقسمأسع مشرعء لب مأبمأسع مشر نبع معيمشقمدلشتمع يدامشرلبرد مشرعسوعدت مبشرد أم عب قئد مأ دسجم

ت تع معيمأسع مشرعيت مشرموع ء مممعي م عيت مشر نوم تمشرلبر معيمسب مشرا

ضمشيلشسأ مبرقءد يمأسعد م

ضمشيلشسأ معواعوما شمشرعتي مرلخل م سبت:مومو ب م تمشقب ممعس فم

شرعء لبمبشرمتممعملو معيمسب مشرا

أسع د مشرعددء لب مب ددتمشرل د وتمعع د سمأسع د مشرعددء لب مب ددتمشرل ر د معببددفمشرع ددستمبشرا د ضمشرعيعددت وتمعدديم

وتس مأسع مشرعء لب مب ركمسي مشرو بمشرم رت:م م

الفرع األول :تعريف أةمال السيادة:
شرا

ءا ددلم أسعد مشرعددء لب:م أوئد مت تعد معدديمأسعد مشرعدديت مشرموع ءد مشرمددتمممعمد م

د و م ددلمسب د م

ضمق عء م بسا مأبمعت اسا معبشضمسب مشيرم ضمأبمسب مشرمعبءرمأبمسب م امشر سسء ( .)1م

ببددلموةرفةةت محكمةةة العةةدل العليةةا أسعد مشرعددء لبم أوئد :مشقسعد مأبمشي دسشضشومشرمددتمم ددلسمسدديم

شر نبعد م سم مساد معدديت م نددوم معدديت مضلشس د مم ددسا م عام د ماد مشرعدديت مشرعيءد مرموتددءومسخب مئد م رعدديت وم

شرع ع د مشق ددسىم م

ددعمئ مععلي د مرع د رحمشرلبر د مشرستءع د مرم ا د مع ددي مشر ع س د مشرعء عددء منيئ د مبشرعددئسمسي د م

ش م دسشوملعددمبسا مبمع د سما ت مئ د مشرع ع د مبشي د شس مسي د مسخب مئ د مع د مشرددلب مشق وقء د مأع د مشرا د شسسشومشرمددتمم ددلسم
سوئ د ممتقءا دًمريا دبشو يمبشقوتع د مبمعق د شًسمريع د رحمشر س د مري عئددبسم ئددتمسعددلمضلشسأمبرددءامعدديمأسع د مشرعددء لب م
ب رم رتم ب مشرتعيمقئ مشرا شسسشومأع ومع نع مشرعل مشرعيء ( .)3م
ب مم

ما مشرت تع معيمأسع مشرعيت مشرموع ء مرسب د مشرا

دتمشيلشسأمأبمشرا د ضمشرعد لأ م دخممكدبيم

عب ددبسًمريتعدديم ئ د م يرم د ضمأبم د رمعبءر مع دبشضم ددتمشرتددسب مشرع لء د مأوم ددتمشرتددسب مش عددملو تء مب رم د رتم

( )1مل .مضقسشاءو مع عل مسيت معس مع ق

ما م 181مل .م قس م ل مو

س معس مع ق ما م 00مل .معيءع ي مشرتع بأ مشروتس م

شرع ع مريا شسسشومشيلشس ملسشع معا سو ملشسمشرعنسمشرعسات مشرت ع مشرع لع معو م1881و مام 139مبع م علا مل.م ت بم سبوت م

تقءع مب

ضمببفمموع مشرا شسسشومشيلشس م تمشروت ومشرا

3311و مام .44م

تتمشر شتسأ مسع ر ملنمب شس م عع مع علم ء س م عنسب مشر شتس معو م

()3مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللامسبوم()91مرعو م1889و م يع م1888/11/7و مغ سمعو بس مبسشسا مقسشومهللامسبوم

()19مرعو م3333و م يع م 3333/7/11و مغ سمعو بس مبسس مئ م تمبسشسمآ سم أوئ ":مشقسع مشرعمعيا م عخب مشرعيت ومشرموع ء م
رعيت مشرم س عء مب عرمض سشضشومشقعيمشرلش يتمنإسخيم ر مشرتبشسئ مبشقسع مشرعمعيا م رعخب ومشرلبرء مبشرلقيبع عء مب عرم

شقسع مشر ساء مبأي مش سما مشيلشسأ مرءا معي مبق ل ما مشقسع

1889و م يع م1888/13/7و مغ سمعو بس .م

مبرءا معي مأسع مشرعء لب" .مبسشسا مقسشو مهللا مسبو م( )77مرعو م
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إوئ د مم ددنلم تددبسبمسي د م اددبأمب س د ومشق دسشلمض شمع د مر ددأومشرعدديت مشرموع ء د مضر د مض ددع ضم ددع مأسع د مشرعددء لبم
تء ( .)1م

سي مم س مئ مبب شسسشمئ مريمئس معيمشرسب مشرا
الفرع الثاني :معايير أةمال السيادة:

معللومعع سمم ل لمأسع مشرعء لب مبمع ا مسيمأسع مشيلشسبمشق سى مضرد مأساعد مععد سمبادتم

شر سد د مشرعء ع ددت مبتقءعد د مشرعع ددل مبشقسعد د مشرع ميتد د مبشرا تعد د مشرا د د تء مبشرم ددتمع ددوق وئ مسيد د مشرو ددبم

شرم رت :م

مشرادسشس م دإ شم

أوالً :معيار الباةث السياسي :معللما شمشرععء سم تمشر س مشر أمل م ئ مشيلشسبمضر مشم
د مرسب د مشرا د ضمعدبشضمند يمب د ضمشيرمد ض م
ن يمشر س معء عء ًم ئبمعيمأسعد مشرعدء لب مب رمد رتم م
أبمب د ضمشرمعددبءر

رسب مشرا

()3

مأعد مض شمرددومءندديمشر سد معء عددء ً م ءعمقددسمشرععددلمعدديمشقسعد مشيلشس د مشرمددتمم

ضمشيلشسأم(.)0

د م

بءع مسي ما شمشرععء سمأو م وا د مشرم ل دل مب دؤلأمضرد ممبعدء موتد أمأسعد مشرعدء لب؛مقود ممدسكم

أعددسمم ل ددلمأسع د مشرعددء لبميسشلبمشرعدديت مشرموع ء د م ددإ شمأسشلومشرعدديت مأيمم و د مسعيئ د مأبمم ددس ئ معدديم
سب مشرا
بم

ضمشيلشسأ مم سسومأيمشر س معء عت مب رم رتم إيما شمشرععلمءعمقسمسعخًمعيمأسعد مشرعدء لبم
ضمشيلشسأم( .)4م

مرسب مشرا

ثانياً :معيار طبيعة العم  :ءعمولما شمشرععءد سمسيد مأعد امعب دبتمشرععدلمشرد أمم دلس مشرعديت مشرموع ءد م
ددإ شمند يمشرععددلمأبمشرم ددس م ددلسم عو عد معع سعددمئ مربتءعمئد مشر نبعءد م ءعمقددسمعدديمأسعد مشرعددء لبمب م
د مرسب د مشرا د ضمشيلشسأ مأعد مض شمند يم عو عد معع سعددمئ مربتءعمئد مشيلشس د م إود مءعمقددسمسعدخًمضلشس د ًم
مرسب مشرا ضمشيلشسأم(.)1م

ش م

بءعد مسيد ماد شمشرععءد سم أود مععءد سمعددقئومبغ ددسمبش ددح؛مقود مء ددع مشرمعسبد مقد يمعد م ددل لم ددتم

امشر نبع مبع مءنبيمعيمش م

امشيلشسب( .)6م

ثالث ةاً :معيةةار األةمةةال المختلطةةة :معلددلماد شمشرععءد سم ددتمأيممأسعد مشرعددء لب:ماددتمشقسعد مشرمددتمم ددلسا م
شرعيت مشرموع ء م عو ع مسخبمئ م عيت مأ دسى م مم د مرسب د مشرا د ضمشيلشسأ معلدلمشقسعد مشرعمعياد م
()1مل.مسلو يمسعسب مشرا

ضمشيلشسأ مب

()3مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا
()0مل.مسع

بمشيرم ض معو أبمشرعع س م يعنولس مشرت ع مشرل وء معو م3334وم مام.43ممم م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .17م

يمع علم ت خ معس مع ق مام .14م

()4مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا
()1مل.مسلو يمسعسب مشرا

ضمشيلشسأ معس مع ق مام .43م

ضمشيلشسأ مب

بمشيرم ض معس مع ق مام.86ممم م

()6مل.م رلم ي لمشرت اس معس مع ق مام .71م
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قددلسببمشرع يددامرخوعاد ل مأبم ددلمشرع يددا مأبمببددفمأسع ر د م معمقددسماد مشقسع د معدديمأسعد مشرعددء لبمب م

م

مرسب مشرا

ضمشيلشسأم(.)1

بءعمق ددسمأء د د ًمع دديمأسعد د مشرع ددء لبمب د د ماد د شمشرععءد د سمشقسعد د مشرم ددتممأم ئد د مشرع دديت مشرموع ءد د م ددتم

سخبمئ مع مشرلب مشق وقء معللمم ل مشرععسشضمأبمع قئو مأبمضسدخيمشر دس مأبمسادلمشر ديح مب رمد رتم م

م

ما مشقسع مرسب مشرا

ضمشيلشسأم( .)3م

ثالثاً :معيار القائمة القضائية :عق مسلومبلسبمشرعع سمشرع ا معيمض
برعلومعالسبمشرعا مسي مم ل دلمععءد سم

شقسع مشرمتمشسمقسا مشرا

لمععء سمبش دحمقسعد مشرعدء لب م

دلمقد يمشقسعد مشيلشس د مبأسعد مشرعدء لب مشم د مشرعاد مضرد ممعدلشلم

ضمسعلمعيمأسع مشرعء لب مبممعللما مشقسع م ءع م يت(:)0م

 -1مشقسع د مشرعوتع د مرعخب د مشرعدديت مشرموع ء د م رعدديت مشرم ددس عء م(شرعدديت مشرموتءعء د ) معلددلملسددببم
شرع يامرخوعا لمعبشضمشرلبسشومشرع لء مأبمشرلبسشومش عملو تء مأبمب شسسشوم لمشرع يا.م

 -3شقسع مشرعمعيا م عخب ومشر نبع م ردلب مشق وقءد معدبشضم دتمببدومشرعديومعلدل:مشقسعد مشر

دم

رعع الشو مأبمشرعخب ومشرلقيبع عء مأبمببومشر س :معللمضسخيمشر س مأبمشرمعقت مشرع ع .

 -0شقسعد د مشرعمعياد د م ددأعيمشرلبرد د مشر ددلش يت:معل ددلمضس ددخيمشرلبرد د مرأل ند د ومشرعس ءد د مأبمضس ددخيم رد د م
شرتبشسئ.

وقد بينت أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية شقسع مشرمتممعمقسمعيمأسع مشرعء لبمبات( ،)4شقسع م
مبشقسع د د مشرعمعيا د د م عخب د د مشرع د ديت مشرموع ء د د م رعد دديت م
شرعمعيا د د مقموع د د مشرا د دبشو يمشقع عد ددء م(شرلعد ددمبس) م

شرم س عء مشقسعد مشرعمعياد م رعخبد ومشرلبرءد مبشرلقيبع عدء م مب عدرمشي دسشضشومشرعمعياد م د قعيمشردلش يتم
مبشقسعد د د مشرعمعياد د د مقموع د د د معد د دبشلمش مع بءد د د وم
عل د ددلمضس د ددخيم رد د د مشرتد د دبشسئ مب ع د ددرمشقسعد د د مشر ساءد د د م
بشرعع الشو.

الفرع الثالث :موقف المشرع والقضاء الفلسطيني من أةمال السيادة
لقد كفة المشةرع الدسةتور الفلسةطينيم د مشرما

شقسع مشيلشس م
()1مل.مسع

دتمريود امن د مب تدسمشردوامسيد مم

موام تمشرا وبيمشقع عتمسيد مأي":مشرما

د يم

دتم د مع دبيمبعنعدب مريود امن د م

يمع علم ت خ معس مع ق مام .16م

()3مل.م رلم ي لمشرت اس معس مع ق مام .77م
()0مل.مع لمسشغ مشر يب مشرا
ام133مبع م علا .ممم م

ضمشيلشسأ معس مع ق مام 43مل.مسلو يمسعسب مشرا

ضمشيلشسأ مب

بمشيرم ض معس مع ق م

()4مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللامسبوم()77مرعو م1889و م يعد م1888/13/13و مببسشساد مسبدوم()91مرعدو م1889و م
يع م1888/11/7و مببسشسا مسبوم()19مرعو م3333و م يع م3333/7/11و مب عءعئ مغ سمعو بسب.م م
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بركلم يعت وتم

مش رم ضمضر مب

ةم إدار من رقابة القضاء"

()1

ء مشرتقءعدت مويحظر النص في القةوانين ةلةى تحصةين أ قةرار أو

منع مأوم مروم وامسي موتس مأسعد مشرعدء لبم دتمشرادبشو يمشرعمعياد م ععدلم

شرع د كومشروت عءد مشرعيعددت وء مبشرادبشو يمشر
شرعيعت وء مبشرمتمأ ومقئ مشروتس  .م

د مقددلسبىمشيرمد ضمبمددسكمشقعددسم

مئد لمع نعد مشرعددل مشرعيءد م

وقةةد أخةةةت محكمةةة العةةدل العليةةا الفلسةةطينية بنظريةةة أةمةةال السةةيادةم ددتمشركل ددسمعدديمأ ن عئ د م

بشسمقددسومأوئ د مغ ددسمع م د مقوتددسمشرا د شسسشومشر د لسبمسدديمشر د كومشرععددنسأمرات د تمغ د بم سم د سمأيما د م
شراد شسسشوممعددامشقعدديمشرعد ومبشرعددء لبمشرلش يءد م د مبددسسوم ددتم لءد وم نعئد مأود ":مرعد مند يمشرل قددومعدديم
ش ت د ددختمسيد د د مشقبسشأم د ددأيمشسماد د د مشرعع د ددملستمءع د ددمولمضرد د د مأع د ددسم د د د لسمع د دديمشر د د د كومشرعد د د ومقمد د د س خم

1819/9/13و مبوددامسيد مشراد رمسيءد مأ وعد مب ددلمب د م ددتمعند يمأعد يمبند يماد شمشقعددسم م

د م

رسب د د ماد د مشرع نعد د م سم د د س معمعياد د ًم رع ددء لبمبشقع دديمشرعد د و م ددإيممتيد د مضرمد د ضمأع ددسمشراد د رمشرعا ددلومع دديم
شرععملستمغ سمعل لمبمكبيمشرع نع مغ سمع م مقوتس "( .)3م
بب وم تم نومآ دسمسيد مأود ":م إوود مو دلمأيم اد مشراد وبيمشيلشسأمبش

مئد لمشرا د تتمبدلمشعدماسم

سي مأيمأسع مشرعء لبماتمشقسع مشرعمعيا م عخب مشرعيت مشرموع ء م رعيت مشرم س عء مب عدرمض دسشضشوم

شقعيمشرلش يتمنإسخيم ر مشرتبشسئ مبشقسع مشرعمعيا م رعخب ومشرلبرء مبشرلقيبع عدء مب عدرمشقسعد م

شر ساء "...م( .)0م

بب وم تم نومآ دسمسيد مأود ":م إوود مو دلمأيم اد مشراد وبيمشيلشسأمبش

مئد لمشرا د تتمبدلمشعدماسم

سي مأيمأسع مشرعء لبماتمميكمشقسع مشرمدتمم دلسمسديمشر نبعد م سم ساد معديت م ندوم معديت مضلشس د م

م

ددسا م عام د ما د مشرعدديت مشرعيء د مرموتددءومسخب مئ د م رعدديت ومشرع ع د مشق ددسىم

ددعمئ مععلي د مرع د رحم

()1مشرع لبم()03معيمشرا وبيمشقع عتمشرععل مرعو م3331و .م

()3مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء م ات تمغ ب مسبوم()38مرعو م1819وم يع م1818/0/13و مع عبسد مع مد سبمعيمبد شسسشوم
ع نعد مشرعدل مشرعي د ممشر د ضمشرعد دس معس د معد ق مام 31مبب وم تم نومآ سمأو :م"م ءع م معي مق

بامشسم سمشي سشضم

يمأبمشربشب مقيمأسع مشرعء لبمشرمتممابومقئ مشرعيت م
شرعتعبيم ء مسعخًمعيمأسع مشرعء لبم إيما شمشرل م مءابومسي مأع امعيمشرا وب م
أبمشرلبر مءنبيم سلئ معء عء ًمبمكبيمععيا م عع تلمع

س ممعامنء يمشرلبر مبب بلا مبرئ م ي مقموع مشرابشو يمشقع عء مشرلعمبس م

باسبش طمشر نبع م رع رامشروء قء مبن ركمسبش طمشرلبر مع مشرلب مشق وقء مبموع مش مع بء ومق وئ مبا يمميكمشرلب مب اء مشقسع مشرمتم

رئ معع ام رعء لبمشرع ع مريلبر مب موسىم تمض سشضمشرا رمسي مأ

امبشسما رئومبشعمعسشسممببءعئوم

بسبمغ سمع سبس مع مءعنيم

عع مشراب مأيما شمشي سشضمسعخً معيمأسع مشرعء لبم" مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مق شسومهللامسبوم()36مرعو م1889و م يع م

1889/13/6و مغ سمعو بس.ممم م

()0مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللامسبوم()77مرعو م1889و م يع م1888/13/13و مغ سمعو بس.م م
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شرلبر مشرستءعء مرم ا د مع دي مشر ع سد مشرعء عدء مبشرعدئسمسيد مش مدسشوملعدمبسا مبمعد سما ت مئد مشرع عد م

بشي شس مسي مسخب مئ مع مشرلب مشق وقء "(.)1م م

ب تمأ ن وم ل ل مرع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء م ومشرع نع م د بمشرعاد مشراد وبوتمشرد أمءعمقدسم

أيموتس د مأسعد مشرعددء لبمب دع مسد سم ددتم قد يمعقدلأمشرع ددسبسء مبعدء لبمشراد وبي مبألوددوم دتم نعئد مسيد م

عببفمشرع ستم تمشرا وبيمشقع عتمبشر أموامسي م تدسمم
شرا

ضم

خ

ريا د ضمبشرما

د يمشقسعد مبشراد شسسشومشيلشس د معديمسب د م

مب روم تم لء وم نعئ مأي":م م

مشراب مأيممشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وتمرومءأ مقئد مشروتس د مب دعيمري عءد م د مشري دبضم

ددتمأع عد ملبيممع د مقد يمأ ددل منعد م تددسمسيد مشرعدديتم يمشرم ددس عء مبشرموع ءد مشرددوام ددتم

شرابشو يمبشريبشتحمشر

لسبمسوئ مم

يمأأمعيمشرا شسسشومأبمشقسع مشيلشس معيم

ب رمد د رتم ددإيم عءد د مشراد د شسسشومبشقسعد د مشيلشس د د مشر د د لسبمس دديمشر ئد د ومشيلشس د د مم

بسئ مرسب د مشرا د ض م
د د مرسب د د مشرا د د ضم

شرعيعدت وتمرمادل سمعدلأمع ددسبس مئ مباد شمشقعدسم ددمخضومب ع ءد مبمسعد خم حبشسددخضمعقدلأمشرع دسبسء مبمددلسءوم
ابأمشق سشلمب س د مئومشر

دء مب مبش د معد مشرعوتد مشراد وبوتمشرعديءو مبء دنلمش م شسعد ًمرعقدلأمشرع دسبسء م

ب ع ءد م اددبأمشق دسشلمب س د مئو مبءعمقددسم ع ءد م ع رد مب ددسبس مري ئد ومشيلشس د مب ددع يمرب ددلبمو د تئ م
شيلشسأمبشوع ع .مم م

ب عددوًم عددلمشرع ددستمشرعيعددت وتمشر د أمرددومء

قوتس د مأسع د مشرعددء لب م

دديمأسع د مشيلشسبمعدديمسب د مشرا د ضمشيلشسأمبرددومءأ د م

د مبأوئ د ممعمقددسمبع د ي م ت دسبمرع د لسبم د مشرما

ددت مبم ددنلمعع ع دًم ت د شًسم ددتم

ابأمشق سشلمب س مئوم( )3مبموتبأمسي مش م ضم س حمببش حمسي معقدلأمشرع دسبسء مبم دنلمعع عدًم د س ًم د م
بمئلومععئبومشرلبر م ئتممتي م لمشرعيت مشرموع ء مرمععلمع مم ضملبيمسب مأبم ع مسي مأسع رئ م(.)0م م
وفي هةا السيا ننتقد ونستغرب موقف واضةعي مشةروعمبد وبيم مجلةس الدولةة الفلسةطيني فةي نةص

المةةةادة ()11معو د مبشرم ددتمو ددومسيد د مأو د :م"م مم ددمامع د كومع يددامشرلبرد د م د روتسم ددتمشرتي د ومشرعمعياد د م
أسع د مشرعددء لبم" مبوددلسبمشرع ددستمشرعيعددت وتمسوددلمعو ب د ما د شمشرع ددسبتم حبشب دسشسمسددلومشق د مقئ د شمشرددوامبسددلوم

م

د يمأأمبد دسشسمأبمسعددلمضلشسأمع دديمسب د مشرا د د ضمشيلشسأمشرعيعددت وتمب ر ددكم س دًمسيد د معقددلأمشرع ددسبسء م

بعء لبمشرا وبي .م

()1مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللامسبوم()91مرعو م1889و م يعد م1888/11/7و مغ دسمعو دبس مباد شومشرععود مبسشساد م
سبوم()19مرعو م3333و م يع م3333/7/11و مغ سمعو بس.م م

()3مل.مع علمن علمأقبمر ي معس مع ق مام .133م
()0مل.مسيتم ت سم تو بأ معبعبس مشرا
م

ضمشيلشسأ مشر ضمشقب معس مع ق مام .96م
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خاتمة الدراسة
علمأيمشومئ و معيمشرلسشع مبشر

مبشرمبام تم عء م تء ومشرعب بتم ي و مضر مع عبس معيم

شروم ت مبشرمب ء و مبشرمتموبسلا مسي مشرو بمشرم رت:م م

أوالً :نتائج الدراسة:
 -1مأكلمشرع ستمشرلعمبسأم ت مشرا وبي مشقع عتمسي معقلأمشرع سبسء مبعء لبمشرا وبي مبعس يما شم
شرعقلأمسي م عء مشرعيت ومبشرئ ت ومشر كع م تمشرلبر .

 -3أكل مشرع ست مشرعيعت وت مسي مشعماخ مشرعيت مشرا
ب تسمم

تء مبنعل م

يمأأمسعلمأبمبسشسمضلشسأمعيمسب مشرا

مشرما

ت مر عء مشرعبشتو ي م

ض.

 -0معقسمعالع ومشرلع م سمأبمشرعبشل مأبمضسخو ومشر ابأ مسيمع شس لمم سسمشر عب مبآع رئ مبسيم
رمئ مشربتوء مبمم عيممب ئ ومس ع مبع لئمأع عء مءابومسي ئ مشرع مع مب رم رتمممعم م

شرابشسل مشرا وبوء مشربشسلب م ئ مبشرا قي مريمتق

مق شو مشراءع مشرا وبوء مشرمت مممعم مقئ مشرابشسلم

شرلعمبس مب مسم مسي م ركمب ب مسلومع رعمئ معيمبقلمشرعيتم يمشرم س عء مبشرموع ء .م م

 -4عوح مشرع ست مشرعيعت وت م ئ و مشيلشسب معيت ممال س مسول معع سعمئ مقسع رئ مبب ل ما مشرعيت م
قم ا مشرع ي مشرع ع مب عيمع سمألشضمشرع شس مشرع ع م إ شمشعم لعمئ مشيلشسبم تمم ا ما شم

شرم ء من ي مبسشسا معيءع ً مبعمعا ً مبأ ن و مشرا وبي مبعقلأ مشرع سبسء مأع مض ش مشعم لعمئ مرم س ما م
شرم ء من وومب شسسمئ مع رع مرعقلأمشرع سبسء مببش

مشيرم ض.م

 -1مرومءأ مشرع ستمشرعيعت وتمقوتس مأسع مشرعء لب مض مأيممب

ضممحكمة العدل العليا الفلسطينية أخة

بهة النظرية ت مشركل س معي مأ ن عئ مبشسمقسو مأوئ مغ س مع م

مقوتس مشرا شسسشو مشرعمعيا م أسع م

شرعء لب.م

 -6نصت المادة ()11ممن مشروعمب وبيم مجلس الدولة الفلسطيني سي مأو ":م مم مامع كومع يام
شرلبر م روتسم تمشرتي ومشرعمعيا م أسع مشرعء لب".

ثانياً :التوصيات:

يم
 -1ندةو المشرع الفلسةطينيمرعدسس معديم حبش دلشسمبد وبيمع يدامشرلبرد مشرعيعدت وت مرعد مرئد شمشراد وب م
عديمأاعءد م دتمع د م ع ءد معقددلأمشرع دسبسء مب ع ءد م ادبأمب س د ومشق دسشل مبشعددماسشسمشقب د تم
شرا وبوء .

 -3ندةو المشرع الدستور للنص

شس مسيد مضر شعءد مشرو دبامشردبشسلبم دتمعادلع ومشرلعد م س مأبم

شربشسلبم تمشرعبشل مأبمضسخو ومشر ابأ.
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 -0وددلسبمشر ئد ومشيلشس د مسوددلمعع سعددمئ مرعديتمئ مشرمال س د مشرععوب د مرئد مقدوامشراد وبيمشرما ددلم م ءد م
شرع سبتمبابمم ا مشرع ي مشرع ع مبشرععلمسي م عيمع سمألشضمشرع شس مشرع ع  .م

 -4وددلسبمشرع ددستمشرعيعددت وتمسوددلمعو ب د مع ددسبتمب د وبيمع يددامشرلبر د مشرعيعددت وتم حبشب دسشس مضر د مسددلوم
شق د د مقوتس د د مأسعد د مشرع ددء لب مبشرمأك ددلمسيد د مس ددلومم

د د يمأأمبد دسشسمأبمسع ددلمضلشسأمع دديمسب د د م

شرا د ضمشيلشسأمشرعيعددت وت مب رددكم س د ًمسي د معقددلأمشرع ددسبسء مبعددء لبمشرا د وبي مب رم د رتم د م
مشرع لبم()13معيما شمشرع سبتمرعلوملعمبس مئ .

مبشم
 -1ولسبمشرا ضمشيلشسأمشرعيعت وتمري دلمعديممتق د موتس د مأسعد مشرعدء لب م ح
بشراد د شسسشومشيلشس د د مشر د د لسبمس دديم ئد د ومشيلشسبمرسب قمد د مشرا د د تء مضسعد د ًمر ددوامشرعد د لبم()03مع دديم
م

د تمن د مشقسعد م

شرا وبيمشقع عت.

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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قائمة المراجع

أوالً :الكتب:
 -1شرلنمبسمضقسشاءومع علمسيت مشرا

ضمشيلشسأ مب

شرت ع مبعو مشرو س.

ضمشيلشسأ ملشسمشروئ

 -3شرلنمبسمأوبسمأ علمسعخي مبعءطمشرا
 -0شرلنمبس م قس م ل مو

س مشر عءط م ت مشرا

مشرعساء مشرا اسب معو م1888و.

ض مشيلشسأ ملسشع م ت مم يء و مع يا مشرلبر مشرع سأم

حبشقلشس م تم ع ء معقلأمشرع سبسء ملشسمشروئ
 -4شرلنمبسم بس تم ع مع سأ مببشسلمبأ ن ومشرا
تمب

ضمشيرم ض ملشسمشروئ

مشرعساء مشرا اسب مغ سمعبل م

مشرعساء مشرا اسب معو م3311ومددم3313و.

ضمشيلشسأ ملسشع معا سو مق ل مشروتس ومبشرع لئم

ضمع يامشرلبر م تم سوع مبع س مشرت ع مشرع لع معو م3331و 3336و.

 -1شرلنمبسم ع يمسلع يمع علمسلع ي ملسبام تمب وبيمشرا
1898و.

 -6شرلنمبس م رل م ي ل مشرت اس مشرا

ض مشيلشسأ مل بشي مشرعت رو م ت مشرععيك مشرعساء مشرععبلء مب

ض مشرمعبءر ملسشع معا سو معنم مشرا وبي مبش بم

شيرم ض مد مب
3314و.

 -7شرلنمبسمسع أمشر سس مشرا
 -9شرلنمبسمسع

ضمشرمعبءرمدمب

مشرعساء مشرا اسب معو م1893و.

يمع علم ت خ مب

ضمشرمأل مدم

ضمشيرم ض م ع و مريعع بشبمب ع ء مريع سبسء ملسشع ممأ

ضمشيلشسأمشرعا سي ملشسمشروئ

ضم

ل مشرس ر مشرت ع مشرل وء معو م

ضمشيلشسأمبسب قم مسي مأسع مشيلشسب مب

شرع شس ع ومشيلشس ملشسمشروئ

وتومشرا

ضمشيلشسأ مشرلشسمشر ععء مق سبو معو م

يء م تم

مشرعساء مشرا اسب معو م3336و.

 -8شرلنمبسمعيءع يمع علمشرتع بأ مشروتس مشرع ع مريا شسسشومشيلشس ملسشع معا سو ملشسمشرعنسمشرعسات م
شرت ع مشرع لع معو م1881و.

 -13شرلنمبسم خحمشرل يم ب أ مشرع لئمغ سمشرعنمب م تمشرا وبيمشيلشسأ ملسشع معا سو ملشسمشروئ

م

شرعساء م را اسب معو م1889و.

 -11شرلنمبسمسقلمشر ي لمع علمسيت معقلأمشرع سبسء م تمشروت ومشيعخعتمبشقوتع مشرا وبوء مشرعع
لسشع معا سو مس رومشركم م را اسب مشرت ع مشقبر معو م1894و.

 -13شرلنمبسمسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا
 -10شرلنمبسمسقلمشرعم حمأقبمشري ل مب
1889و.

سب م

ضمشيلشسأ معو أبمشرعع س مشيعنولس معو م1886و.

ضمشرع سبسء ملسشع معا سو ملشسمشروئ

مشرعساء م را اسب معو م
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 -14شرلنمبسمسقلمشرو
لشسمشروئ

سمسقلمهللامأقبمععئلشو معبعبس مشرا

مشرعساء مشرا اسب مغ سمعبل معو مشرو س.

 -11شرلنمبسمسلو يمسعسب مشرا

ضمشيلشسأ مب

ضمشيلشسأم تم يعت ي مشركم

مشقب م

ضمشيرم ض معو أبمشرعع س م يعنولس مشرت ع مشرل وء م

عو م3334و.

 -16شرا

ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء ملسشع معا سو معو أبمشرعع س مشيعنولس مشرت ع مشرل وء معو م

3334و.

 -17شرلنمبس مسيت م ت س م تو بأ معبعبس مشرا

ض مشيلشسأ مشر ض مشقب معنم ملشس مشرلا

بشرمب م عع ي مشرت ع مشقبر مشي لشسمشقب معو م3334و.

ض مشيلشسأ ملسشع معا سو معنم ملشس مشرلا مريو س مبشرمب م

 -19شرلنمبس مسعس مع عل مشر ب نت مشرا

سع ي مشرت ع مشقبر مشي لشسمشرل ر

 -18شرلنمبسمع لمسشغ مشر يب مشرا

مريو سم

معو م3337و .م

ضمشيلشسأ ملشسمشر عع مشر ل لبم يعنولس معو م3313و.

 -33شرا شسسشومشيلشس ملشسمشر عع مشر ل لبم يعنولس معو م3338و .م
 -31شرلنمبسمع علم ع م و ومبشرلنمبسم علأمع علمشرع عت مشرا

ضمشيلشسأم تمشرععيك مشرعساء م

شرععبلء مت ا ًمروت ومل بشيمشرعت رومشر ل ل ملسشع معا سو مشرت ع مشقبر معو م3313و.

 -33شرلنمبسمع علمسقلمشرع مشرعو سى مع يامشرلبر مبشرسب مشرا

تء مسي مأسع مشيلشسبم تم عئبس م

ع سمشرعساء ملسشع معا سو معت ع مشيعسشض مت ع م3333دم3330و.م

 -30شرلنمبس مع عبل م يعت مشرا

ض مشيلشسأ مب

شرت ع مشرل وء ملشسمشرعنسمشرعسات معو م1877و.

 -34شرلنمبسمع تعتمأقبم لم ئعت مشرا
شر ععء مشيعنولس معو م1888و.مم

ثانياً :الرسائ العلمية:

 -1شرلنمبسبم ت بم سبوت متقءع مب

ض مشيرم ض مد مشرا

ض مشرك عل مد مض سشضشو مشرما

ضمشيلشسأمبع يامشرلبر مب

ضمشيرم ض ملشسمشرعتقبس وم

ضمببفمموع مشرا شسسشومشيلشس م تمشروت ومشرا

سع ر ملنمب شس م عع مع علم ء س م عنسب مشر شتس معو م3311و.

ثالثاً :األبحاث العلمية:

 -1شرلنمبسم ؤشلمع علمشرو لأ معقلأمشرع سبسء م تمشرعا م(علربر مدموت ب مدم

ت

تتمشر شتسأ م

) مع ي مشم لم

شر عع و مشرعساء مرلسشع و مب ب مشر س ع مشيعخعء م عع مشق اس مشرعو مشقبر
شرل وت مأكمباسمعو م1884و.

تم

مشرعللم
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رابعاً :القوانين:

 -1عسعبوملعمبسم يعت يمرعو م1833و.

 -3شرلعمبسمشرعؤبومر نبع مسعبوم يعت يمرعو م1849و.
 -0شرا وبيمشقع عتمسبوم()311مرعو م1811و.
 -4شرا وبيمشرلعمبسأمرعو م1863و.
 -1شرلعمبسمشقسلوتمرعو م1813و.

 -6شرا وبيمشقع عتمشرعيعت وتمرعو م3330و.

 -7ب وبيمشر لع مشرعلوء مشرعيعت وتمسبوم()4مرعو م1889ومبمعلءخم .
 -9ع سبتمب وبيمع يامشرلبر مشرعيعت وتمرعو م3331و.
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فاعلية نشر الوعي األمني لمواجهة األزمات والجرائم المعاصرة
الدكتور/أحمد عبد الفتاح محمد كلوب
دكتوراه في العلوم الشرطية واإلدارية
وزارة الداخلية-فلسطين-غزة
ملخص البحث:

يعتبر األمن نعمة من هللا تبارك وتعالى وال تستقيم حياة بدون هذه النعمة العظيمة ،لذلك فإن

المهددات األمنية المتعاقبة
تحصين الفرد والمجتمع ضد الجريمة المعاصرة واألزمات المتالحقة و ُ
يتطلب اعتماد استراتيجيات وسياسات وقائية بجانب استراتيجيات مكافحة الجريمة ،ويشكل الوعي
األمني أهم مكونات هذه السياسة القديمة الحديثة والتي ال غنى عنها في المستقبل.

ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الوعي األمني للفرد والمجتمع على السواء ،وابراز

دوره الرئيسي في عمليات المواجهة ضد الجريمة وخطرها ،وتقديم تطبيقات عملية للوعي األمني
بهدى من الشريعة اإلسالمية.

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في بيان أسس الوعي األمني والمنهج

مستفيدا منها في إيجاد وعي سلوكي
االستنباطي الستقراء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية،
ً
وأخالقي وفكري ،وتوصل البحث إلى أهمية نشر الوعي األمني واعتماده كاستراتيجية أساسية في
العمل األمني ضد الجريمة المعاصرة ،وأوصى البحث بضرورة االستفادة من النماذج العربية

المتميزة في مجال نشر الوعي والثقافة األمنية.

كلمات مفتاحية( :الوعي ،األمن ،األزمات ،الجرائم المعاصرة)
Abstract:
Security is a blessing from Allah, can not upright life without this great
blessing, so immunized the individual and society against contemporary
crime and crises successive security threats successive requires the
adoption of strategies, policies and preventive beside the anti-crime
strategies, security awareness is a most important components of the
modern old policy that are essential in the future.
This study aims to highlight on the security awareness of the individual
and society alike, and to highlight the key role in the battle against crime
and danger operations, and provide practical security awareness
applications under the guidance of the Islamic Sharia.
The researcher used the descriptive analytical approach in a statement the
foundations of security awareness and deductive approach to extrapolate
the texts of the Koran and the Sunnah, taking advantage of them to create
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a behavioral , moral and intellectual awareness, the study reached the
importance of spreading security awareness and adoption of a key
strategy in the security work against contemporary crime, the study
recommended the need to take advantage Arab models of excellence in
the field of spreading awareness of security and culture.
)Keywords: (awareness, security, crises, contemporary crimes
مقدمة البحث:
يعد موضوع األمن وتحقيقه من أبرز الموضوعات المثارة في وقتنا الراهن ،والتي تشغل بال

الكثيرين في عالم يتميز بالصراعات واألزمات والجرائم ،لذا تحشد الدول أكبر طاقتها للحفاظ على
أمنها الداخلي والخارجي وتقرر لقواتها الميزانيات والمعدات والعتاد والطاقات ،فتحقيق األمن

يعتبر من أهم وظائف الدولة المعاصرة.

لكن كثي اًر من الدول تخطئ إذ تظن أن (القوة) وحدها كفيلة بالحفاظ على أمنها ،ولكن قد
تكون هذه القوة ذاتها هي مصدر الخطر على أمنها إذا لم تكن في إطارها ومشروعيتها

الصحيحة دون ظلم أو عدوان ،وال يعني ذلك االستغناء عن القوة للحفاظ على األمن فهي بال
شك الزمة بضوابطها وال تعمل هذه القوة وحدها في مجال األمن ،والدولة الذكية هي التي

تستطيع أن تشرك الشعب في مسؤوليتها األمنية وتشعره بدوره فيه ،ومن ثم تغدو القلوب قبل
العضالت حامية لهذا األمن دارئة عنه ما يهدده أو يعكر صفوه.

وكم فشلت سلطات أمنية كثيرة بسبب سلبية الشعب إزاءها في عصر يموج باألزمات

والحوادث والمشكالت األمنية التي ال تتوقف وثباتها وال تنطفئ حدتها ،لذلك كان لزاماً علينا أن
نعود مرة أخرى إلى نشر الوعي األمني من خالل ديننا اإلسالمي العظيم ومفهومه الشمولي

خير من العالج.
لألمن وارساء دعائم االستقرار واألخالق ،وذلك ألن الوقاية ٌ
فالوعي األمني يحمل أسلوباً وقائياً في أصله وعالجياً في حال فاعليته ،األمر الذي يجنب
المجتمع ما يلحقه من تبعات اجتماعية واقتصادية ومعنوية للجريمة ،لذلك وجب أن تأخذ الدول
بتنميته وتطويره فيما يخدم مصلحة األمن واالستقرار ،على اعتبار أن خلو هذه المجتمعات

وبخاصة إداراتها األمنية من ترسيخ الوعي األمني لدى المواطنين يعتبر تقصي اًر خطي اًر (.)1

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن االستراتيجية األمنية العربية التي أقرها مجلس وزراء

الداخلية العرب بقرار رقم( )11بتاريخ 1811 /11/7م وتعديالته ،قد أسست لنظرة فريدة وقفزة
( )1د .بركة بن زامل الحوشان ،الوعي األمني ،الرياض ،مركز البحوث والدراسات ،كلية الملك فهد األمنية1211 ،هـ/
1002م ،ص .10
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طموحة إلى األمام في موضوع تحصين المجتمعات العربية وفق أسس من القيم األخالقية

والتربوية النابعة من الشريعة اإلسالمية.

وأحاول في هذا البحث تحقيق فكرة الوعي األمني على الواقع الذي نعيشه ،واستقاء هذه

التوعية ونشرها من أصول ثقافتنا اإلسالمية والتي لها األثر الكبير في الوقاية من الجريمة
ومواجهتها بكل وعي وبصيرة.

مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث فيما أصبحت تنطق به الحياة اليومية وما تشهده من أزمات وجرائم

مختلفة ومتغيرات وتحوالت لم تمر بها األمة من قبل ،أدى ذلك إلى مضاعفة الجهود وتطوير
الوسائل واألدوات والتقنيات األمنية لمواجهة هذا التحول المعاصر ،ولكن تبقى هذه الوسائل
والموارد واألجهزة المكلفة بحف

األمن مستنزفة بشكل يومي؛ نظ اًر لتكاتف العديد من العوامل

المعاصرة التي غيرت من الجريمة شكالً وموضوعاً وتركت بصمتها واضحة سواء في فكرتها أو
في التخطيط لها أو حتى في أسلوب تنفيذها ،وهذا كله ُمهدد لمقدرات وقدرات هذه األمة.
لذلك وجب أن نطور استراتيجية وسياسة توعوية تحصينية ،تعتبر قديمة متجددة من خالل
نشر الوعي األمني السليم والصحيح في ربوع المعمورة ،وتفعيله على جميع المستويات ،باعتباره

الحاضنة األمنية في وجه الجرائم المتطورة واألزمات المتالحقة ،وذلك إذا ما علمنا أنه ال
نستطيع ،بل من المستحيل أن نضع حارساً أمنياً ومراقباً على كل فرد من أفراد المجتمع ،ولكن
فاعلية الوعي تجعل من كل مواطن رجل أمن من الدرجة األولى ،وبالرغم من الجهود المبذولة

في هذا المجال إال أنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدراسات والتطبيقات العملية والمجتمعية
واألمنية.

لذلك يثور التساؤل الرئيس التالي :كيف يؤثر نشر الوعي األمني في مواجهة األزمات والجرائم
المهددات األمنية المعاصرة؟ ويتفرع عن التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
وُ
 -1ما المقصود بالوعي األمني؟
 -1ما هي الدعائم والركائز التأسيسية للوعي األمني؟

 -1ما هي التطبيقات العملية الالزمة في العصر الحالي لنشر الوعي األمني؟
 -2كيف نستفيد من التوجيهات اإلسالمية في صناعة الوعي األمني؟
 -1ما هي وسائل نشر الوعي األمني؟
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أهداف البحث:
يهدف البحث إلى توضيح كيفية نشر الوعي األمني ودوره في مواجهة األزمات والجرائم
المعاصرة ،وبيان ذلك من خالل:

 -1التعرف على مفهوم الوعي األمني وأهدافه.

 -1استعراض بعض الدعائم والركائز التأسيسية للوعي األمني.
 -1تقديم تطبيقات عملية من نبع الشريعة اإلسالمية.

 -2التوصل من خالل هذا البحث إلى التعرف على الوسائل التي يمكن من خاللها نشر الوعي
األمني.

أهمية البحث:
تبرز أهمية هذا البحث في استجابتها للعديد من الدالالت والمتغيرات الهامة والتي تتجسد في:

 -1تصاعد اتجاهات الجريمة وتعدد أشكالها ،على الساحة المحلية واإلقليمية والدولية ،وسعيها
المتواصل لتمزيق طاقات هذه األمة واهدار ثرواتها ،واشاعة الخوف واالضطراب بين أبنائها.

 -1اإليمان الثابت بالدور المتنامي للمواطن في دعم جهود األجهزة المكلفة بحف األمن.

 -1يبرز االهتمام الملحوظ على ساحة العمل األمني في مجال مواجهة األزمات ومكافحة
الجرائم وأنها تتقدم بشكل كبير على العمل الوقائي الذي لم يح حتى اآلن باالهتمام نفسه
وال بالسخاء نفسه ،رغم أن معظم الدراسات االجتماعية واألمنية تؤكد أن الوقاية هي األصل

والمكافحة هي الفرع فضالً أن العمل الوقائي أقل كلفة وأكثر فاعلية.

منهج البحث:

سوف يتم االعتماد أوالً :على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل الوصف والبيان

لماهية الوعي األمني ودعائمه وركائزه التأسيسية والبرنامج التكاملي لنشر الوعي وثانياً استخدام
المنهج االستداللي االستنباطي الذي يقوم على االستقراء من خالل ما ورد في القرآن والسنة

المطهرة وأقول العلماء واألئمة للتعرف على تطبيقات الوعي العملية من منظور الشريعة
اإلسالمية.

وفي سبيل تحقيق الهدف من هذا البحث تم تقسميه إلى ثالثة مطالب على النحو التالي:

المطلب األول :ماهية الوعي األمني.

المطلب الثاني :تطبيقات عملية للوعي األمني في ضوء المقاصد الشرعية.

المطلب الثالث :وسائل نشر الوعي األمني.
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المطلب األول

ماهية الوعي األمني
يعتبر الوعي األمني لدى الجمهور من قضايا العصر الملحة ،وذلك بعد أن تطور مفهوم

األمن نفسه من نظرة ضيقة تجعل منه حك اًر على السلطة العمومية وبصفة أدق على الجهاز
الشرطي ،إلى نظرة شاملة تجعل منه مسئولية مجتمعية يشارك فيها كافة أفراد المجتمع وذلك من

خالل إدراكهم وفهمهم لشمولية األمن وأهميته ،ألنه ال يمكن للشرطة أن تحرس كل مكان وتكون

وراء كل صغيرة وكبيرة ( ،)1ولكي يتضح ما نصبوا إليه سنتطرق إلى عدة أمور منها:

أولا :مفهوم الوعي األمني
 .1الوعي لغ اة :هو حف القلب للشيء ،ويقال وعى الشيء ،والحديث يعيه وعياً وأوعاه :حفظه
ِّ
الكيس الفقيه،
وفهمه وقبله فهو واع ،وفالن أوعى من فالن أي أحف وأفهم ،والواعي الحاف

ِّ
آن قال ابن األَثير أَي عَقَله ِّإيماناً به وعمالً
وفي حديث أَبي أُمامة ال ُي َعذ ُب هللاُ َقْلباً َو َعى الُقر َ
فأَما من حف أَلفاظه وضيع حدوده ِّفإنه غير واع له (.)1

 .2الوعي اصطالحا :في الحقيقة هناك تعريفات مختلفة للوعي تبناها الباحثون والعلماء ،وذلك
تبعاً للغاية التي يستهدفها كالً منهم ،والذي نصبو إليه هو التعرف على الوعي من الناحية

األمنية.

فمن الباحثين من عرف الوعي األمني بأنه (:إدراك الفرد للدور المطلوب منه في وقاية نفسه

ومجتمعه ووطنه بما فيه من ممتلكات عامة وخاصة من المخاطر التي يمكن أن تشكل تهديداً أو

خط اًر ،وادراك مسئوليته فيا لتعامل مع تلك المخاطر عند وقوعها بما يضمن استمرار تحقيق

الطمأنينة واالستقرار للجميع) (.)1

ومنهم من عرفه كذلك بأنه (:إدراك الفرد لذاته وادراكه للظروف األمنية المحيطة به ،وتكوين

اتجاه عقلي إيجابي نحو الموضوعات األمنية العامة للمجتمع) (.)2

( )1د .مصطفى النصراوي ،قياس الوعي األمني لدى الجمهور العربي ،المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب،
الرياض1211 ،هـ ،ص.11

( )1محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري (ابن منظور) ،لسان العرب ،دار صادر – بيروت ،الطبعة األولى ،الجزء
 ،11حرف الواو ،بدون سنة نشر ،ص .183

( )1محمد بن سعيد محمد العمري ،التربية األمنية في المنهج اإلسالمي أصولها ودورها في تكوين الوعي باألمن
االجتماعي لدى األجيال ،رسالة دكتوراه ،الرياض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1210 ،هـ ،ص .10

( )2د .بركة بن زامل الحوشان ،الوعي األمني ،مرجع سابق ،ص .18
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وفي ضوء ما تقدم يمكن للباحث أن يعرف الوعي األمني إجرائياً بأنه (:فهم ومعرفة الناس

بها األمن ،وادراكهم للحالة التي قد يتعرض فيها األمن للخلل

بالمقاصد الشرعية التي ُيحف
واالضطراب وعدم الطمأنينة على نطاق يهدد األرواح والممتلكات واألعراض واألموال والعقول،

وادراكهم لدورهم في تحمل المسؤولية ومد يد العون والمساعدة في دعم االستقرار ،والتزام األخالق
والسلوك القويم).

فالوعي مطلوب من جميع المواطنين من أجل أداء دورهم األمني ضماناً لتحقيق األمن
والسالمة ألنفسهم ولغيرهم ،ومن أجل تعاون مثمر مع السلطات المسئولة عن األمن في كافة
المجاالت التي يتطلبها العمل األمني مثل :سالمة األرواح والممتلكات من أي مخاطر محتملة،

والسالمة المرورية ،وأمن الوطن ومؤسساته المختلفة ،واألعمال المتعلقة بالجريمة وقاية أو ضبطاً

وكشفاً إلى غير ذلك من األمور.

ومما تقدم يتضح أن للوعي األمني جانبان (الوقاية ...والعالج):

لقد ثبت أن أول خطوة للوقاية هي الوعي ،لذلك فإن كل البرامج الصحية واالجتماعية

الموجهة للسكان تعتمد أوالً وبالذات على التوعية كوقاية من األخطار.

والوعي األمني كعالج يظهر في الدفاع االجتماعي ليس فقط في مستوى القوانين

والمؤسسات الرادعة بل بصفة خاصة في سلوك األفراد ،فعندما يدلي المواطن بشهادته وعندما
يرفض التستر على الجريمة وعندما يساعد على إيقاف مجرم أو يساهم في دعم المؤسسة

الشرطية وتقديم المساعدة وتحمل المسؤولية ،فإنه بذلك يجابه الجريمة (.)1

 .3الوعي األمني وفقا لمفهوم األمن الشامل:

النجاح المطلوب من نشر الوعي األمني ،ال بد أن يقوم على ركيزة هامة وواضحة تتأسس

على وعي شامل بمفهوم األمن ،فإدراك الناس لألمن لهو من الدعائم الرئيسة التي تعين على
نشر الوعي في شتى المجاالت ،وان النظرة العصرية أصبحت تعتمد على األمن الشامل مثل

الدفاع الشامل تشترك فيه كل األجهزة الحكومية مهما كانت اختصاصاتها :اقتصادية ،وتربوية،
وثقافية ...إلخ والمنظمات األهلية (.)1

( )1د .مصطفى النصراوي ،مرجع سابق ،ص 12وما بعدها.

( )1د .محمد إبراهيم سلمان و د .محمد إبراهيم عسلية ،دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تنمية وعي الطالب بالثقافة األمنية

لمواجهة المخاطر األمنية ،جامعة األقصى ،فلسطين ،غزة ،مجلة جامعة األقصى للعلوم اإلنسانية ،المجلد  ،10عدد
خاص1013 ،م ،ص.3
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ولذلك فإن تكامل عناصر األمن في مجتمع معين هو البداية الحقيقية للمستقبل األفضل،

وتوفر عناصر األمن الديني واالجتماعي واالقتصادي والثقافي وبقاؤها في المجتمع ضمان له

لكي يكون أفضل وأقوى ،ويمثل التزام اإلسالم ،عقيدة وشريعة وقيماً وأصوالً اجتماعية وأخالقية،
أهم عناصر األمن في المجتمعات اإلسالمية (.)1

وانطالقاً مما سبق ولكي تتحقق الغاية من الوعي األمني ال بد من تأسيس فكر وفهم شامل

لألمن يجعل المواطن في كل أفعاله وسلوكياته متوافقاً مع هذا الفهم الشمولي والمرتبط بجميع
جوانب الحياة ،واألمن الشامل هو الذي يوفر لنفس اإلنسان الطمأنينة ،ولبدنه السالمة ،ولروحه
الرضا والنجاة ،ولطاقاته المبدعة االنطالق نحو تحقيق خيره وسعادته ،ولمجتمعه التكامل

والتعاون والتراحم.

وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن المؤتمر السادس والعشرون لقادة الشرطة واألمن العرب

قد وضع تعريفاً جامعاً لألمن بمعناه الشامل بأنه(:الحفاظ على أمن وهوية األمة وسـيادتها
الوطنية وأمن المجتمع وفكره وترابه وترابطه ونموه ومدخراته والحفاظ على طاقاته وموارده من

التبديد أو اإلهمال والحفاظ على كيانه االجتماعي الترابطي من التفكك واالنحراف ،فهو أمن
األفراد على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ومساكنهم ومعايشهم ،وأمن المجتمع واستق ارره وحمايته من

اآلفات واالنحراف وتأمين استق ارره السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي فهو أمن الذات

وأمن المجتمع وأمن المال وأمن االنجازات والطاقات) (.)1

يتبين من خالل هذا التعريف مدى االهتمام بموضوع األمن والحاجة الملحة لتحقيقه بمفهومه

الشامل ،وذلك نظ اًر لتطور اإلجرام المعاصر بصورة سريعة والذي يفوق ال شك تطور العمل
األمني في كثير من مجاالت الحياة ،حيث لم يقتصر أثر تطور اإلجرام على تغيير شكل
الجريمة أو نوعيتها أو حتى درجة خطورتها فحسب ،بل تعدى ذلك كله إلى آثار تلك الجريمة،

ودرجة ما تحدثه في المجتمع برمته من تغير وتأثير قد ينال من مسيرة المجتمع وشكله (.)1

( )1د .عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،األمن في حياة الناس وأهميته في اإلسالم ،الرياض ،و ازرة الشئون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،بدون سنة نشر ،ص.2

( )1مجلس وزراء الداخلية العرب ،دور األمن في التنمية ،المؤتمر السادس والعشرون لقادة الشرطة واألمن العرب ،تونس،
المنعقد في الفترة ما بين 13حتى 1001\10\11م ،ص.10

( )1د .أحمد ضياء الدين خليل ،إدارة األزمة األمنية ،القاهرة ،مطابع الطوبجي ،بدون سنة نشر ،ص.7
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 .4مفهوم األمن الشامل في اإلسالم:
امتن هللا عز وجل على عباده بنعمة (األمن) وذكرهم بذلك في العديد من آيات القرآن العظيم

في أكثر من موطن تنبيهاً إلى ضرورته في نشأة وحياة الناس بل وفي مباشرتهم للفرائض الدينية
ِّ
قال تعالى ( :وما أَمواُل ُكم وَال أَوَالد ُكم ِّب َّالِّتي تَُق ِّرب ُكم ِّعند َنا ُ ْزلَفى ِّإ َّال من آمن وع ِّمل ِّ
ك
ُ ْ َ
َ َ َْ ْ َ ْ ُ
صالحاً َفأ ُْوَلئ َ
َْ ََ َ َ َ َ
()1
ف ِّبما ع ِّمُلوا وهم ِّفي اْلغرَف ِّ
ات ِّ
ِّ ِّ
آمُنو َن)  ،وعن يوسف ،عليه السالم ،وهو يستقبل
َل ُه ْم َج َزاء الض ْع َ َ
ُُ
َ ُْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ص َر ِّإن
وس َ
ف َآوى إَل ْيه أ ََب َوْيه َوَق َ
ال ْاد ُخُلوْا م ْ
أبويه واخوته قال هللا عز وجلَ ( :فَل َّما َد َخُلوْا َعَلى ُي ُ
ِّ ِّ
ين)(.)1
َشاء ّللاُ آمن َ
ويقول صلى هللا عليه وسلم(:من بات آمناً في سربه ،معافى في بدنه ،عنده قوت يومه،

فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها) (.)1

فاألمن في اإلسالم هو أمن على كل شيء مادياً كان أو معنوياً ،واألمن في اإلسالم لكل

إنسان فرداً أو جماعة ،وللمسلم وغير المسلم ،واألمن في اإلسالم يشمل أمن المجتمع من
اعتداءات األفراد كما يشمل أمن األفراد من اعتداء الجماعة فهو األمن الشامل لجميع مناحي

الحياة.

 .5أهداف الوعي األمني
إن الهدف األساسي للوعي األمني يتجلى في تهذيب المفاهيم التي اعتاد عليها األفراد في

معيشتهم وتصريف شؤون حياتهم بما يحف لهم حياة آمنة ومستقرة ،وتكون نتيجة ذلك أن تكون
نظرتهم للتقيد باألنظمة والتعليمات ليس على أساس الخوف من العقاب فقط وانما االنصياع

الذاتي لها لقناعتهم بأن مخالفتها تشكل خط اًر على حياتهم أوالً ،وألنها تنافي السلوك القويم
واألخالق الفاضلة ثانياً ،وتكمن أهمية الوعي األمني في تحقيق عدد من المقاصد التالية (:)2

 .1التقليل من المشكالت المتعددة التي تخلفها الجرائم والحوادث من النواحي االجتماعية
والنفسية والعضوية وما ينتج عن ذلك من معاناة أو انحراف للضحايا وأسرهم ،واإلقالل من

الخسائر البشرية واالقتصادية الناتجة من األزمات الحوادث والجرائم.

( )1سورة سبأ :آية (.)17

( )1سورة يوسف :آية (.)88

( )1محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ،سنن الترمذي ،كتاب الزهد ،باب  ،12حديث رقم ( ،)1111بيروت ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزء الرابع1213 ،هـ1001 /م ،ص.112

( )2د .بركة بن زامل الحوشان ،الوعي األمني ،مرجع سابق ،ص .21

152

المهددات والوقوف منها موقف المدافع من خالل
 .1تظافر جهود أفراد المجتمع أمام كافة ُ
اإلبالغ عن الجرائم والظواهر التي تنذر بقرب وقوعها أو عدم النكوص عن الشهادة.
 .1اإللمام باألنظمة والتعليمات التي تكفل الحياة اآلمنة ،ومقاومة الشائعات التي تقوض دعائم
أمن المجتمع وعوامل استق ارره.

 .2سيادة الحالة األمنية في ربوع المجتمع نتيجة الزدياد الوعي األمني لدى الجمهور ،إذ تقل

األزمات والجرائم الناتجة عن اإلهمال والجهل ويزداد التعاون مع األجهزة القائمة على
محاربة الجريمة والقبض على العابثين والمستهترين.

ثانيا :ركائز وأسس الوعي األمني

إن األحداث المتسارعة واألزمات المتكررة والجرائم المتطورة ،وظهور كثير من السلوكيات

المهددة للمجتمع ،تستوجب وضع استراتيجية توعوية أمنية تقوم على تأسيس
واألفكار المنحرفة و ُ
ركائز عملية للوعي األمني السليم وضامنة لفاعليته ،وهذه الركائز تبدأ من الوعي بالمسؤولية

انتهاء بتأسيس وعي وفقاً لمبدأ المسؤولية والفاعلية المجتمعية ككل ،وذلك كما يلي:
الشخصية و ً
ابتداء:
 .1تأسيس الوعي األمني على مبدأ المسؤولية الشخصية
ا

إن إدراك الفرد للدور المطلوب منه في وقاية نفسه وسلوكه وأخالقه ومجتمعه ووطنه بما فيه

خطر ،وادراك مسئوليته
من ممتلكات عامة وخاصة من المخاطر التي يمكن أن تشكل تهديداً أو
اً

في التعامل مع تلك المخاطر عند وقوعها بما يضمن استمرار تحقيق الطمأنينة واالستقرار
للجميع ،يعد ذلك من الركائز المهمة التي يجب أن يؤسس عليها الوعي األمني ،فمن المالح

أننا نعيش في بيئة يتسرب إليها طابع التكاسل عن تحمل المسؤوليات سواء الدينية أو االجتماعية
أو األمنية أو االقتصادية وغيرها.

والوقوف في وجه التطورات الخطيرة التي يشهدها العالم اليوم والتي رافقت اتساع وانتشار

األزمات والظواهر اإلجرامية ،يستدعي أن يتم تأسيس ركيزة مهمة وهي مبدأ المسؤولية

الشخصية ،والتي بمقتضاها يكون كل مواطن مسئوالً عن األمن معنياً بمواجهة الجريمة
واالنحراف وليس األجهزة والهيئات الحكومية فقط.

لذلك فإن رفع مستوى المسؤولية الشخصية لدى المواطن يعتبر من األهمية بمكان لدعم

الجهود المبذولة لمنع الجريمة واالنحراف والوقاية منها ،ولعل أول هذه الجهود وأبسطها في تحمل

المسؤولية هو االمتناع اإلرادي لدى الفرد عن القيام بأي سلوك انحرافي أو إجرامي يخل باألمن
أو يتنافى مع القيم واألنظمة والقوانين التي يقرها المجتمع ،ثم يأتي بعد ذلك دوره في القيام بعمل
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إيجابي إزاء سلوك األفراد المنحرفين بدءاً من أداء الشهادة ،إلى مساعدة رجال األمن في القبض
على المجرمين ،وبمفهوم المخالفة لو كان هناك قصور أو ضعف في المسؤولية أو انعدامها أو

التنصل منها والتخلي عنها ،سيكون للجرائم واألزمات تأثيراتها الواضحة التي تسري كالنار في
الهشيم ،نتيجة ضعف الحماية الذاتية التي تنتج عن المسؤولية(.)1

وجدير بالذكر في هذا المقام أن اإلسالم جعل اإلنسان مسؤوالً عما يصدر منه في كل

جوانب الحياة ،سواء كانت هذه المسؤولية مسؤولية شخصية ،أم مسؤولية جماعية.

وتعني المسؤولية الشخصية في ضوء الشريعة اإلسالمية :أن اإلنسان مسؤول عما يصدر

ين)
خير فخير ،وان كان ًّا
منه عن نفسه إن كان ًا
ام ِّرئ ِّب َما َك َس َب َرِّه ٌ
شر فشر ،فقال تعالىُ (:ك ُّل ْ
( ،)1وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره

فيم أفناه ،وعن علمه فيم فعل ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،وعن جسمه فيم أباله) (،)1

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) (.)2

فهذه اآليات واألحاديث تبين لنا مدى المسؤولية التي تقع على عاتق اإلنسان من تصرفات

وسلوكيات ،فاإلنسان الفرد يتحمل مسئولية أمنية تلزمه بالحفاظ على عناصر الحياة في إطار
قيمه ومبادئه التي يريدها اإلسالم ويلزمه باحترام غيره من أبناء جنسه ،وهذا من األهمية بمكان

ليتأسس الوعي األمني باعتباره واجباً ومسؤولية شخصية قبل أن يكون واجباً ومسئولية مجتمعية.
انتهاء:
 .2تأسيس وعي أمني وفق ا لمبدأ المسؤولية والفاعلية المجتمعية
ا

يتطلب الوعي األمني بمفهومه الشامل والذي يتصل بكل أسباب الحياة ،أن يؤسس على

ركيزة مهمة هي :المسؤولية المجتمعية ككل ،ألنها ضمانة وحصانة لهذا المجتمع ،فصالح

المجتمعات واصالحها ال يتأتى إال بوعي مجتمعي شامل تكون الغلبة فيه للخير والصالح ألهله،
وعن النبي صلى هللا عليه وسلم قال (:مثل القائم في حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا

على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ،فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء
( )1د .عبد العزيز بن صقر الغامدي ،تعميق الوعي األمني لدى المواطن العربي ،الندوة العلمية الثالثة واألربعون،
الرياض ،مركز الدراسات والبحوث ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية1218 ،هـ1881 /م ،ص.1

( )1سورة الطور :آية (.)11

( )1أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،رياض الصالحين ،باب الخوف ،حديث رقم ( ،)210غزة ،مكتبة سمير منصور
للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى1211 ،هـ1007 /م ،ص.113

( )2أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ،صحيح البخاري ،ترقيم وترتيب .محمد فؤاد عبد الباقي ،كتاب
األحكام ،حديث رقم ( ،)7111القاهرة ،دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى1008 ،م ،ص.120
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مروا على من فوقهم فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ،فإن تركوهم وما
أرادوا هلكوا جميعاً ،وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً) (.)1

فكثير هم الذين يخرقون في
وهذا الحديث الشريف ألوضح دليل على ما به األمة اليوم،
ٌ
السفينة (المجتمع) بقصد وبدون قصد ،وهذا المثل بليغ جداً ،فإن المصلحة مشتركة ،وأن سالمة

كل ال يتجزأ ،فإذا أخطأ بعضهم انسحب هذا الخطأ على الباقي فالمجتمع كله يركب
المؤمنين ٌ
سفينة واحدة ( ،)1لذلك ال بد من العودة مرة أخرى إلى تأسيس دعامة رئيسة للوعي تنبه المجتمع

إلى عظم هذه المسؤولية والمشاركة المجتمعية.

وقد نحت الشريعة اإلسالمية منحى فريداً في ضمان حماية األمن العام وفق مسؤولية

مجتمعية كلية؛ لكي يسود األمن والنظام في المجتمع ،ويتفرغ أفراده للنهوض بما اضطلعوا به من
مهام وما يباشرونه من أعمال ،لكي يساهموا في بناء دولتهم ويشاركوا في نهضة أمتهم بنفس

آمنة مطمئنة.

وفي سبيل تحقيق ذلك ظهرت الحسبة في صدر اإلسالم واضطلعت بوظائف الشرطة

وامتدت أكثر من ذلك إلى أعمال تتعلق باألسعار وتنظيم األسواق وتوجيه جميع األنشطة

االجتماعية (.)1

والحسبة تعني :أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ،ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله ( ،)2وعرفها

بعض المتأخرين بأنها (:فاعلية المجتمع في األمر بالمعروف إذا ظهر تركه ،ونهى عن المنكر

إذا ظهر فعله تطبيقاً للشرع اإلسالمي) ( ،)1ويالح على هذا التعريف أنه يضيف عبارة"(فاعلية

المجتمع) وذلك ليشمل تعريف الحسبة التي يقوم بها جميع أفراد المجتمع امتثاالً للشرع ،وهذه
( )1رياض الصالحين ،باب في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،الحديث رقم( ،)117مرجع سابق ،ص.77

( )1د .محمد راتب النابلسي ،أحاديث رمضان 1211هـ ،أمثال القرآن الكريم ،الحديث الشريف (مثل القائم في حدود هللا
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ).....لمزيد من التوسع راجع الرابط التالي :تاريخ الزيارة 1013- 1-10م
=http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=6994&id=212&sid=1207&ssid=1208&sssid
( )1د.عباس أبو شامة ،مفهوم الشرطة المجتمعية (الفلسفة والنظرية والتاريخ) ،ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية لمفهوم

الشرطة المجتمعية ،دبي ،مركز الدراسات والبحوث ،قسم الندوات واللقاءات العلمية – الفترة ما بين  18إلى

1001/8/11م ،ص.1

( )2أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،المكتب اإلسالمي ،بيروت،
1213هـ1883/م ،ص.131

( )1د .محمد عبد هللا ولد محمدن ،الشرطة المجتمعية في المنظور اإلسالمي ،ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية لمفهوم

الشرطة المجتمعية ،دبي ،مركز الدراسات والبحوث ،قسم الندوات واللقاءات العلمية– الفترة ما بين  18إلى

1001/8/11م ،ص.11
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الفاعلية هي الركيزة التي نريدها لإلسهام في العمل الشرطي ولتحقيق أمن المجتمع من طرف

الجميع وفق وعي أمني بهذه المسؤولية المشتركة.

وقد أوجبت الشريعة اإلسالمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم الجماعة على

الخير ويربي الناس على الفضائل ،وقاية من ارتكاب المعاصي والجرائم ،فالحكومة تأمر
بالمعروف وتنهي عن المنكر واألفراد كذلك ضمن ضوابط شرعية ،وهذا هو التأسيس الجماعي

المهددات.
للوعي األمني المطلوب في مرحلة تموج باألزمات والجرائم واالنحرافات و ُ

فاألصل في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المسؤولية والمشاركة والتالحم،قال هللا
ِّ ِّ ()1
اس تَأْمرون ِّباْلمعر ِّ
ِّ
نك ِّر َوتُ ْؤ ِّمُنو َن بالل)
تعالىُ (:كنتُ ْم َخ ْي َر أ َّ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِّن اْل ُم َ
ُمة أ ْ
ُخ ِّر َج ْت ل َّلن ِّ ُ ُ َ َ ْ ُ
وقوله تعالى (:واْلمؤ ِّمنون واْلمؤ ِّمنات بعضهم أَولِّياء بعض يأْمرون ِّباْلمعر ِّ
نك ِّر
وف َوَي ْن َه ْو َن َع ِّن اْل ُم َ
َ ُْ ُ َ َ ُْ َ ُ َْ ُ ُْ ْ َ َْ
َ ُُ َ َ ْ ُ
ِّ ()1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الصالَ َة وُي ْؤتُو َن َّ
يم) ،
يمو َن َّ
الزَك َ
اة َوُيط ُ
يعو َن ّللاَ َوَرُسوَل ُه أ ُْوَلـئ َك َس َي ْر َح ُم ُه ُم ّللاُ إ َّن ّللاَ َع ِّز ٌيز َحك ٌ
َ
َوُيق ُ
أي يوالى بعضهم بعضاً في النصرة والحماية والمحبة والتأييد ومنع أي انحراف(.)1
وقال عليه الصالة والسالم (:والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو
ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقاباً منه ،ثم تدعونه فال يستجاب لكم) ( ،)2فال خوف على المجتمع
المسلم عند قيامه بهذا الواجب الذي يعد أقله رفض المنكر ولو بالقلب وعدم الرضا عنه.

يتضح مما تقدم أن مساهمة الجمهور وتعاونه مع األجهزة المكلفة بحف األمن في مكافحة

الجريمة يعد واجباً دينياً حثت عليه الشريعة اإلسالمية( ،)1وال يخفي ما يترتب على ذلك التعاون
من مزايا عديدة تعود على الوطن و المواطن في الدفاع عن المجتمع وحمايته من االنحراف،

وبذلك يصبح األفراد والحكام ملزمين بأن يوجه بعضهم بعضاً ،ويتعاونوا على إقرار النظام وحف

األمن ومحاربة اإلجرام وان يجعلوا من أنفسهم حماة لمنع الجريمة والمعاصي ،وفي هذا كله

الضمان الكافي لحماية أخالق الجماعة من االنحالل ،ووحدتها من التفكك ،وصيانة األمن.

( )1سورة آل عمران :آية (.)110
( )1سورة التوبة :آية (.)71

( )1قال صلى هللا عليه وسلم (:المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وشبك بين أصابعه .راجع في ذلك ،الشيخ .أبى
بكر جابر الجزائري ،أيسر التفاسير لكالم العلى الكبير ،المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم ،الطبعة األولى الجديدة،

1211هـ1001/م ،ص.131

( )2رياض الصالحين ،باب في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،الحديث رقم( ،)111مرجع سابق ،ص.71

( )1د .عبد الناصر عبد الهادي ،اإلدارة الرشيدة لقطاع األمن القيادة العامة لشرطة دبي أنموذجاً ،الرياض ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،دار جامعة نايف للنشر1213 ،هـ 1011 /م ،ص .13
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وفي نهاية هذا المطلب يمكننا القول إن المتغيرات المعاصرة ،قد استدعت النظر إلى المسألة

األمنية باعتبارها تعني كل أفراد المجتمع ،من أجل تحصين أفراد المجتمع وضمان التزامهم بنظم
وقيم وضوابط المجتمع الدينية واألخالقية والمجتمعية والقانونية ،والتي تؤكد على ضرورة اإلسهام

الجماهيري في المجال األمني.

المطلب الثاني

تطبيقات عملية للوعي األمني في ضوء المقاصد الشرعية

ال شك أن التحديات التي تواجه أجهزة الشرطة في القرن الحالي تبدو كبيرة مع تنامي وتطور

الجريمة واألزمات المختلفة وظهور مظاهر للسلوك المنحرف.

ورغم إقرار الكثير من االستراتيجيات والتكتيكات األمنية والقوانين العقابية وغيرها من الوسائل

واألدوات الرادعة ،فما زالت المهمة ثقيلة واألعباء عظيمة لحف المنظومة األمنية ،لذلك آثرنا أن

نعود مرة أخرى إلى استراتيجية عظيمة في حف األمن وهي نشر الوعي بالقيم األخالقية والتربوية
وفق أسس تكاملية ،ويظهر هذا بوضوح فيما أقره مجلس وزراء الداخلية العرب بموجب القرار رقم

( )11بتاريخ  1811/11/7المعدل بموجب القرار رقم (  )171عام 1881م تحت عنوان

االستراتيجية األمنية العربية والتي جاء في أول بند من بنودها تحصين المجتمع العربي ضد
الجريمة ،بالقيم األخالقية والتربوية ،النابعة من أحكام الشريعة اإلسالمية ،بما يعصم هذا المجتمع

الزلل واالنحراف ويحول دون تأثره بالتيارات الفكرية المشبوهة واألنماط السلوكية المنحرفة

الوافدة(.)1

وسنعرض في هذا المطلب لبعض التطبيقات الهامة على الصعيد األمني والتي هي واجبة

المهددات األمنية التي تحيط
على وجه االستعجال للبدء بها لعالقتها بأغلب األزمات والجرائم و ُ
بنا وتسري في ربوع أوطاننا الحبيبة ،ومن هذه التطبيقات العملية ما يلي:

أولا :الوعي بالسلوكيات والقيم األخالقية
ال شك في أن الوعي بالقيم األخالقية والدينية يسهم في تهذيب سلوك األفراد ،ويحضهم على عدم
ارتكاب الجرائم ،حيث إن الوعي بهذه القيم يقوم بدور وقائي ضد الدوافع اإلجرامية الموجودة لدى

()1
طا وثيًقا
الفرد ،فيقلل من تأثيرها إن لم يقضي عليها  ،وتنمية األخالق وتقويمها يرتبط ارتبا ً

بالتربية الروحية واإليمانية ،والتي من خاللها يتم تنمية مشاعر الفرد وتهذيبها ،وتعزيز شفافية

( )1االستراتيجية األمنية العربية ،جامعة الدول العربية ،مجلس وزراء الداخلية العرب ،األمانة العامة ،دورة االنعقاد الثانية،
بغداد ،قرار رقم ( )11بتاريخ  1811 /11/7والمعدلة بقرار رقم ( )171بتاريخ 1881 /1/1م ،ص  1وما بعدها.

( )1د .مدحت محمد أبو النصر ،أساسيات علم ومهنة اإلدارة ،القاهرة ،دار السالم ،الطبعة األولى1007 ،م ،ص.12
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حواسه وعواطفه ،واكسابه القدرة على التأمل في أسرار الكون ( ،)1ويرجع الكثير من الباحثين
تفشي الجرائم واألزمات إلى ضعف الوعي بهذه القيم لدى فئات المجتمع(.)1

ولقد حثنا ديننا الحنيف على التحلي باألخالق ،فاألخالق في اإلسالم أساس لصالح الفرد

والمجتمع ،واقامة مجتمع على أسس سليمة وفق معايير من العدل واإلنصاف والمساواة
والشورى( ،)1فلم يكتف اإلسالم بتقرير العبادات كالصالة والزكاة والصوم والحج ،رغم أن كل منها

يمثل قوة متينة وسداً منيعاً من الوقوع في الجريمة بكافة أشكالها وصورها المعاصرة ،بل وضع
قواعد تكفل البناء السلوكي للمسلم والمعامالت ،فإذا لم تقترن العبادة الشعائرية بالعبادة التعاملية

فال جدوى من هذه العبادة ،وقد أمرنا هللا سبحانه وتعالى باالقتداء بأخالق سيد األنبياء ،فقال
ول َّ ِّ
ان َل ُكم ِّفي رس ِّ
ُس َوةٌ َح َس َن ٌة ) (.)2
ّللا أ ْ
تعالىَ (:لَق ْد َك َ ْ
َُ
وعلى هدى ذلك دعا اإلسالم إلى التحلي بعدد من الصفات التي إن سادت في المجتمع وتم

اتخاذها أسلوباً ومنهاجاً تطبيقاً يعيه األفراد والجماعات ،فإنها بذلك تكون
الجريمة ،ومن ذلك الصدق ،فقال تعالى (:يا أَي َّ ِّ
ونوا
َمُنوا اتَُّقوا َّ
ّللاَ َوُك ُ
ُّها الذ َ
ين آ َ
َ َ
ِّ ()3
ِّ
َّ
َمُنوا أ َْوُفوا ِّباْل ُعُقود )  ،وحثنا
ُّها الذ َ
ين آ َ
وكذلك الوفاء بالعهود والمواثيق ،فقال تعالىَ (:يا أَي َ
اإلسالم كذلك على األمانة و دعا إلى اللين والتواضع وعدم التعالي على الناس ورغب المسلم
ِّ ِّ
ِّ
الن ِّ
ين َع ِّن َّ
ّللاُ ُي ِّح ُّب
في الحلم والعفو وعدم الغضب ،فقال
اس َو َّ
ين اْل َغ ْي َ َواْل َعاف َ
تعالى(:واْل َكاظم َ
َ
ِّ ِّ
ين) (.)7
اْل ُم ْحسن َ

رادعاً وواقياً من
( )1
مع َّ ِّ ِّ
ين)
الصادق َ
ََ

( )1د .يوسف حسن صافي ،تعزيز األمن التربوي كركيزة ألمن وطني وقومي مستدام ،ورقة علمية مقدمة في اليوم الدراسي
بعنوان األمن التربوي الفلسطيني في ظل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،فلسطين ،جامعة األقصى ،قسم أصول
التربية ،1008-2-17 ،ص .1

( )1ال خالف في أن ضعف هذا الوازع الديني وانهيار القيم األخالقية في المجتمع سبباً الرتكاب العديد من الجرائم وظهور

الكثير من االنحرافات .راجع في ذلك د .رامي متولي القاضي ،المواجهة التشريعية واألمنية لظاهرة البلطجة ،القاهرة،

1011م ،الطبعة األولى ،ص .70

( )1إبراهيم بن محمد بن عبد هللا السعدان ،سد الذرائع ودوره في الوقاية من الجريمة ،رسالة ماجستير ،الرياض ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية1211 ،هـ1010 /م ،ص.17

( )2سورة األحزاب :آية (.)11
( )1سورة التوبة :آية (.)118
( )3سورة المائدة :آية (.)1

( )7سورة آل عمران :آية (.)112
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وعلى ذات النهج حثتنا السنة النبوية المطهرة على التحلي باألخالق ،فعن أبي هريرة رضي

هللا عنه قال ُسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكثر ما ُيدخل الناس الجنة فقال " :تقوى
وحسن الخلق" (.)1
هللا ُ
خالصة القول هنا أن الشريعة اإلسالمية ستظل ترسم سياسة وقائية وعالجية وفق سلوكيات

وقيم أخالقية تدعم مصالح الجماعة وتحمي الحقوق والحريات اإلنسانية.
وفي رحاب األمن وظلِّه يأمن الناس على دينهم وأنفسهم ،وعقولهم وأموالهم وأعراضهم

ومحارمهم ،وفي هذا الصدد جاءت الشريعة بما يحف األمور الضرورية التي ال تقوم الحياة إال
()1

بها ،ويعتبر الوعي بها وتطبيقها في المجتمع ضمانة وحصانة ألمنه وهذه الضرورات هي:

 .1حفظ الدين:

شرع هللا سبحانه وتعالى لإلنسان ما يحف

به دينه ،باعتبار الدين المقوم األساسي للفرد

واألمة ،ومن هذه التشريعات التي أمرنا بها هللا أنه ال إكراه في الدين ،فجعل سبحانه وتعالى

الرضا واالقتناع هو السبيل للدخول في الدين ،ونهى سبحانه وتعالى عن اإلجبار والقهر ،فقال
تعالى(:الَ ِّإ ْكراه ِّفي ِّ
الد ِّ
الرْشُد ِّم َن اْل َغ ِّي) (.)1
َّن ُّ
ين َقد تََّبي َ
ََ
ومما شرعه هللا أيضاً للحفاظ على الدين أن جعل األمر بالمعروف والنهى عن المنكر
فريضة على كل مسلم ومسلمة وفق ضوابط وتكاليف شرعية بينة وواضحة ،وقد بينا ذلك فيما

سبق ،ومما ال شك فيه أن وعي الناس بالدين وادراكهم وفهمهم له ضروري في زمن االنحرافات

الفكرية ،الذي ينعكس بدوره على المنظومة األمنية بكاملها.
 .2الوعي بضرورة حفظ النفس وحرمتها:

من التطبيقات الهامة في الوقت الحالي ضرورة الوعي بحف النفس وحرمة المساس بها ،في
الحق في الحياة
زمن يتم االستهانة به بالدماء ،ومن أجل هذا ضمنت الشريعة اإلسالمية حف
ُ

( )1أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،رياض الصالحين ،باب حسن الخلق ،حديث رقم ( ،)712مرجع سابق ،ص.181

( )1تحرص الشريعة اإلسالمية على المحافظة على الضرورات الخمس(:الدين ،النفس ،العقل ،النسل والعرض ،المال).

الخ َبر ،المملكة العربية السعودية،
لمزيد من التوسع راجع في ذلك :أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ،الموافقاتُ ،
دار ابن عفان للنشر والتوزيع ،المجلد الثاني ،الطبعة األولى1217 ،هـ1887 /م ،ص.10

( )1سورة البقرة :آية (.)113

159

فيقول سبحانهَ (:والَ تَْقُتُلوْا َّ
النْف َس َّالِّتي َح َّرَم ّللاُ ِّإالَّ ِّباْل َح ِّق) ( ،)1و ُشرع القصاص زج اًر للناس وجزاء
ِّ ِّ
اص حياةٌ ي ْا أُولِّي األَْلب ِّ
اب َل َعَّل ُك ْم تَتَُّقو َن) (.)1
االعتداء على النفس ،كما قال
ْ َ
ص ِّ َ َ َ
َ
تعالى(:وَل ُك ْم في اْلق َ
وقد بين النبي صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع حرمة الدماء وغيرها ،فقال(:فإن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم حرٌام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم
جع َّن بعدي كفا اًر يضرب بعضكم رقاب بعض أال ُليبلغ الشاهد الغائب
فيسألكم عن أعمالكم فال تر ُ
فلعل بعض من ُي َّبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه) (.)1
ومما سبق يتضح أهمية تطبيق الوعي األمني لصون حياة اإلنسان والوعي بخطورة االعتداء

عليها ،وفقاً لخطة أمنية تربوية شاملة في ظل القتل المستشري في مجتمعاتنا المعاصرة.

 .3الوعي بأهمية حفظ النسل والعرض:

تعد جريمة االعتداء على األع ارض من أخطر الجرائم وأكبر الكبائر ،كما ينشأ عنها تشرد
وضياع لمن جاء من األبناء ،واختالط لألنساب ،وفقدان للحياة العزيزة الطيبة النظيفة.
ولما كان الزنا واالعتداء على األعراض له خطورته ،فقد حرمه هللا تعالى ،بقولهَ (:والَ تَْق َرُبوْا
()2
الزَنى ِّإَّنه َكان َف ِّ
ِّ
اح َش ًة وساء سِّبيالً) .
ُ َ
ََ َ
َّ ِّ
ين َي ْرُمو َن
وقد حرم هللا تعالى القذف ،لما فيه من انتهاك لألعراض ،فقال تعالىِّ(:إ َّن الذ َ
ِّ
ات اْلغ ِّاف َال ِّت اْلمؤ ِّمن ِّ
اْلمحصن ِّ
ِّ
ات ُل ِّعُنوا ِّفي ُّ
يم) ( ،)1ونهى اإلسالم عن
َ
ُْ َ
ُْ ََ
الد ْن َيا َو ْاآلخ َ ِّرة َوَل ُه ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
النميمة ( ،)3فقال النبي صلى هللا عليه وسلم (:ال يدخل الجنة قتات)

()7

أي النمام ،ودعت

الشريعة الغراء إلى حف اللسان واليد في أكثر من موضع ،وعدم ترك األلسنة تلقي التهم جزافاً
دون بينة ألنها تثير القلق والريبة في المجتمع ،وتؤثر على االستقرار األمني.
( )1سورة األنعام :آية (.)12

( )1سورة البقرة :آية (.)178

( )1صحيح مسلم ،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،باب تغلي تحريم الدماء واألعراض واألموال ،حديث رقم
( ،)1378مرجع سابق ،ص.207

( )2سورة اإلسراء :آية (.)11
( )1سورة النور :آية (.)11

( )3فالغيبة والنميمة من أخطر األمراض التي تدمر األفراد واألسر والمجتمعات ،وفي أغلب المشكالت األمنية التي تقع
تكون بسبب كلمة فالكثير من المشاجرات والمشاحنات التي تصل إلى حد القتل قد يكون سببها كلمة وخير دليل على

ذلك جرائم الثأر.

( )7أخرجه البخاري ،في كتاب األدب ،باب ما يكره من النميمة ،حديث رقم ( ،)3013وأخرجه مسلم ،كتاب اإليمان ،باب
بيان غل تحريم النميمة ،حديث رقم (.)101 /138
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 .4الوعي بحفظ العقل وصيانة الفكر:
ميز هللا سبحانه اإلنسان عن سائر المخلوقات بالعقل ،وقد وضع له من التشريعات الكفيلة
بحفظه ،مثل تحريم المسكرات والمخدرات ،فقال تعالى(:يا أَي َّ ِّ
آمُنوْا ِّإَّن َما اْل َخ ْم ُر َواْل َم ْي ِّس ُر
ُّها الذ َ
ين َ
َ َ
()1
واألَنصاب واأل َْزالَم ِّر ْج ٌس ِّم ْن َعم ِّل َّ
ط ِّ
اجتَِّنُبوهُ َل َعَّل ُك ْم تُْفلِّ ُحو َن) .
الش ْي َ
ان َف ْ
َ َ ُ َ
َ
ُ
ولذلك جاءت الشريعة بتحريم ذلك حفاظاً على هذه النعمة ،وحرمت كل سبيل يوصل بالعقل

إلى التغييب واالنحراف كالخمر ،والمخدرات التي لها أثا اًر سلبية على متعاطيها على نحو خطير
في بدنه وعقله وسلوكه وعالقته بالبيئة المحيطة به (.)1

ومما يضاف لما سبق بروز تطور يهدد العقل والفكر في ظل الثورة المعلوماتية ،المتمثل في

تطور وسائل االتصال وسهولة انتقال الثقافات وتأثر بعضها ببعض ،بما يؤدي إلى غزو فكري
وثقافي ،يتطلب توعية مستمرة ومستمدة من الثقافة اإلسالمية ،وايجاد نظرة تفاؤلية للحياة.

 .5حفظ المال:

المال قوام الحياة ،وقد شرع هللا سبحانه وتعالى ما يكفل الحفاظ عليه ،وتنميته بكل وسيلة

صالحة ،فأباح هللا للعباد أن ينمو أموالهم بالزراعة والصناعة والرعي والصيد والتجارة إلى آخر ما

أحل هللا لعباده.

ونهى سبحانه وتعالى عن كل ما من شأنه أن يكون أكالً ألموال الناس بالباطل كالرشاوى
َخِّذ ِّهم ِّ
الرَبا َوَق ْد ُن ُهوْا
والقمار والرهان ،وحرم الربا لما يجر من فساد على المجتمع ،فقال تعالىَ (:وأ ْ ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
الن ِّ
ال َّ
ين ِّم ْن ُه ْم َع َذاباً أَلِّيماً) (.)1
َعتَ ْد َنا لْل َكاف ِّر َ
اس ِّباْل َباط ِّل َوأ ْ
َع ْن ُه َوأَ ْكله ْم أ َْم َو َ

وللحفاظ على المال شرع هللا حداً للسرقة ،وللحفاظ عليه أيضاً ال يجوز ألحد البتة أن يأخذ
هذا المال بالغش أو بالسرقة أو بالنصب أو بظلم أو باحتيال ،قال تعالى(:يا أَي َّ ِّ
آمُنوْا الَ
ُّها الذ َ
ين َ
َ َ
ْكُلوْا أَمواَل ُكم بين ُكم ِّباْلب ِّ
اط ِّل) (.)1
تَأ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
( )1سورة المائدة :آية (.)80
( )1ويمكن إجمال خطر المخدرات في األمور التالية :الخمول والكسل ،وفقدان المسؤولية والتهور ،واضطراب اإلدراك،
واألمراض ،وتؤدي للشعور بالقلق ،وانفصام الشخصية .كما تؤدي المخدرات إلى متوالية من الكوارث على مستوى الفرد

والمجتمع مثل :انهيار العالقات األسرية واالجتماعية ويقع المدمن غالباً تحت تأثير الطلب على المخدرات في جرائم

متعددة منها :السرقة والسطو والقتل ،والقمار والديون ،والترويج للمخدرات ،وتمويل عمليات اإلرهاب وترويع األمنين،
ويترتب على هذه المخدرات أبعاد تربوية ،واجتماعية ،وأمنية .لمزيد من التفاصيل راجع :د .محمد بن عمر بن سالم

بازمول والمقدم.على بن محمد الزهراني ،اإلرهاب والمخدرات ،القاهرة ،دار االستقامة ،الطبعة األولى،

1218هـ1001/م ،ص  11وما بعدها.

( )1سورة النساء :آية (.)131
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وهكذا نجد أن الشريعة قد جاءت بالحفاظ على المال بكل سبيل وتنميته بكل طريق صالح

وحمايته من الضياع أو السرقة ،وهذا يتطلب وعي يبدئ باألفراد وينتهي بالمجتمع ككل.

ثانيا :الوعي بخطر الفتن والشائعات

يتسم العصر الحالي بالصراعات والفتن المتالحقة والمتشابكة ،لذلك من األمور التي ال بد

من تطبيقها أمنيا وبشكل عملي ،نشر وعي أمني بخطورة الفتن والشائعات ،والتي من شأنها أن

تفرق الناس وتشرذمهم ،وتجعل األمة فريسة سهلة لإلجرام والمجرمين ،وذلك عن طريق استهداء

الواجب المطلوب من كل إنسان وقت الفتن وفق منهج واضح وسليم.

ومن األمور التي حثنا عليها ديننا الحنيف والتي تنمي وتشكل الوعي األمني وقت الفتن

واألزمات ،المبادرة إلى األعمال الصالحة واإلكثار منها واالنشغال بعبادة هللا تعالى عن هذه

الفتن ،وترك الخوض في أمور الفتن.

ومن األهمية أيضاً وقت الفتن لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة إلمامهم ،والرجوع إلى
العلماء ولزوم غرسهم وترك الخوض في نوازل الفتن ،بل بردها إلى أهل العلم الذين يستنبطون ما
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اء ُه ْم أ َْمٌر م َن ْاأل َْم ِّن أ َِّو اْل َخ ْوف أَ َذ ُ
اعوا به َوَل ْو َرُّدوهُ
يتعلق بها وذلك امتثاالً لقوله تعالىَ ( :وِّا َذا َج َ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
الرس ِّ
ِّ
ّللاِّ َعَل ْي ُك ْم َوَر ْح َمتُ ُه
ض ُل َّ
ين َي ْستَ ْنِّب ُ
طَ
ون ُه م ْن ُه ْم َوَل ْوَال َف ْ
ول َواَِّلى أُولِّي ْاأل َْم ِّر م ْن ُه ْم َل َعل َم ُه الذ َ
إَلى َّ ُ
َالتََّب ْعتُم َّ
يال) ( ،)1وذلك لخطورة هذه الفتن على األمة وعدم تركها للعوام والجهلة،
الش ْي َ
ان ِّإ َّال َقلِّ ً
طَ
ُ
وحذرت الشريعة الغراء من إطالق الشائعات وترويجها ،فاهلل سبحانه وتعالى يريد للمسلمين أن
يسيروا في أرضه آمنين ،لتبادل مصالحهم ،وتنمية أموالهم ،وصلة الرحم فيما بينهم وتعاونهم

على البر والتقوى حفاظاً على سالمة المجتمع.

ثالثا :الوعي بأهمية العمل والبعد عن البطالة والكسل

ُيعد انتشار البطالة والكسل بين فئات الشباب حاف اًز لالنحرافات الفكرية ،والعاملين في الحقل
األمني والباحثين في هذا المجال يعلمون أن عناصر الفكر اإلجرامي وشبكاته المنظمة تعمل

على استغالل ذلك بشكل منظم ومدروس سواء كان ذلك فكرياً أو مادياً أو بطريقة وظيفية
إجرامية ( ،)1ولعل اإلمكانات المادية التي تمتلكها شبكات اإلجرام المعاصر ،قد تُغري أصحاب
النفوس الضعيفة ،مما يساعد تلك الشبكات في تجنيد الكثير من الشباب.

( )1سورة النساء :آية (.)18
( )1سورة النساء :آية (.)11

( )1ومن أمثلة ذلك االستغالل" ظاهرة البلطجة" حيث أضحت البلطجة في الفترة الراهنة من المشاكل الرئيسية التي ظهرت
في بعض المجتمعات مثل جمهورية مصر العربية ،وتمثل ظاهرة البلطجة تهديداً أمنياً كبير ،وتشير إحدى الدراسات
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لذلك كان من المهم التأكيد على ضرورة نشر وعي بأهمية العمل والبعد عن الكسل والبطالة

وهذا ما حرصت عليه الشريعة فدعت الناس إلى اإلنتاج والعمل في سبيل تحقيق صالح الجماعة
اإلنسانية ،كما في قوله تعالى(:هو َّالِّذي جعل َل ُكم ْاألَرض َذُلوالً َفام ُشوا ِّفي من ِّ
اكِّب َها َوُكُلوا ِّمن
ََ
َََ ُ ْ َ
ْ
َُ
ِّرْزِّق ِّه َواَِّل ْي ِّه ُّ
ور) ( ،)1كما نفرت الشريعة من البطالة والتسول ،إذ يقول الرسول صلى هللا عليه
الن ُش ُ
وسلم(:ألن يأخذ أحدكم حبله ،فيأتي بحزمة حطب فيبيعها يكف هللا بها وجهه ،خير من أن يسأل

الناس أعطوه أو منعوه) (.)1

ولم يقف منهج اإلسالم عند حد دعوة الناس للعمل ،بل ألزم أولياء األمر بسد حاجات الناس

من خالل توفير الحرفة والعمل لهم ،لكي ينشغلوا بما ينفعهم ،ووقاية للمجتمع من المفاسد (.)1

رابعا :الوعي بخطورة العصبية على المنظومة المجتمعية واألمنية

من التطبيقات المهمة في مجال نشر الوعي األمني ،ضرورة الفهم واإلدراك لخطر العصبية،

دعوها فإنها ُمنتن ٌة) ( ،)2والقاسم
فقد نهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن العصبية بقولهُ (:
المشترك لمختلف صور العصبيات ( )1أنها ال تخضع لشرع هللا وال تنبثق منه وتتنافى مع مبادئ
األخوة والمساواة والعدل ،فالجاهلية ليست مرتبطة بزمان ومكان معين.

الميدانية عن تزايد ُمعدالت البلطجة في المجتمع المصري وتحول البلطجة إلى مهنة ووظيفة دائمة ،وتعتبر البطالة وضعف
التنشئة االجتماعية واالنحراف السلوكي من أخطر العوامل المغذية لظاهرة البلطجة .راجع :د .رامي متولي القاضي ،المواجهة
التشريعية واألمنية لظاهرة البلطجة ،مرجع سابق ،ص  1وما بعدها.

( )1سورة الملك :آية (.)11

( )1محمد ناصر الدين األلباني ،تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم ،حديث رقم ( ،)11بيروت ،المكتب
اإلسالمي ،الطبعة األولى1201 ،هـ1812 /م ،ص.1

( )1د .داود عبد الرازق الباز ،تدابير حماية األمن العام بين الشريعة والقانون ،الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،
المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،المجلد  ،11العدد  ،11محرم 1212هـ ،ص .88

( )2رواه البخاري ،كتاب التفسير ،حديث رقم (.)2801
) (1وهناك أنواع للعصبيات منها:
 -العصبية القائمة على رابطة الدم والنسب:

وهي قيام رابطة الشعور بوحدة النسب بين مجموعة من األفراد ،تدفعهم إلى التناصر والتآزر ضد غيرهم ممن ال يرتبطون

معهم برابطة الدم والنسب ،وتعتبر العصبية القبلية أبرز صور هذا النوع من العصبيات.
-

العصبية القائمة على المذهبية:

بين األمام الشوكاني ،اآلثار الوخيمة للتعصب المذهبي بقوله :التعصب المذهبي سمة ممقوتة ،وسلوك ضار بمصلحة األفراد
والجماعات ،فهو ممحق لبركة العلم ،ألنه يصرف صاحبه عن الرجوع إلى الحق متى استبان له ذلك كما أنه مفض إلى وقوع
العديد من الفتن والى سفك الدماء وهتك الحرمات واستحاللها وتمزيق األعراض ونهب الممتلكات.
-

العصبية الحزبية:
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خامس ا :الوعي بأهمية دور األجهزة المكلفة بحفظ األمن

ال بد من نشر وعي جديد يقوم على معرفة القيمة الكبرى لألجهزة المكلفة والساهرة على حف

األمن وخصوصاً في عصرنا الحالي ،ويتشكل هذا الوعي من خالل المعرفة بأن األجهزة المكلفة
بحف

األمن ،تحقق مقاصد شرعية جليلة ال غنى عنها للمجتمع ،لقيامها بوظيفة مهمة وهي

استتباب األمن وبث الطمأنينة؛ ذلك أنه إذا انعدم األمن ،وحل الخوف ،فسيضطرب السعي
والكفاح لتحقيق الغايات المهمة ،واألهداف السامية للمجتمع األمر الذي يظهر معه األهمية

القصوى للمؤسسة األمنية في المجتمع ،بغية الحفاظ على كيانه واستق ارره.

ولتحقيق تلك المقاصد كان ال بد من وجود أداة قادرة على حف األمن وتحقيقه على كافة

المستويات ومواجهة الجريمة بكل أنواعها وخصوصاً في هذا العصر الذي نعيشه ،وهذه األداة
هي جهاز الشرطة الذي يتكون من عدد من القطاعات األمنية التي تسعى منفردة ومجتمعة ،إلى
تحقيق وتوفير األمن واالستقرار في المجتمع.

وفي الختام تظهر أهمية التطبيقات السابقة للوعي وغيرها من القيم اإلسالمية التي تنبع من

كونها مستمرة ودائمة ،فاألدوات والوسائل واإلمكانات تتغير وتتبدل في المواجهات األمنية مع
الجريمة والمجرمين ،ولكن هذه األخالقيات والسلوكيات باقية على الدوام في نزع الشر وبث بذور

الخير مهما بلغت األزمات والجريمة من تطور.

يقصد بالحزب :طائفة ُمتحدة من الناس ،تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم ،بقصد تنفيذ برنامج سياسي
معين ،والعصبية الحزبية تؤدي إلى صراع سياسي داخلي بين األحزاب المتنافسة داخل البلد ،وقد يتخذ هذا الصراع

مظاهر مختلفة تتمثل في الحمالت الدعائية وتبادل التهديدات والشتائم واالتهامات ،وقد يصل هذا الصراع في بعض

األحيان إلى حد النزاعات الدامية ،والتي إذا لم يحسم أمرها تحولت إلى حروب ثأرية واغتياالت سياسية متعاقبة .لمزيد

من التوسع راجع كالً من:

 د .أحمد علي صالح جندب ،ظاهرة الثأر في المجتمعين اليمنى والمصري ،القاهرة ،رسالة دكتوراه ،أكاديمية الشرطة،كلية الدراسات العليا1001 ،م ،ص 118وما بعدها.

 محمد بن علي الشوكاني ،أدب الطلب ومنتهى األرب ،تحقيق ودراسة .عبد هللا يحيى السريحي ،بيروت ،دار ابنحزم ،الطبعة األولى1218 ،هـ1881 /م ،ص 121وما بعدها.

 د .صالح الصاوي ،التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية ،القاهرة ،دار اإلعالم الدولي ،الطبعة األولى ،بدون سنةنشر ،ص.1

 -د .عبد الحليم عويس ،العصبية القومية ،القاهرة ،دار الصحوة1882 ،م ،ص.10
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المطلب الثالث

وسائل نشر الوعي األمني
إن الرؤية الواضحة لنشر الوعي األمني وفق المفاهيم السابقة ،يتطلب برنامج عمل تكاملي

وشامل يبدأ من األسرة وينتهي بالحكومات ،فنشر الوعي األمني مسئولية جماعية يشارك في
صياغته وتأصيله في نفوس الجماهير العديد من الجهات ،وان غايات الوعي لن تتحقق

بالمستوى المنشود إال من خالل تكاتف جهود هذه األجهزة وتعاونها وادراك أبعاد مسئولياتها وذلك
على النحو اآلتي:

أولا :دور األسرة الريادي في نشر الوعي األمني
لألسرة في المجتمع العربي والمسلم مكانة خاصة ،فهي كانت وما زالت أهم الجهات
والمؤسسات االجتماعية على اإلطالق ،فهي المسئولة عن تنشئة الجيل الجديد تنشئة سليمة ،إال

أن انسالخ الكثير من األسر عن هذا الواجب الهام وترك التنشئة والقدوة إلى اإلعالم ووسائل

التواصل االجتماعي ،أفقد األسرة مكانتها الخاصة وتأثيرها في تنشئة الجيل القادم (.)1

ويشير أ حد الخبراء األمنيين أن الثورة التي حدثت في عالم االنتقال واالتصال ورغم عدم

إغفالنا لجانب الخير فيها ،إال أن جانبها السلبي أثر على السلوكيات والتنشئة بشكل كبير

فأصبحنا نرى المظاهر والسلوكيات وحتى الملبس والشكل في المدارس والجامعات والشوارع
تتشابه بطريقة سيئة (.)1

ابتداء على دورهم الريادي في تنشئة األبناء وتنمية
لذلك ال بد من توعية اآلباء واألمهات
ً
فكرهم وسلوكهم وأخالقهم ومعلوماتهم وفق تربية دينية سليمة من شأنها أن تسلح األسرة
بالتحصينات التي تحفظهم مستقبالً والتي من شأنها أن تنمي لديهم الوعي األمني ،وذلك من

خالل برامج عملية لتذكيرهم بمسئولياتهم وفقاً للمبدأ النبوي كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.
ثاني ا :المؤسسة التعليمية حاضنة التربية والسلوك

تحظى المؤسسة التعليمية المتمثلة في المدرسة والجامعة بالنصيب األوفر في تلبية حاجات

تربوية وتعليمية مكملة ومتممة لدور األسرة لذلك أصبحت محضناً تربوياً وتعليمياً يجب أن يتعلم
( ) 1د .مصطفى عمر التير ،دور مؤسسات المجتمع في تعميق وتفعيل الوعي األمني لدى المواطن العربي ،الندوة العلمية
الثالثة واألربعون ،الرياض ،مركز الدراسات والبحوث ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية1218 ،هـ ،ص .11

( )1منذ 10عام كان  %81من وسائل التربية والتنشئة لألسرة و %1خارجها ،ولكن اآلن أصبح العكس  %81من وسائل

التربية والتنشئة خارج األسرة و %1داخل األسرة .راجع في ذلك :د .أحمد ضياء الدين ،محاضرات دبلوم إدارة األزمات
والكوارث ،القاهرة ،أكاديمية الشرطة ،كلية الد ارسات العليا1003 ،م.
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فيه الناشئ األخالق الحميدة ،وفي هذا السياق تبرز أهمية المدرسة باعتبارها مؤسسة تعليمية
لتنمية الوعي األمني حيث يمكن من خاللها ردم الهوة في األساسيات ،والعمل على تزويد

الدارسين بما يراه المجتمع ضرورياً ،من خالل المناهج الدراسية وحسن االختيار للموضوعات

التي تبني وال تهدم (.(1

وتبرز كذلك أهمية المؤسسات التعليمية في تكريس القدوة الحسنة و التنشئة األخالقية ،والقيم

والمثل العليا ،والعلم النافع ،والمفاهيم الصحيحة ،والمحافظة على الثوابت في مواجهة األفكار

الضالة والمشبوهة ،ويتأتى ذلك من خالل وعي أطراف العملية التعليمية بإقامة برامج توعوية،

وتثقيفيةُ ،بغية تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطالب ،واقامة ورش عمل ونشرات تربوية موجهة
تحذر من االنحرافات الفكرية واألمنية ،ونشر السلوك الصحيح ،وتنظيم الحوار الهادئ بين
اإلدارات التعليمة والمعلمين والطالب والدارسين وتقويم أي سلوك معوج ،وتنمية إحساس الطالب

بمشكالت المجتمع الثقافية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ،واعدادهم للمشاركة في حلها.

فاإلدارة المدرسية تلعب دو اًر هاماً في بناء شخصيات الطلبة ،من خالل االلتحام بهم

واالقتراب من تفاصيل حياتهم ،والتعرف على مشكالتهم (. (1

ثالثا :دور المؤسسة الدينية واإلعالمية

 .1دور المؤسسة الدينية (المسجد ،العلماء):

تنبع أهمية المسجد في دوره الحيوي والمكمل لدور األسرة والمدرسة والجامعة في عملية

التنشئة االجتماعية القائمة على أسس اإلسالم وتعاليمه ،فالمسجد يعزز الطهارة الحسية

والمعنوية ،وينقي المسلم من كل ما يغريه من الجريمة والعدوان ،ويشيع روح الطمأنينة واألمن

بين أفراد المجتمع باعتبار المسجد من أعظم محاضن التربية لكل مسلم صغي اًر كان أم كبي اًر.
ولنا في رسولنا الكريم أسوة حسنة ،فعندما هاجر إلى المدينة قام ببناء المسجد ليكون مكاناً

للعبادة ،ودار للعلم ومؤسسة للدعوة ،وتصريف شؤون المسلمين ومكاناً لتوجيه الناشئة والشباب،

ومق اًر لعقد األلوية والرايات للجهاد ،كما كان بيتاً لتوزيع الزكاة والغنائم وايواء المحتاجين ،ومجتمعاً

للمسلمين في كل ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم.

ولعل أهم ما يقوم به المسجد الحفاظ على األمن والوقاية من الظواهر السيئة؛ إذ يعمل

كجهاز إنذار مبكر ينبه إلى الشرور واألخطار ،وذلك ألن المسجد ممثالً بإمامه وخطيبه يتميز
( )1د .بركة بن زامل الحوشان ،مرجع سابق ،ص .112

( )1رشيد محمد عبد اللطيف أبو جحجوج ،دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي المني لدى طالب المرحلة الثانوية بمدارس محافظات
غزة ،رسالة ماجستير ،فلسطين ،غزة ،كلية لتربية ،الجامعة اإلسالمية1211 ،هـ 1011-م ،ص.10
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بالقرب المكاني والنفسي لكل فرد في المجتمع ،قريب إلى النفس يعايش المجتمع يفضي إليه
الناس بأسرارهم ومشكالتهم الدينية واالجتماعية ،فيتمكن من رصد أي ظاهرة خفية بدأت بالظهور

فيبادر بالحديث عنها وعن عاقبتها في المسجد (.(1

ولكي تؤدي المؤسسة الدينية وظيفتها المهمة ال بد من إسناد مهمات التعليم واإلرشاد واإلفتاء

ونشر المفاهيم واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الكفاءة ممن نالوا حظاً واف اًر من الكتاب
والسنة والعلوم اإلسالمية والعربية واآلداب والثقافة وغيرها ،فالعلماء والمنتسبين إلى العلم الشرعي

هم أمناء هللا على وحيه من الكتاب والسنة الصحيحة وهم حراس الدين وحماة العقيدة ،وقد جعل
هللا لهم مكانة عظيمة ،فهم مرجع األمة عندما يصعب عليها أمر لذلك من الخطأ أن يحال بين
األمة وعلمائها ومشايخها وأن تنزع الثقة بهم أو يتسرب الشك إلى جدارتهم وريادتهم(.)1

 .1دور اإلعالم في تحقيق الوعي واألمان:

إن اإلدراك الكامل بأهمية رسالة اإلعالم يتطلب ضرورة استخدامها في برنامج التوعية

األمنية على نطاق واسع ،ويظهر ذلك في االتجاه المعاصر الذي يؤكد على دور اإلعالم في

دائرة الصراع بين قوى األمن من جانب وقوى الشر من جانب آخر ،وهذا يفرض إعادة ترتيب

العمل اإلعالمي في ظل التطور الكبير للجرائم واألزمات والتي قد يكون اإلعالم أحد أسبابها ،إن

لم يكن على قدر المسؤولية ،والعالقة بين اإلعالم واألمن عالقة متجددة ومتطورة بحكم الرسالة
المشتركة في خدمة الجمهور المستهدف( ،)1وفي هذا الصدد نشير إلى ضرورة تفعيل دور
اإلعالم في مجال توعية المواطنين من خالل خطة عاجلة تبدأ بالتالي:

 تكثيف استخدام وسائل اإلعالم المختلفة في إيجاد وعي عام ،ضد التيارات الفكرية المشبوهةواالنحرافات السلوكية الوافدة ،وترسيخ التمسك بالقيم الروحية واألخالقية والتربوية (.)2

( )1د .أحمد بن سيف الدين ،المؤسسات الدينية ودورها في تعميق الوعي األمني ،الندوة العلمية الثالثة واألربعون،
الرياض ،مركز الدراسات والبحوث ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية1218 ،هـ1881 /م ،ص 38وما بعدها.

( )1من المالح وجود فوضى فكرية ودينية وفقهية في بعض المجتمعات اإلسالمية المعاصرة وفقدان الشباب الثقة بعلماء
بالدهم ،فمضوا إلى طرق بعيدة عن النبع السليم والفهم الصحيح للشريعة والتي لها بالغ الخطورة على أمن األمة ،ونود
أن نشير إلى أنه لن يواجه الفكر المنحرف إال بفكر سليم وعلماء ربانيين ودعاة صادقين ،لمزيد من التوسع راجع :د.

محمد بن عمر بن سالم بازمول والمقدم .على بن محمد الزهراني ،مرجع سابق ،ص 11وما بعدها.

( ) 1د .محمود شاكر سعيد ،المصطلحات األمنية المستخدمة في الدول العربية ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،دار جامعة نايف للنشر1217 ،هـ 1013/م ،ص .31

( )2د .محمد سيف الدين عبد الرازق ،د .يس ار حسني عبد الخالق ،المحددات النظرية والعملية لإلعالم األمني الوقائي
دراسة تحليلية ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،دار جامعة نايف للنشر1217 ،هـ 1013 /م ،ص .1
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 -تشجيع نشر النتاجات الثقافية والفنية المستمدة من التراث اإلسالمي والعربي األصيل.

 تبصير المواطنين بوجوب حرصهم على اتخاذ اإلجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وممتلكاتهممن أي عدوان إجرامي وذلك بتبني برامج توعوية لتبصيرهم بذلك.

 االهتمام باإلعالم األمني وذلك لتحقيق األمن اإلعالمي ،ومفاد ذلك انسياب وتدفقالمعلومات الصحيحة للمواطنين والتفاعل الخالق مع الرأي العام ،وتوفير الكوادر اإلعالمية
والتقنيات المعلوماتية ،وتدعيم صنوف المشاركة الشعبية واالتصال الجماهيري (.)1

ومما سبق يتضح ضرورة االرتقاء بالرسالة اإلعالمية العامة واألمنية بصفة خاصة لمواجهة

المنافسة اإلعالمية المتعاظمة والمستغلة في التأثير على الفكر والسلوك وبشكل سيئ ونشر

ثقافات غريبة عن مجتمعاتنا اإلسالمية والعربية ( ،)1لذلك يرى الباحث أنه ال بد أن يكون إعالمنا

واقعياً معايشاً للقضايا المجتمعية ومتوافقاً مع آمال الناس وتطلعاتهم.
رابع ا :دور المؤسسة األمنية

المؤسسة األمنية لها مهمة كبيرة إلى جانب األسرة والمدرسة والجامعة والمسجد في نشر

الوعي األمني ،ومن أهم االستراتيجيات الفاعلة التي يجب أن تتبناها:

 بناء نوع من المصداقية ومد جسور الثقة بين أفراد المجتمع ورجال األمن لتعزيز جهودالوقاية من الجريمة واألزمات.

المهددات
 ضرورة تبني حمالت توعوية منظمة وندوات متخصصة ،تبدأ من التعرف على ُاألمنية والجرائم وكيفية الوقاية منها والتعاون على مواجهتها (.)1

بناء على تقارير المراكز البحثية
 مواكبة المستجدات األمنية والثقافية واالجتماعية المعاصرة ًاألمنية واإلدارات المتخصصة في هذا المجال ووضع البرامج الالزمة لعملية التوعية
والجهات المنفذة والفئة المستهدفة ،وفق سياسة استشراف المستقبل واإلنذار المبكر.

( )1د .أحمد عبد الفتاح كلوب ،دور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية ،رسالة دكتوراه ،القاهرة ،أكاديمية الشرطة،
كلية الدراسات العليا1011 ،م ،ص  17وما بعدها.

( )1د .عديل احمد الشرمان ،دور برامج اإلعالم األمني التلفزيونية في الوقاية من الجريمة ،الرياض ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،دار جامعة نايف للنشر1213 ،هـ1011 ،م ،ص .11

( )1تعتبر المؤسسة األمنية السعودية واإلماراتية رائدة في مجال إقامة المؤتمرات والندوات المتعلقة بالوعي األمني ،بمشاركة

العلماء والشباب والمختصين والمؤسسات المختلفة للدولة ،واالهتمام بمخرجاتها وتفعيل العمل بها مما كان له أثر كبير

على هذه المجتمعات ،للتعرف على المؤتمرات وبرامج الوعي األمني المختلفة ،راجع الروابط التالية:
http://www.nauss.edu.sa/Ar/Pages/Home
https://www.dubaipolice.ac.ae/academy_prod/ar/ind
http://www.shjpolice.gov.ae/ar/index.aspx
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 يعتبر رفع كفاءة األجهزة المنفذة للخطط األمنية واالستراتيجية والتوعوية مهماً جداً ،سواء كانذلك على مستوى عمليات المواجهة مع العناصر اإلجرامية أو على صعيد العمليات الوقائية
لمنع وقوع الجريمة (.)1

وبعد هذا العرض السابق يأتي الدور الحكومي في دعم هذه السياسات واالستراتيجيات

وتوفير األجواء واإلمكانات والوسائل الالزمة لتنفيذها ،واالهتمام بالتعاون العربي األمني لتشكيل
جبهة قوية ضد التطور اإلجرامي واألزماتي ،وفق قناعة بأن المنظومة األمنية العربية وحدة

واحدة تتضرر بشكل أو بآخر إذا انفلت عقد األمن في دولة عربية أخرى (.)1

خامسا :شرطة الشارقة نموذجا في تعميق الوعي األمني لدى الطالب

تعتبر عملية التنمية الشاملة والمستدامة هدفاً تسعى إلى تحقيقه دول العالم كافة ،غير أن

هذه التنمية ال يمكن أن تقوم وتصبح حقيقة ملموسة ما لم تقم على ركائز عدة يقف األمن على
رأسها ،بحيث يخلق الجو اآلمن والمناخ الصالح لالستثمار والحفاظ على مقدراته ،كما أنه ال
يمكن تحقيق األمن في المجتمعات إال من خالل تضافر جهود أفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية

والمدنية بحيث تشكل كلها الجناح اآلخر الذي تحلق به عملية شيوع األمن في سماء كل أرجاء

البالد ،وان هذا لن يحدث ما لم نخلق أجياالً تعي معنى األمن وأهميته ،وتعي دورها في تحقيقه
ومن هنا كانت رؤية شرطة الشارقة التي تهدف إلى العمل على توعية الناشئة ،واألجيال الواعدة

بمفهوم األمن ،والوعي االجتماعي تجاهه ،ومنحها فرصة المشاركة الفاعلة في تحقيقه ،وعليه فقد
تبين ضرورة التواصل مع هذه األجيال من خالل عملية تعليمية تدريبية متكاملة تسعى إلى كسب

جهود وطاقات تلك األجيال ،وتوظيفها في خدمة المجتمع.

()1

( )1د .أحمد ضي اء الدين خليل ،أسس اإلستراتيجية الجنائية وتطبيقاتها األمنية ،الرياض ،المركز العربي للدراسات األمنية
والتدريب1881 ،م ،ص 72وما بعدها.

( )1تعتبر مساعي التعاون العربي القائمة اآلن في مجال مكافحة الجريمة متنوعة تغطي المجاالت التدريبية والتعليمية
وتبادل الخبرات والكوادر البشرية واإلمكانات الفنية والمادية وتبادل المعلومات الجنائية وتسليم المجرمين ،ومن اآلليات

الهامة في هذا المجال التعاون األمني العربي مجلس وزراء الداخلية العرب والمؤتمرات األمنية واألنشطة العلمية التي
تنظمها أجهزة المجلس المختلفة ،وال بد من توسيع العمل على تعزيز الجانب الوقائي من خالل صناعة وعي أمني

عربي متكامل وفقاً لالستراتيجيات المقرة سابقاً وتطوير العمل بها وفقاً للمستجدات األمنية المعاصرة .راجع في ذلك :د.
محمد األمين البشري ،األمن العربي (المقومات والمعوقات) ،الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الطبعة
األولى1210 ،هـ 1000/م ،ص 113وما بعدها.

( )1اللواء .حميد محمد الهديدي :قائد عام شرطة الشارقة .راجع في برنامج الثقافة األمنية على الرابط التالي :تاريخ الزيارة
1013-1-11م.

https://www.shjpolice.gov.ae/websites/thaqafa/index
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ويهدف برنامج الثقافة األمنية إلى خلق جيل واع من الطالب ،يشارك الشرطة في منع

الجريمة ،ويعزز دور الشرطة المجتمعية في المدارس لتقليل معدالت االنحراف السلوكي بين

الطالب ،وغرس ثقافة أمنية تقوم على أسس منهجية واضحة ،يكون هدفها األساسي القضاء
على المشكالت والظواهر السلبية التي يعانيها المجتمع المدرسي ،والمتمثلة في تزايد حاالت
التسرب الدراسي ،وتنامي حاالت االنحراف السلوكي ،وبوادر العنف في المجتمع الطالبي ،إلى

جانب بعض أنماط السلوك والتصرفات التي تستوجب التدخل على المستويين األمني والتربوي.

()1

وأسست شرطة الشارقة برنامج الثقافة األمنية وفقا للعديد من األسس التالية:

 .1استراتيجية برنامج الثقافة األمنية:

الرؤية :جيل واع ومثقف متسلح بالعلم والقيم.

الرسالة :نشر الثقافة األمنية في سبيل إيجاد أجيال من الطلبة محصنة أمنياً وأخالقياً.

مفهوم الثقافة األمنية :يقصد بها إشاعة الوعي بين كافة فئات المجتمع بأهمية األمن

وانعكاساته على المجتمع ،اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

 .2لماذا نحتاج إلى برنامج الثقافة األمنية:

ألن العالقة التقليدية بين البيت والمدرسة لم تعد النموذج األمثل في حل المشكالت التربوية

واالجتماعية التي قد تواجه الطالب في مدارسنا الحكومية والخاصة ،لذلك البد من وجود ثقافة

أمنية قائمة على أسس منهجية واضحة يكون هدفها األساسي القضاء على هذه المشكالت
التربوية قبل استفحالها في المجتمع.

 .1المحاور األساسية لبرنامج الثقافة األمنية:
المحور األول :ثقافي لتعزيز الحس األمني لدى الطالب ،وتنمية الثقة والتفاهم واالحترام المتبادل
بين رجال الشرطة والطالب.

المحور الثاني :وقائي لتوفير الحماية والدعم من خالل التدابير االحت ارزية لتمكين الطالب من
ممارسة حقوقهم.

المحور الثالث :أمني لتأصيل االنتماء والوالء والمسؤولية ،وتعزيز الوعي األمني لدى الطالب.

( )1راجع في ذلك الرابط التالي :تاريخ الزيارة 1013-1-11م.
http://www.emaratalyoum.com/local،section/other/2013،01،17،1.541876.
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 .2خط سير الطالب في البرنامج:

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة برنامج الثقافة األمنية للطالب ،الذي يتكون من  21مادة

أمنية ،ويستمر البرنامج حتى نهاية العام الدراسي ،وتم تقسيم المواد إلى حلقات تتنوع فيه
مدخالت الوعي األمني الكامل واعالء القيم (.)1

وتسعى شرطة الشارقة من خالل العديد من المبادرات التي تبنتها إلى حث منظمات

المجتمع ومؤسساته للقيام بدورها في حماية المجتمع واإلسهام في عملية التنشئة االجتماعية
السليمة ،وتحصين الشباب ضد العوامل التي تدفع بهم إلى الوقوع في حبائل الجريمة والسلوكيات

الدخيلة على واقعنا ،والمتناقضة مع قيم المجتمع وثوابته األخالقية والدينية وأعرافه وتقاليده (.)1
()1

 .1أدوات تنفيذ البرنامج والفئة المستهدفة:
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( )1وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المواد تشمل برنامجاً كامالً للتوعية يستهدف موضوعات حيوية ومنها (:وطني ،سالمة
بيئتي ،األلعاب النارية ،تعلم كيف تقول ال ،سالمتي في حافلة مدرستي ،هويتي ،بر الوالدين ،شرطي المرور ،األمانة،

بيتي آمن ،اإليجابية والعمل التطوعي ،اإلعالم اآلمن ،الحياء في حياة الفتيات ،حب الوطن ،الصداقة ،السالمة

المرورية ،التدخين ،التفوق الدراسي ،كيف أكون متمي اًز ،التسرب الدراسي ،غض البصر ،كارثة اإلدمان ،أميرة العفاف،
إدارة الوقت بحكمة وفاعلية ،اإليمان وأثره في الحياة ،خطط لمستقبلك ،كلنا شرطي في مواجهة الجريمة ،شغب
المالعب ،التشبه بالجنس اآلخر يهدد أمن واستقرار المجتمع ،المخاطر االجتماعية للتقنيات الحديثة ،اإلعداد والتأهيل

للحياة الجامعية) لالطالع على المواد األمنية المختلفة .راجع برنامج الثقافة األمنية على الرابط التالي :تاريخ الزيارة

1013- 1-13م.

https://www.shjpolice.gov.ae/websites/thaqafa/index
( )1راجع الرابط التالي :تاريخ الزيارة 1013- 1- 13م.
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/0e102b92،aad5،4ea3،b218،775b53383fde.
( )1راجع الشكل في برنامج الثقافة األمنية على الرابط التالي :تاريخ الزيارة 1013-1-11م.
https://www.shjpolice.gov.ae/websites/thaqafa/index

وفي الختام فإن ما قدمه الباحث في هذا البحث يسعى إلى إبراز الدور المؤثر والكبير للوعي
األمني على مختلف المستويات والمجاالت ،ويفتح الباب أمام رؤية استشرافية تقوم على تحصين

المجتمع وارجاعه مرة أخرى إلى النبع الصافي والطريق المنير ،خصوصاً في عصر أصبح من
سماته البارزة األزمات والجرائم واالنحرافات المتتالية والمتسارعة.

فبحسن التمسك بمنهجنا اإلسالمي وتوعية مجتمعاتنا بضوابطه ومعطياته ،تتحقق الغاية

المرجوة في الحياة الدنيا من استمتاع بنعمها ،وأمن في أيامها ،وطمأنينة تجاه أحداثها ،وقناعة
بحكمها وقدرها ويقين بحسن الثواب في آخرتها.

النتائج والتوصيات:

أولا :النتائج
 .1األمن ال يعني غياب الجريمة تماماً ،ألن غيابها التام يعني أن ذلك المجتمع ال ينتمي إلى
عالم البشر ولكنه يعني تقليلها إلى أبعد مدى ،والوقاية منها قبل وقوعها والتخلص من آثارها
بعد وقوعها ،وهذا ال يتأتى إال بنشر الوعي األمني وتعميقه وتعاون الجميع في تحقيقه.

 .1على الرغم من الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجريمة على مختلف المستويات ورغم
النفقات الباهظة ،إال أن الوعي األمني ألفراد المجتمع يمثل طليعة هذه الجهود.

 .1إن العمل األمني ال يتعلق باألجهزة األمنية الرسمية وحسب ،إنما هو عمل يمارسه كل إنسان
في حياته اليومية العادية ،وبدرجات متفاوتة بحسب طبيعة المسؤوليات والطموحات التي
يعيشها ولذا يعد الفرد حجر الزاوية في موضوع األمن ،فكل فرد مسؤول عنه.

 .2إن األمن والمجتمع يكمل أحدهم اآلخر ويوجد بينهما الترابط الوثيق؛ وذلك أنه ال حياة
للمجتمع إال باستتباب األمن وال يمكن لألمن أن يتحقق إال في بيئة اجتماعية مترابطة.

 .1المتأمل في أصول الدين اإلسالمي وفروعه يجد أنه يحقق للبشرية أمنها وطمأنينتها

وسعادتها في الدنيا واآلخرة ،ويحقق الوقاية من االنحراف عن السلوك السوي ويقي من

المخاطر؛ ذلك أن الوازع الديني يخلق الرقابة الذاتية لدى الفرد ،وينمي الدافع إلى العمل.

 .3الجريمة المعاصرة أصبحت مهنة لها عائداتها القادرة على جذب العقول والكفاءات ،وهذا
يتطلب استراتيجية توعوية لمواجهة ذلك.

 .7تشكل األسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية واإلعالمية رافداً هاماً للنشء وتأسيس أجيال واعية
بمحيطها ومدركة لألخطار التي تتعرض لها أمتها.
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 .1تمثل البرامج الثقافية واألمنية التي اعتمدتها شرطة الشارقة نموذجاً قاد اًر على التأثير وتحقيق
التنمية األمنية المستدامة ضد األخطار والجرائم واألزمات المختلفة.

ثانيا :توصيات البحث

 .1العمل على إحياء فكرة الموسم الثقافي التي تعقده اإلمارات العربية المتحدة

()1

الذي ُيعتبر

من وجهة نظرنا بأنه مهرجان وطني للوعي األمني ،والعمل على ضرورة نشره ليصبح

نموذجاً عربياً واسالمياً لتنمية الوعي.

 .1إعداد الدراسات األمنية الخاصة باتجاهات األزمات والجرائم المعاصرة والعوامل الجاذبة

الستفحالها وتطورها ،واعداد الدراسات الخاصة باتجاهات المجتمع األخالقية والتربوية
والدينية ،ومدى تدهورها أو تحسنها.

 .1ضرورة قيام المؤسسة األمنية بفتح باب الحوار بينها وبين شرائح المجتمع المختلفة
وخصوصاً الشباب ،من خالل نشاطات وبرامج متنوعة تؤسس لعالقة جديدة من الثقة
واالحترام المتبادل ،وذلك إذا ما علمنا بسعي الكثير من الجهات الداخلية والخارجية بالعمل
وفق خطط مدروسة لتوسيع الفجوة بين هذه األجهزة وبين المجتمع الذي تنتمي إليه.

 .2إشراك الشباب بشكل فعلي في عمليات التوعية األمنية ضمن فرق العمل الجماعي باعتبارهم
الفئة األولى المستهدفة من الجرائم واألزمات.

 .1العمل على تأسيس مشروع مجتمعي يهدف إلى تعميق دور األسرة والمدرسة والمسجد

واإلعالم والمؤسسات األهلية ضمن خطة حكومية شاملة ،ضد رياح التغيير والتفكيك

والضعف التي تتعرض لها المنطقة بأسرها.

 .3العمل المستمر في تنفيذ خطط إعالمية عربية موحدة على غرار الخطة اإلعالمية الموحدة
لمكافحة ظاهرة المخدرات التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب بموجب القرار رقم

( )113بتاريخ 1882/1/1م والتي هدفت إلى تحصين جميع فئات المجتمع العربي ضد
المخدرات وتوعية المتورطين بقضايا وتشجيعهم على التخلص من هذه اآلفة.

 .7ترسيخ أصول وقواعد الدين اإلسالمي من خالل المؤسسات الدينية ،بما له من تأثير عميق
وقوي في النفس اإلنسانية ،وبما يحتويه من قواعد األخالق والحث على السلوك القويم.

( )1وهو مشروع إلعداد وتنفيذ محاضرات وطنية تعليمية وتوعوية مختلفة ،وزيارات طالبية تُعزز الهوية الوطنية وتعمق
مشاعر الوالء واالنتماء للوطن لدى الشرائح الطالبية في مختلف مدارس الدولة.
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 .1وآخر توصية أن نجعل الوعي األمني من متطلبات التنمية المستدامة للقطاع األمني؛ ألنها
من أمن الماضي ،وأمن ووقاية الحاضر ،وحصانة لمستقبل األجيال القادمة.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين.
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أولا :القرآن الكريم
ثانيا :كتب التفسير واألحاديث والفقه

قائمة المراجع

الخ َبر ،المملكة العربية السعودية ،دار
 .1أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ،الموافقاتُ ،
ابن عفان للنشر والتوزيع ،المجلد الثاني ،الطبعة األولى1217 ،هـ1887 /م.

 .1أبى بكر جابر الجزائري ،أيسر التفاسير لكالم العلى الكبير ،المدينة المنورة ،مكتبة العلوم
والحكم ،الطبعة األولى الجديدة1211 ،هـ1001/م.

 .1أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،رياض الصالحين ،غزة ،مكتبة سمير منصور للطباعة
والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى1211 ،هـ1007 /م.

 .2أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ،صحيح البخاري ،ترقيم وترتيب .محمد
فؤاد عبد الباقي ،القاهرة ،دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى1008 ،م.

 .1حسين بن عودة العوايشة ،الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة النبوية المطهرة،
األردن ،المكتبة اإلسالمية ،الطبعة األولى1213 ،هـ1001 /م.

 .3محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ،سنن الترمذي ،بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،الجزء الرابع1213 ،هـ1001 /م.

 .7محمد ناصر الدين األلباني ،تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم ،بيروت،
المكتب اإلسالمي ،الطبعة األولى1201 ،هـ1812 /م.

ثالثا :المراجع العربية

 .1إبراهيم بن محمد بن عبد هللا السعدان ،سد الذرائع ودوره في الوقاية من الجريمة ،رسالة
ماجستير ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية1211 ،هـ1010 /م.

 .1أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،المكتب
اإلسالمي ،بيروت1213 ،هـ1883/م.

 .1د .أحمد بن سيف الدين ،المؤسسات الدينية ودورها في تعميق الوعي األمني ،الندوة العلمية

الثالثة واألربعون ،الرياض ،مركز الدراسات والبحوث ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،
1218هـ1881 /م.

 .2د .أحمد ضياء الدين خليل ،أسس اإلستراتيجية الجنائية وتطبيقاتها األمنية ،الرياض ،المركز
العربي للدراسات األمنية والتدريب1881 ،م.
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 .1إدارة األزمة األمنية ،القاهرة ،مطابع الطوبجي ،بدون سنة نشر.

 .3محاضرات دبلوم إدارة األزمات والكوارث ،القاهرة ،أكاديمية الشرطة ،كلية الدراسات العليا،
1003م.

 .7د .أحمد عبد الفتاح كلوب ،دور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية ،رسالة دكتوراه،
القاهرة ،أكاديمية الشرطة ،كلية الدراسات العليا1011 ،م.

 .1د .أحمد علي صالح جندب ،ظاهرة الثأر في المجتمعين اليمنى والمصري ،القاهرة ،رسالة
دكتوراه ،أكاديمية الشرطة ،كلية الدراسات العليا1001 ،م.

 .8اإلستراتيجية األمنية العربية ،جامعة الدول العربية ،مجلس وزراء الداخلية العرب ،األمانة
العامة ،دورة االنعقاد الثانية ،بغداد ،قرار رقم ( )11بتاريخ  1811 /11/7والمعدلة بقرار رقم
( )171بتاريخ 1881 /1/1م.

 .10د .بركة بن زامل الحوشان ،الوعي األمني ،الرياض ،مركز البحوث والدراسات ،كلية الملك
فهد األمنية1211 ،هـ 1002 /م.

 .11د .صالح الصاوي ،التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية ،القاهرة ،دار اإلعالم الدولي،
الطبعة األولى ،بدون سنة نشر.

 .11رشيد محمد عبد اللطيف أبو جحجوج ،دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي المني لدى
طالب المرحلة الثانوية بمدارس محافظات غزة ،رسالة ماجستير ،فلسطين ،غزة ،كلية لتربية،

الجامعة اإلسالمية1211 ،ه ـ 1011-م.

 .11د .عبد الحليم عويس ،العصبية القومية ،القاهرة ،دار الصحوة1882 ،م.

 .12د .عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،األمن في حياة الناس وأهميته في اإلسالم ،الرياض،
و ازرة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،بدون سنة نشر.

 .11د.عبد الناصر عبد الهادي ،اإلدارة الرشيدة لقطاع األمن القيادة العامة لشرطة دبي
أنموذجاً ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،دار جامعة نايف للنشر1213 ،هـ /
1011م.

 .13د .عديل احمد الشرمان ،دور ب ارمج اإلعالم األمني التلفزيونية في الوقاية من الجريمة،
الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،دار جامعة نايف للنشر1213 ،هـ1011 ،م.

 .17مجلس وزراء الداخلية العرب ،دور األمن في التنمية ،المؤتمر السادس والعشرون لقادة
الشرطة واألمن العرب ،تونس ،المنعقد في الفترة ما بين 13حتى 1001\10\11م.
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 .11د .محمد األمين البشري ،األمن العربي (المقومات والمعوقات) ،الرياض ،أكاديمية نايف
العربية للعلوم األمنية ،الطبعة األولى1210 ،هـ 1000/م.

 .18محمد بن سعيد محمد العمري ،التربية األمنية في المنهج اإلسالمي أصولها ودورها في
تكوين الوعي باألمن االجتماعي لدى األجيال ،رسالة دكتوراه ،الرياض ،جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية1210 ،هـ1008 /م.

 .10محمد بن علي الشوكاني ،أدب الطلب ومنتهى األرب ،تحقيق ودراسة .عبد هللا يحيى
السريحي ،بيروت ،دار ابن حزم ،الطبعة األولى1218 ،هـ1881 /م.

 .11د .محمد بن عمر بن سالم بازمول والمقدم .على بن محمد الزهراني ،اإلرهاب والمخدرات،
القاهرة ،دار االستقامة ،الطبعة األولى1218 ،هـ1001/م.

 .11محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري (ابن منظور) ،لسان العرب ،دار صادر –
بيروت ،الطبعة األولى ،بدون سنة نشر.

يسر حسني عبد الخالق ،المحددات النظرية والعلمية
 .11د .محمد سيف الدين عبد الرازق ،د .ا
لإلعالم األمني الوقائي دراسة تحليلية ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،دار

جامعة نايف للنشر1217 ،هـ 1013 /م.

 .12د .محمد عبد هللا ولد محمدن ،الشرطة المجتمعية في المنظور اإلسالمي ،ورقة عمل مقدمة
للندوة العلمية لمفهوم الشرطة المجتمعية ،دبي ،مركز الدراسات والبحوث ،قسم الندوات
واللقاءات العلمية– الفترة ما بين 18إلى1001/8/11م.

 .11د .محمود شاكر سعيد ،المصطلحات األمنية المستخدمة في الدول العربية ،الرياض،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،دار جامعة نايف للنشر1217 ،هـ 1013/م.

 .13د .مدحت محمد أبو النصر ،أساسيات علم ومهنة اإلدارة ،القاهرة ،دار السالم ،الطبعة
األولى1007 ،م.

 .17د .مصطفى النصراوي ،قياس الوعي األمني لدى الجمهور العربي ،المركز العربي
للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض1211 ،هـ.

 .11د .مصطفى عمر التير ،دور مؤسسات المجتمع في تعميق وتفعيل الوعي األمني لدى

المواطن العربي ،الندوة العلمية الثالثة واألربعون ،الرياض ،مركز الدراسات والبحوث،
أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية1218 ،هـ.

177

رابع ا :األبحاث واألوراق العلمية
 .1د .داود عبد الرازق الباز ،تدابير حماية األمن العام بين الشريعة والقانون ،مقالة ،الرياض،

أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،المجلد ،11

العدد  ،11محرم 1212هـ.

 .1د.عباس أبو شامة ،مفهوم الشرطة المجتمعية (الفلسفة والنظرية والتاريخ) ،ورقة عمل مقدمة
للندوة العلمية لمفهوم الشرطة المجتمعية ،دبي ،مركز الدراسات والبحوث ،قسم الندوات
واللقاءات العلمية – الفترة ما بين  18إلى 1001/8/11م.

 .1د.عبد العزيز بن صقر الغامدي ،تعميق الوعي األمني لدى المواطن العربي ،الندوة العلمية

الثالثة واألربعون ،الرياض ،مركز الدراسات والبحوث ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،
1218هـ1881 /م.

 .4د .محمد إبراهيم سلمان و د .محمد إبراهيم عسلية ،دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات
غزة في تنمية وعي الطالب بالثقافة األمنية لمواجهة المخاطر األمنية ،جامعة األقصى،

فلسطين ،غزة ،مجلة جامعة األقصى للعلوم اإلنسانية ،المجلد  ،10عدد خاص1013 ،م.

 .5د.يوسف حسن صافي ،تعزيز األمن التربوي كركيزة ألمن وطني وقومي مستدام ،ورقة علمية
مقدمة في اليوم الدراسي بعنوان األمن التربوي الفلسطيني في ظل العدوان اإلسرائيلي على

قطاع غزة ،جامعة األقصى ،قسم أصول التربية.1008-2-17 ،

خامسا :شبكة النترنت

http://www.nauss.edu.sa/Ar/Pages/Home.aspx.
https://www.dubaipolice.ac.ae/academy_prod/ar/index.jsp.
http://www.shjpolice.gov.ae/ar/index.aspx.
https://www.shjpolice.gov.ae/websites/thaqafa/index.html.
http://www.emaratalyoum.com/local،section/other/2013،01،17،1.54.
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/0e102b92،aad5،4ea3.
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=6994&id=212&sid=1207
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54699/#ixzz40M.
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المسؤولية الجزائية للطبيب عن الخطأ الطبي-دراسة تحليلية-
الدكتور/أحمد أسامه كامل حسنية
أستاذ القانون الجنائي المساعد-جامعة غزة-فلسطين
الملخص
يهدف هذا البحث إلى إجالء الغموض عن المسؤولية الجزائية للطبيب عن أخطائه الطبيةة هةذا الموعةو

الذي أثار جدالً واسعاً حول األساس القانوني الذي ترتكز عليه هذه المسؤولية.

ومةةن تحليةةن الناةةون القانونيةةة الجزائيةةة الجلسةةطينية نجةةد أن هةةذا األسةةاس يتمثةةن ةةي الخط ة الطبةةي الةةذي

يرتكةةب إمةةا باةةور عمديةة أو غيةةر عمديةة .هةةذا الخطة ومةةن خةةالل التحليةةن وجةةدنا أنةةه محةةا بجةةدل قهةةي
واختالف قعائي حول المعيار العابط له ويدور هذا االختالف حول معيارين أحةدهما خخاةياً واألخةر

ماديةاً األمةةر الةةذي مثةن دا عةاً لنةةا للتعةةرف علةةى موقةةل القعةةاء الجلسةةطيني واسةةتق ارره علةةى األخةةذ ب حةةدهما
دون األخةةر .وهةةد نا أيعةةا إلةةى إب ةراز األرتةةان التةةي ترتكةةز عليهةةا هةةذه المسةةؤولية ووجةةدنا أنهةةا تتمثةةن ةةي
األرتةةان العامةةة للمسةةؤولية الجزائيةةة وهةةي الةةرتن المةةادي الةةذي يتكةةون مةةن الخطة والعةةرر والنتيجةةة والةةرتن

المعنوي الذي يعتبةر التعةرف عليةه عةرورياً إلسةناد الجعةن إلةى الجاعةن ومةا أثةاره موعةو العالقةة السةببية
ي هذا المعمار من خالف قهي وقانوني وقعائي.

خلا ة

هةةذا البحةةث إلةةى أن المخةةر الجلسةةطيني ل ة يع ة تعريج ةاً واعةةحاً ودقيق ةاً للخط ة الطبةةي وأخع ة

الطبيةب للقواعةةد العامةة التةةي يخعة لهةةا المةواطن العةةادي ةي خةةا المسةاءلة الجزائيةةة .األمةر الةةذي يواةةلنا

إلى عرور الت كيد على أن المخر مطالب باإلس ار للتدخن لتحديد مجهو الخط الطبي وا ةراد هةذه المهنةة
المقدسة بناون مستقلة.

الكلمات المفتاحية( :الطبيب-المسؤولية الجزائية-الخط الطبي-اإلهمال وعد االحتيا -الرعونة-عد
االحتراز).

Abstract:
The present study aimed at searching in penal responsibility of the doctor for his
medical errors.
This topic evokes argument on legal basis where this responsibility concentrates
on. From analyzing of the Palestinian penal texts, we find that this basis
incarnated in the medical errors, which is committed purposively or nonpurposively. This error, and through analysis we find that it is surrounded by
jurisprudent debate and judicial difference about the criterion that controlled it,
between the personal and the material criterion and the settlement of the
Palestinian judiciary on either one of them. We aimed at showing the pillars
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which this responsibility based on .It was found that it is incarnated in the
general pillars which are: the material pillar which is formed from misdoing ,
harmfulness and a conclusion and a moral pillar. In addition, what evokes the
matter of casual relationship in making a jurisprudent, legal and judicial
?difference
The study revealed that the Palestinian legislator did not put a clear and accurate
definition for the medical error and he subjected the doctor to the general rules,
which the normal citizen is subjected to in the penal accountability incision.
This will lead us to the necessity to assure that the legislator is required to hurry
up in the interference to identify the concept of medical error and singling this
sacred job with independent texts.

المقدمة:

إن مخةةتلة األخطةةاء الطبيةةة ل ة تعةةد مخةةتلة مهنيةةة محاةةور عةةمن توادرهةةا ةةي السةةاحة الطبيةةة بةةن هةةي
مختلة اجتماعية تحوز على أهمية خااة لدى جمي

هاجساً لرجال القانون والعدالة تون األخطاء الطبية بات

إاةةابته بعاهةةا

واعاقةةا

ئا

المجتم وخرائحه إعةا ة لكونهةا باتة

تنج عنها ي بعةض الحةاال

تخةتن

و ةا المرعةى أو

تجةةتأ البةةاب أمةةا الكيجيةةة التةةي يتعةةين إتباعهةةا لمجابهةةة هةةذه األخطةةاء والمخةةاطر

التي تنج عنها.

إن مهنةةة الطةةب باعتبارهةةا مهنةةة مقدسةةة لمةةا تتس ة بةةه مةةن دور إنسةةاني أبةةا لمالئتةةة الرحمةةة أن يقوم ةوا

باألعمةال الجراحيةة -والتةةي تعةد مةن قبيةةن أسةباب اإلباحةة و ةةا القةانون -تونهةا ترتكةةز علةى الغايةة السةةامية

من وراء إنجازها؛ وهي إنقاذ المرعى والجرحى نتيجة للطاب البخري لألطباء تةان ال بةد مةن إحاطةة هةذه
المهنةةة بالرقابةةة علةةى الرعونةةة أو اإلهمةةال أو عةةد التباةةر الةةذي قةةد يرتكبةةه األطبةةاء قاةةداً أو دون قاةةد.
وسةواء تةةان طبيبةاً واحةةداً أو مجموعةةة مةةن األطبةةاء بمةةا بةةا

يعةةرف بالمسةةؤولية الجنائيةةة لألطبةاء .وبمةةا أن

تحديةةد مسةةؤولية الطبيةةب الجزائيةةة مةةن األمةةور الجنيةةة الدقيقةةة والمعقةةد والمتخةةعبة ةةال بةةد مةةن تحليلهةةا و ق ةاً
لناةةون القةةانون وتسةةليط العةةوء علةةى رأي الجقةةه ومعر ةةة موقةةل القعةةاء مةةن مسةةائلة األطبةةاء جزائيةاً عةةن
أخطائه الطبية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث ي تسليطها العوء علةى جانةب قةانوني هةا علةى الاةعيدين التخةريعي والقعةائي
ي لسطين وبعض الدول األخرى المقارنة يما يخن المسؤولية الجزائية لألطباء عن أخطائه الطبية.

إشكاليات البحث:

جاء هذا البحث لإلجابة عن بعض التساؤال

التي تان

وراء تتابة هذا البحث وأهمها:
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هن أ رد المخر الجلسطيني تخريعا

مستقلة لمواجهة ظاهر األخطاء الطبية؟

مدى مالئمة القواعد العامة المطبقة ي لسطين لالنطباق على جريمة الخط الطبي؟



ما هو المعيار العابط لقيا المسؤولية الجزائية للطبيب؟



موقل القعاء الجلسطيني من طبيعة العالقة ما بين الطبيب والمريض؟



تيل تعامن المخر والقعاء ي إثبا

منهج الدراسة:

العالقة السببية بين النتيجة والخط الطبي؟

اعتمدنا ي هذا البحث على المنهج التحليلي لتحلين الكن إلى الجزء المتون له من خالل تناول ناةون

ق ةةانون العقوب ةةا

 47لس ةةنة  6391وق ةةانون  61لس ةةنة  6311وق ةةانون اإلجة ةراءا

الجزائي ةةة رقة ة  9لس ةةنة

 1116واسةةتعراض موقةةل القعةةاء الجلسةةطيني واالسةةتئناس بموقةةل القعةةاء المقةةارن ودوم ةاً االسةةتعانة
بالرأي الجقهي إلزالة الغموض بخ ن الخط الطبي أو غيره من األمةور التةي أثةار وال ازلة
خا المسؤولية الجزائية للطبيب عن األخطاء الطبية.

تثيةر جةدال ةي

خطة البحث:

قمنةةا بتقسةةي هةةذا البحةةث إلةةى مبحثةةين تناولنةةا ةةي المبحةةث األول ماهيةةة المسةةؤولية الجزائيةةة للطبيةةب و ةةي
المبحةةث الثةةاني تناولنةةا أرتةةان المسةةؤولية الجزائيةةة للطبيةةب .مةةدعمين ذلةةا بةةالنن القةةانوني وال ةرأي الجقهةةي

والقعائي قدر اإلمتان.

المبحث األول :ماهية المسؤولية الجزائية للطبيب

لمةةا تةةان موعةةو عمةةن ونخةةا الطبيةةب هةةو اإلنسةةان جسةةماً وعق ةالً ونجس ةاً وعملةةه يتعلةةا باألسةةاس بحيةةا

الناس واحته وسالمته وتبعاً لذلا باحة المجتم وسالمته وأمنه وسعادته وطالما أن الطبيةب يتسة

بالسةةمة البخ ةرية القابلةةة الرتكةةاب األخطةةاء ة ن ذلةةا يمثةةن دا ع ةاً لنةةا للبحةةث ةةي غمةةار المسةةؤولية الجزائيةةة

المترتبةةة ةةي حالةةة إن أخطة هةةذا الطبيةةب .وهةةو مةةا سةةنعمن علةةى تجاةةيله وتحليلةةه مةةن خةةالل مطلبةةين؛ ةةي
المطلةب األول :نتنةاول ماهيةةة المسةؤولية الجزائيةة للطبيةةب و ةي المطلةب الثةةاني :نجاةن ونحلةن مقتعةةيا
الخط الطبي ومن يتحمن عبء إثباته.

المطلب األول :مفهوم المسؤولية الجزائية للطبيب

يتطلب البحث ي هذا الموعو توعةيأ مجهةو المسةؤولية الجزائيةة الطبيةة بة براز مجهومهةا وسيةان األسةاس
الذي تقو عليه والمتمثن ي الخط الطبي وابراز المعيار المعتمد لتحديد مسةؤولية الطبيةب مةن عةدمها مةن
خالل رعين متتاليين:
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الفرع األول :تعريف المسؤولية الجزائية الطبية.
تعةةرف المسةةؤولية الجزائيةةة ب نهةةا (تعبيةةر عةةن ثبةةو نسةةبة الوع ة اإلج ارمةةي للواقعةةة الماديةةة التةةي يجرمهةةا

القانون إلي خخن معين مته بها بحيث يعاف هذا الوع إلى حسابه يتحمن تبعتةه وياةبأ مسةتحقاً

للمؤاخذ عنه بالعقاب))6(.

ونخير هنا إلى أن مجرد اإلتيان المادي للجريمة ال يؤدي بالعرور إلى إنزال العقوبةة علةى مرتكبهةا مةا لة

تثب

مسؤوليته الجزائية بمعر ة القعاء)1( .

وو ق ةاً لم ةةا س ةةبا يمت ةةن الق ةةول إن المسةةؤولية الجزائي ةةة الطبي ةةة ية ةراد به ةةا (الت ة از الطبي ةةب بتحم ةةن نت ةةائج عل ةةه

اإلج ارمةةي) وهةةذا يعنةةي أن المسةةؤولية الجزائيةةة الطبيةةة بحاجةةة إلةةى ت ةوا ر خةةرطين أساسةةيين لقيامهةةا يتمثةةن

األول ي :مباخر الطبيب لجعن إجرامي؛ األان والمبدأ العا الوارد ي مواد القانون األساسي الجلسطيني
وتحدي ةةداً الم ةةاد  61من ةةه أن ةةه (ال جريم ةةة وال عقوب ةةة إال ب ةةنن ق ةةانوني)( )9وه ةةو مة ةا يع ةةرف بمب ةةدأ الخ ةةرعية

الجنائية المخر حدد مسبقاً األ عال التي تلحا عر اًر باأل راد والمجتم وأخرجها من نطاق اإلباحةة التةي
هي سمة الجعن البخري من حيث األاةن وترتيبةاً علةى ذلةا ةال بةد إذن أن يمةارس الطبيةب ألحةد األ عةال

التةةي تعةةد إجراميةةة مةةن منظةةور القةةانون لكةةي تقةةو مسةةائلته الجزائيةةة إذا مةةا ت ةوا ر بةةاقي خةةرو المسةةؤولية
وأرتانها تما سنرى الحقاً .وثانيهما أن يت نسبة الجعن اإلجرامي إلى خخن الطبيب .من البديهي أن يةت

ارتكةةاب الجعةةن اإلج ارمةةي مةةن خةةخن معةةين وال بةةد تةةذلا مةةن نسةةبة هةةذا الجعةةن إلةةى خةةخن مرتكبةةه وهةةو
الطبيب ي هذا المعمار من سلا نخا مجةر تةان مجترعةاً يةه العلة بمةا يقةو بةه ةال يمتةن مسةاءلة

خةةخن لة ية

بجريمةةة أو لة يثبة

ارتكابةةه لهةةا .أي انتجةةاء الرابطةةة السةةببية بةةين سةةلوا النخةةا اإلج ارمةةي

المتس ةةبب ةةي الع ةةرر للمة ةريض م ةةن جه ةةة وم ةةن يخ ةةتبه ي ةةه س ةةلوا النخ ةةا اإلج ارم ةةي م ةةن جه ةةة أخ ةةرى
المسؤولية الطبية مسؤولية خخاية ال يتحملها إال اعلها دون أن تمتد إلى الغير)7( .
الفرع الثاني :أساس المسؤولية الجزائية الطبية

إن مساءلة الخخن عن جريمة ما يعني أن هناا أساس ت االستناد عليه ليبرر مخروعية توقي الجزاء

تبعاً لهذه المسؤولية واذا تان تن مواطن معرض لتت مسائلته جزائيا نتيجة قيامه ب عال وامتناعه عن
القيا ب عال يعتبرها القانون جريمة ن الطبيب خ نه خ ن أي مواطن عادي هو يخع للمسؤولية
 )6عز الدين الدينااوري وعبد الحميد الخوارسي المسؤولية الجنائية ي قانون العقوبا

اإلستندرية  1111ن .66

واإلجراءا

الجنائية الجنية للتجليد الجني

 )1إيمان محمد الجابري المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية دار الجامعة الجديد للنخر مار  1166ن .11

 )9المخر الجلسطيني سار على نهج الدول التي جعل مبدأ الخرعية من المبادئ الدستورية درجه عمن مواد القانون األساسي الجلسطيني.
 )7اجوان محمد خديجا

المسؤولية الجنائية عن األعمال الطبية دار الثقا ة للنخر والتوزي

األردن  1166ن .16
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الجزائية ويخع بموجب ذلا لقانون العقوبا

ال يمتن أن يعجى من ذلا لكونه طبيباً سواء أكان

موظجاً عمومياً أ طبيباً خاااً .هذه المسؤولية التي تنقس إلى قسمين وهما المسؤولية الجزائية العمدية
والغير عمدية )6( .تجرض أن تقو على أساس قانوني با

يطلا عليه الخط الطبي األمر الذي يد عنا

وقعاء.
لتحلين هذا الخط بتعريجه ومعر ة معيار تقديره قهاً
ً
أوال-تعريف الخطأ الطبي الجزائي:
الطبيب بحت مهنته يمارس أعمال لو أتاها خخن غيره عد
لةةه مال وجةةرو نتيجةةة العمليةةا

جرائ

هو يتعرض لجس المريض ويسبب

الجراحيةةة التةةي يجريهةةا تاةةن إلةةى حةةد استئاةةال بعةةض األجةزاء مةةن جسةةد

المريض إعا ة التاةاله بةالمواد المخةدر التةي ياةجها للمةريض الرتباطهةا بةالعالن وذلةا نتيجةة العتبةار

الحا ي ممارسة األعمال الطبية من عمن أسباب اإلباحة تما هو مقرر ي جن التخريعا .

وعلى الةرغ ممةا سةبا ة ن الطبيةب يتةون عرعةة المسةاءلة الجزائيةة ةي حالةة ارتكابةه لخطة أثنةاء ممارسةة

األعمال الطبية ما هو الخط الموجب المساءلة الجزائية للطبيب؟
-1الخطأ بصفة عامة:

هةو (إخةةالل الجةةاني بواجبةا

الحيطةةة والحةةذر التةةي تتطلبهةا الحيةةا االجتماعيةةة) وهةو (عةةد اتخةةاذ الحيطةةة

والحذر الذي يقتعيه النظا القانوني وعد حيلولته تبعةاً لةذلا مةن أن يةؤدي إذا وجةد ةي ظةرف الجاعةن أن
يحول دون حدوثها))1(.
أما الخط الطبي نه نتيجة للتطور السةري

ةي عاةر العولمةة ظهةر عةد تعريجةا

وتتمثن ي التعريل التخريعي والتعريل القعائي والتعريل الجقهي.

تكخةل عةن محتةواه

-2التعريف التشريعي للخطأ الطبي:

أ -بالرجو للقانون الجلسطيني واستقراء ناواه الجزائية نجد المخر اكتجى بوظيجته األساسية وهي
سن القوانين دون الخوض ي وع التعريجا

جاء

ناواه خالية من أي تعريل للخط

الطبي بختن خان وان تان تعرض لمجهو الخط باجة عامة ي قانون العقوبا

لسنة  6391وتحديدا الماد  162عندما نا

على أن (تن من تسبب ي مو

رق 47

خخن مخر

بغير قاد من جراء عمله بعد احتراز أو حيطة أو اكتراث عمالً ال يبل درجة اإلهمال الجرمي

يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مد سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه( وتذلا الماد

(6عبد الرحي بن اتأ المسؤولية الجنائية للطبيب رسالة الماستر ي الحقوق جامعة محمد خيعر الجزائر بستر  1161ن

.2

 )1الخيخ بباكر المسؤولية القانونية للطبيب دار متتبة الحامد األردن الطبعة األولى  1111ن .11
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 179نا

على أن (تن من أتى عالً من األ عال اآلتية بطيش أو إهمال من خ نه أن يعرض

حيا إنسان للخطر أو باور يحتمن معها أن يلحا عر اًر بخخن مخر ..وذتر ي الجقر (هة)

من نجس الماد (عالج خخااً أخذ على نجسه معالجته معالجة طبية أو جراحية) وتذلا عن
المخر ي قانون العقوبا رق  61لسنة  6311ي الماد  17حيث نن على أنه (تعد
الجريمة مقاود وان تجاوز النتيجة الجرمية الناخئة عن الجعن قاد الجاعن إذا تان قد توق

حاولها قبن بالمخاطر ويتون الخط إذا نج الجعن العار عن اإلهمال أو قلة االحتراز أو
عد مراعا القوانين واألنظمة .حيث اكتجى المخر بذتر اور وأمثلة مختلجة للخط بختن عا

تاإلهمال وعد االكتراث وهي اور ورد

على سبين المثال ال الحار.

الطبيةةب بهةةذه الاةةور إذن سيخعة للقواعةةد العامةةة التةةي يةةت تطبيقهةةا علةةى الخةةخن العةةادي ولكةةن أمةةا

الطبيعة الخااة التي تمتاز بها مهنة الطةب لة يعةد مقبةوالً أن يتسةاوى مة الخةخن العةادي تونةه مطالبةاً
بممارسةةة درجةةة أعلةةى مةةن الحيطةةة .خطةةور مهنةةة الطةةب القائمةةة علةةى جس ة اإلنسةةان والمحمةةي مةةن جمي ة

القوانين والدساتير تجرض عرور تبنةي قواعةد جديةد ةي المسةؤولية الجزائيةة الطبيةة ( )6بخةتن تعتةس يةه

طبيعةةة خطةةور المهةةن الطبيةةة مةةن ناحيةةة ومةةن ناحيةةة أخةةرى تةةو ر الحمايةةة الجزائيةةة للمرعةةى مةةن أخطةةاء
األطباء التي تهدر حقه ي الحيا وسالمة البدن.

ب-بالرجو إلةى القةوانين الخااةة بمهنةة الطةب والمتمثلةة ةي قةانون الاةحة العامةة رقة ( )7لسةنة 1117

وقةةانون أطبةةاء الاةةحة رق ة  12لسةةنة  6374ل ة يةةرد يهةةا أي تعريةةل بخ ة ن الخط ة الطبةةي .وسةةذلا تةةرا

المخر المهمة للجقه والقعاء ي هذا الجانب.

ثانيا-المفهوم القضائي والفقهي للخطأ الطبي:
 -1المفهوم القضائي:

عل ةةى ال ةةرغ م ةةن ن ةةدر األحت ةةا الا ةةادر ع ةةن المح ةةاك الجلس ةةطينية ةةي خ ةةا مس ةةاءلة األطب ةةاء ( )1إال أن ةةه
وبالرجو لبعض األحتا القعائية نجد أن القعاء الجلسطيني قد سار ي نجس ما سار إليه المحاك ةي
بعةةض الةةدول العرسيةةة تجمهوريةةة ماةةر العرسيةةة نجةةد أن القعةةاء الجلسةةطيني قةةد حةةدد إطةةار لمجهةةو الخطة

 )6مؤيد محمد القعا وأبو زيتونة م مون سعيد مسؤولية الطبيب الجزائية دراسة تقييميه للقواعد العامة والخااة ي تن من القانون
األردني واإلماراتي مجلة الخريعة والقانون تلية القانون جامعة األما ار المتحد العدد الساب والخمسين رسي األول  6711يناير

 1167ن  112وما بعدها

 )1وهو ما أكدته العديد من األبحاث راج

ي ذلا إدعيس معين خحد

األخطاء الطبية نحو حماية قانونية متوازنة ألطراف

األخطاء الطبية سلسلة تقارير قانونية الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان (ديوان المظال ) رق  44ن .91-91
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الطبةةي ب نةةه (هةةو إخةةالل الطبيةةب بواجبةةه ةةي بةةذل العنايةةة الوجدانيةةة اليقظةةة الموا قةةة للحقةةائا العلميةةة)()6

األمةةر الةةذي يعنةةي أن القعةةاء الجلسةةطيني اقتاةةر ةةي تعريجةةه للخط ة الطبةةي علةةى مجةةرد بةةذل العنايةةة يمةةا

يتعل ةةا ب ةةالت از الطبي ةةب وأع ةةل إل ةةى ذل ةةا مالحظ ةةة أخ ةةرى أن أحت ةةا القع ةةاء الجلس ةةطيني ج ةةاء

متس ةةمة

بالعموميةة دون أن تحةدد الخطة بمجهومةه الةةدقيا ليتناسةا مة طبيعةة مهنةة الطةةب .وهةو مةا برهنةه ةي حتة

لمحتمةةة االسةةتئناف ب ة ن األخطةةاء الطبيةةة (هةةي التةةي اخترق ة

القواعةةد المسةةل بهةةا ةةي الجةةن الطبةةي وذلةةا

بغض النظر عن جسامة الخطر))1(.

 -2المفهوم الفقهي:
هناا عد تعريجا

وعع

للخط الطبي مةن قبةن الجقهةاء عر ةه الةبعض ب نةه (ذلةا االنحةراف ةي سةلوا

الطبيب المحترف والحرين والمثابر والمؤهن ولو قورن بةه سةلوا طبيةب أخةر وعة

ةي الظةروف نجسةها

التي تان يها الطبيب) ()9

وتعريل أخةر؛ ب نةه (تةن مخالجةة أو خةرون الطبيةب ةي سةلوته علةى القواعةد واألاةول الطبيةة التةي يقعةي
تنجيةةذ العمةةن الطبةةي أو إخاللةةه بواجبةةا

العلة بهةةا أو المتعةةارف عليهةةا نظريةاً وقة
التي يجرعها القانون متى ترتب علةى علةه نتةائج جسةيمة) ( .)4هةذه التعريجةا

الحيطةةة والحةةذر واليقظةةة

وغيرهةا تواةلنا إلةى قناعةة

واحةةد أن الخط ة الطبةةي و ةةا رأي الجقةةه هةةو انحةراف سةةلوا الطبيةةب وعةةد الت ازمةةه ب اةةول وقواعةةد المهنةةة

وهو ما يجعلنا أما مجهو واس وغير دقيا ل يو ا الجقه لوع تعريل جام مان للخط الطبي تحال

القعاء.

مةةن الممتةةن أن نقتةةر تعريج ةاً ةةي هةةذا الاةةدد عل ةه يسةةاعد ةةي الواةةول للتعريةةل الجةةام المةةان

الخط ة

الطبةي مةةن وجهةةة نظرنةةا (انحةراف الطبيةب عةةن السةةلوا الطبةةي العةةادي والمة لوف ومةةا تجتعةةيه مهنةةة الطةةب
من يقظة وحذر لدرجة يهمن يها الطبيب مريعه مما يسبب إلحاق العرر بالمريض).
المطلب الثاني :معيار الخطأ الطبي وعبء إثباته

نتناول ي هذا المطلب معيار تقدير الخط الطبي تونه يمثن أساس المسؤولية الجزائية للطبيب ( ر أول)

وأيعا نبحث ي إثبا

الخط الطبي ومن الذي يتلل بعبء اإلثبا

( ر ثاني).

 )6حت محتمة االستئناف المنعقد ي ار هللا ي الدعوى رق  912لسنة  1161اادر بتاريخ  .1166/16/63منخور على الموق

اإللكتروني لمعهد الحقوق بيرزي http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1 .

 )1حت لمحتمة االستئناف المنعقد ي القدس ي الدعوى رق  912لسنة  1161الاادر بتاريخ  .1166/16/63منخور على
الموق اإللكتروني المقتجي بيرزي http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1

 )9عبد القادر بن تيخه الخط الخخاي للطبيب ي المستخجى العا دار الجامعة الجديد اإلستندرية  1166ن .63
 )7السيد عبد الوهاب عر ة الوسيط ي المسؤولية الجزائية والمدنية للطبيب والايدلي دار المطبوعا

الجامعية  1111ن .11
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الفرع األول :معيار الخطأ الطبي
إن تحديد الخط الجزائي يعتبر من المسائن المهمة ي ظن التطور العلمي الكبير ي مجال الطةب وخلةو

قانون العقوبا

رق  47لسنة  6391وقانون  61لسةنة  6311مةن تحديةد معيةار لقيةاس الخطة الجنةائي

للطبيب األمر الذي يد

لمعر ة معيار تحديده وهو األمر الذي تنازعه أريةان قهيةان؛ أحةدهما خخاةي

واألخر موعوعي نتناول تال منهما على التوالي:

أوال-المعيار الشخصي:

6
و ا هذا المعيار يتعين البحث ي نية الخخن ونجسةه ( ) للتعةرف عمةا إذا تةان الطبيةب يقظةاً أو مهمةالً

1
( ) ذا تان الطبيب يقظاً و ا هذا المعيار سيحاسب على الخط الةذي ياةدر منةه حتةى ولةو تةان تا هةاً
يسير أما إذا تان الطبيب دون المستوى العادي نه ال يحاسب إذا ادر منه خط تا ه أو يسير)9(.
أو
اً

خخن الطبيب و ا هذا المعيار هو الذي يحدد أي و ا النظر إلى خةخن الطبيةب وظرو ةه الخااةة

ة ذا تبةةين بالمقارنةة بةةين مةن اةةدر منةه سةةلوا مخةوب بالخطة وسةين مةةا اعتةاد اتخةةاذه مةن سةةلوا ةي نجةةس

الظةةروف أنةةه هةةبط بالحيطةةة والحةةذر اعتبةةر مخطئةاً .ةةال بةةد مةةن األخةةذ باالعتبةةار تا ةةة الظةةروف الخخاةةية

للطبيب واأل عال التي تان ينبغي عليه أن يتجنبها لعد وقو الخط ي عوء اةجاته الخخاةية والداخليةة
لمعر ة مدى توا ر الخط المستوجب للمساءلة عنه.

هذا المعيار على الرغ من وقوعه ي عةد الجاةن بةين الخطة القةانوني والخطة األخالقةي لقناعةة مؤيديةه

أن الخط واحد وأن الطبيب ال يتون مسؤوالً إال إذا اتب سلوا غير أخالقي

الجرنسيين الذين نظروا إليه أنه أكثر عدالً من المعيار الموعوعي)7( .

نه لقي ت ييد بعض الجقهةاء

ثانيا-المعيار الموضوعي:
نتيج ةةة لالنتق ةةادا

الت ةةي وجهة ة

للمعي ةةار الخخا ةةي ال ةةذي م ةةن خة ة ن إعمال ةةه أن ي ةةؤدي إل ةةى ع ةةد إخع ةةا

الخةخن المهمةن والمسةتهتر للمسةؤولية الجزائيةة طالمةا أن عةميره ال يؤنبةه وأن البحةث ةي ذلةا يعةد بحثةا
ي الظروف الخخاية الداخلية التي ياعب التعرف عليها هو بهذه الطريقةة يقةد متا ة إلةى مةن اعتةاد

التقاير بعد محاسبته ويعاقب الطبيب الحرين بطبعه إذا ارتكب خط ولو يسير)1( .
6

محمود نجيب حسني خر قانون العقوبا

القس العا الطبعة الخامسة دار النهعة العرسية القاهر  6321ن711

 )1إيمان محمد الجابري مرج سابا ن 32
 )9اجوان محمد خديجا

مرج سابا ن 166

 )7عبد الحميد الخوارسي مسؤولية األطباء والايادلة والمستخجيا

األولى  6332ن  26وما بعدها.

المدنية والجنائية والت ديبية منخ المعارف اإلستندرية الطبعة

 )1رائد تامن خير خرو قيا المسؤولية الجزائية الطبيبة المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان  1117ن 13
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بنةةا ًء علةةى مةةا سةةبا ظهةةر المعيةةار الموعةةوعي والةةذي بموجبةةه يةةت قيةةاس الخط ة مةةن خةةالل مقارنةةة السةةلوا
الخةةاطل للطبيةةب والةةذي تسةةبب ةةي عةةرر للم ةريض بسةةلوا طبيةةب يعةةد نموذج ةاً مجةةرداً عةةن أيةةة ظةةروف

خخاةةية ذاتيةةة بحت ةة للطبيةةب لكةةي يعةةد السةةلوا خط ة ويعةةد الطبيةةب مسةةؤوالً جنائي ةاً عةةن خط ة ه يجةةب أن
ياةةدر هةةذا الخط ة بطريقةةة يهةةا انح ةراف عةةن السةةلوا الم ة لوف للطبيةةب العةةادي ( )6ة ن تةةان تةةذلا تةةان

الخط متةوا اًر أمةا إن اةدر مطابقةاً لنمةوذن السةلوا المة لوف للطبيةب العةادي نةه ةي هةذه الحالةة ال يعةد

خط  )1(.هذا المعيار يقو على المقارنة ما بين ظروف الطبيب مرتكب الخط م نموذن أخر مجرد ال
بد من تاور سلوا الطبيب العادي محاطاً بالظروف التي وجد يها الطبيب المتسبب بالعرر .ولكن هن
ن خ ةةذ باالعتب ةةار الظ ةةروف الداخلي ةةة أ الخارجي ةةة؟ اإلجاب ةةة تكم ةةن ةةي ج ةةوهر ه ةةذا المعي ةةار وبالت ةةالي يؤخ ةةذ

بالظروف الخارجية التي وجد يها الطبيب محن المساءلة)9( .

ثالثا-موقف القضاء من معيار الخطأ الطبي

إن القعاء ي لسطين و رنسا ومار ( )7متجا علةى اعتمةاد المعيةار الموعةوعي لتقةدير خطة الطبيةب
المعيار المعتمد لتقدير خط الطبيب هو االعتماد على مسلا الطبيب العادي الذي يجتةرض يةه أنةه مثةال

اليقظةة والحةةذر دون إغجةةال الظةةروف الخارجيةةة التةةي تحةةيط بالطبيةةب المسةةؤول .وهةةذا مةةا قعة

بةةه محتمةةة

االستئناف بالقول (تقدير خط الطبيب وتعيين واجباته يتون بمقارنة مسلا طبيب عةادي إذا وجةد ةي مثةن
الظروف أو مقارنة مسلا الطبيب األخاائي إذا وجد ةي مثةن هةذه الظةروف ألن األخاةائي مثلةه لةه ثقةة

خااة لها وزنها عند تقدير ميعاد الخط نظ اًر لتخااه) ()1

الفرع الثاني :إثبات الخطأ الطبي

باعتبار الخط الطبي هو رتن األساس للقول بوجود المسؤولية الجزائيةة للطبيةب مةن عدمةه
المقاود ب ثبا

الخط الطبي والتعرف على من يلقى عليه عبء إثبا

هذا الخط .

ننةا سةنتناول

 )6عبد القادر بن تيخه مرج سابا ن .96

 )1بوخرس بلعيد الخط الطبي أثناء التدخن الطبي رسالة ماجستير جامعة مولود معمري الجزائر  1166ن .91
 )9إبراهي علي الحلبوسي الخط المهني والخط العادي ي إطار المسؤولية الطبية منخو ار

 1114ن .91

الحلبي الحقوقية لبنان الطبعة األولى

 )7عاا محمود عبد هللا إسماعين المسؤولية الجزائية للطبيب ي التخري الجلسطيني رسالة الماجستير ي القانون العا جامعة

األزهر غزه  -لسطين  1161ن .16

 )1حت محتمة االستئناف المنعقد ي ار هللا ي الدعوى رق  977لسنة  1161الاادر بتاريخ  .1166/11/61منخور لدى

المقتجي مرج سابا http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1
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أوال-مفهوم إثبات الخطأ الطبي:
اإلثبا

عامة هو إقامة الدلين أما القعاء ب حدى الطةرق التةي يحةددها القةانون علةى اةحة واقعةة قانونيةة

يدعيها أحد طر ي الخاومة وينترها الطرف اآلخر نظ اًر لما يترتب علةى ثبوتهةا مةن مثةار قانونيةة ( )6هةذا
يمةةا يتعلةةا ةةي الخةةا المةةدني أمةةا ةةي الميةةدان الجنةةائي :هةةو يعنةةي (المحاولةةة إلعةةاد واةةياغة الوقةةائ

واألحداث ي عملية مرتبة يقاد منها الواول إلى الحقيقةة يتسة اإلثبةا

لكونه يتوجه إلى إنتان الواق الذي انقعى ي زمن الماعي))1( .
وبةالرجو إلةةى إثبةةا

يهةا بالاةعوبة والتعقيةد نظة اًر

الخطة الطبةةي يقاةةد بةةه (أن البحةةث يةت مةةن خةةالل الملةةل الطبةةي الةةذي يحتةةوي علةةى

جمية األوراق الثبوتيةةة المتعلقةةة بةةالمريض منةةذ دخولةةه إلةةى المر ةةا الاةةحي والةةذي يطلةةا عليةةه اسة الملةةل
التي اةدر مةن الطبيةب المعةالج اتجةاه المةريض

الطبي والذي يت يه تدوين جمي األ عال واإلجراءا

والةةذي يعتبةةر دلةةيالً واعةةحاً علةةى سةةلوا الطبيةةب اتجةةاه الم ةريض) .م ة الت كيةةد ةةي هةةذا اإلطةةار علةةى تةةون
عمليةةة إثبةةا

الخط ة الطبةةي البةةد أن تت ةوا ر يهةةا أدلةةة تقةةو علةةى أسةةاس الجةةز واليقةةين بت ةوا ر الخط ة

مجال لمجرد الخا والظن والتخمين والبد أن يستند اإلثبةا

إثب ةا

إلةى وقةائ دقيقةة ولةيس مجةرد معطيةا

عتسةةها )9( .ونعةةيل إلةةى ذلةةا أن الوسةةائن والطةةرق المسةةتخدمة ةةي إثبةةا

ةةال

يمتةن

الخط ة الطبةةي تختلةةل

باختالف طبيعة هذا الخط وذلا راج لكونها تنقس إلى أخطاء إنسانية عاديةة وأخةرى نيةة .جيمةا يتعلةا

بةةالنو األول (أي مةةا يتعلةةا باألخطةةاء العاديةةة) هةةي تلةةا التةةي يسةةتطي القاعةةي أو وتيةةن النيابةةة إثباتهةةا
باستخدا الطرق القانونية لإلثبا

واكتخا ها دون الحاجة لالستعانة بخبراء متخااين.

أم ةةا الن ةةو الث ةةاني م ةةن األخط ةةاء (وه ةةي األخط ةةاء الجني ةةة ) تك ةةون يه ةةا الحاج ةةة ملح ةةة لالس ةةتعانة ب ةةالخبر
باعتبارها وسيلة اإلثبا

الوحيد التي تمتن من حن المسائن الطبيةة المطروحةة )7(.وهةذا مةا نجةد مرجعيتةه

القانونية ي نن الماد  17من قانون اإلجراءا

الجزائية الجلسطيني؛ التي تنن على أنه (يستعين وتين

النيابة العامة بالطبيب المختن وغيره من الخبراء إلثبةا

ل ةةذلا وغية ةره م ةةن الخبة ةراء باتخ ةةاذ اإلجة ةراءا

الالزم ةةة تحة ة

حالةة الجريمةة المرتكبةة ويقةو الطبيةب المنتةدب
إخة ةراف الجه ةةة المختا ةةة ب ةةالتحقيا وللمحق ةةا

الحعور أثنةاء مباخةر أعمةال الخبةراء إذا قةدر أن ماةلحة التحقيةا تقتعةي ذلةا) .الجةدير ذتةره أيعةا أن

 )6جمين الخرقاوي اإلثبا

ي المواد المدنية دار النهعة العرسية الطبعة الثانية  6331ن .7

 )1منير رياض حنا النظرية العامة للمسؤولية الطبية ي التخريعا
اإلستندرية الطبعة األولى  1166ن .114

المدنية ودعوى التعويض الناخئة عنها دار الجتر الجامعي

 )9تمال ريحة المسؤولية المدنية للطبيب رسالة ماجستير جامعة مولود عمري الجزائر  1161ن .161
 )7ريد عميري مسؤولية المستخجيا

ي المجال الطبي رسالة ماجستير جامعة مولود معمري  1166ن .11
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النيابة العامةة عنةدما تتقةد إليهةا الخةتوى مةن المتعةرر نهةا تتعامةن معهةا ب حالةة القعةية إلةى لجنةة طبيةة
مختاة للبحث حول توا ر اإلهمال الطبي من عدمه)6( .
ثانيا .عبء إثبات الخطأ الطبي:

بةةالرجو إلةةى نةةن المةةاد رق ة ( )6مةةن قةةانون اإلج ةراءا

الجزائيةةة الجلسةةطيني رق ة ( )9لسةةنة  1116ة ن

النيابةةة العامةةة هةةي الجهةةة المخولةةة قانون ةاً ب قامةةة الةةدعوى الجزائي ةة ومباخ ةرتها دون غيرهةةا إال ةةي الحةةاال
المبينة ي القانون .هذا يعد األان العا ما هو الوع بالنسبة للخط الطبي؟
يمتن القول إن النيابة العامة و ا األان العا هي التي تتولى عبء اإلثبا

الدعوى الجزائية

ن األمر نجسه ينطبا على إثبا

تااحبة اختاةان ب قامةة

الخط الطبي حيث إن عبء إثبا

للخط الطبي إلقامة المساءلة الجزائية بحقه ملقى على عاتا النيابة العامة.

ارتكةاب الطبيةب

ونود هنا أن نخير إلى أمر ها يتعلا بالتجرقة بةين مةا إذا تةان التة از الطبيةب تجةاه المةريض التة از بتحقيةا

نتيجة أ الت از ببذل عناية؟ م الت كيد على أن مثن هةذه التجرقةة لةن تحةدث أي تغييةر بخة ن عةبء إثبةا

الخط ة الطب ةةي تونةةه س ةةيبقى ملقةةى عل ةةى عةةاتا النياب ةةة العامةةة ا ةةاحبة االختاةةان األا ةةين ةةي تحري ةةا

الدعوى الجزائية)1( .

-1الت ززام الطبيززب ببززنل عنايززة :ويعةةد هةةذا هةةو األاةةن تةةون الطبيةةب ال يعةةمن خةةجاء الم ةريض والعمةةن
الطبةي قةةائ علةى الحةةدس والتخمةين ةةال يتاةور أن يلتةةز الطبيةةب بخةجاء المةريض مةن علتةةه ولكةن تةةن مةةا
يلتةةز بةةه أن يقةةو بمةةا يجةةب عليةةه مةةن الت ازمةةا

ةةي حةةدود المهنةةة وهةةو مةةا يعةةرف بةةالت از الطبيةةب ببةةذل

العناية )9(.وما يؤتد ذلا هو نن الماد رق ( )196من قانون العقوبا

الجلسطيني رقة  47لسةنة 6391

التةةي تةةنن علةةى (وأن يعتنةةي العنايةةة المعقولةةة لةةدى قيامةةه بجعةةن ذلةةا) وهةةي ةةي حقيقةةة األمةةر عبةةار غيةةر
واعحة بما يتجي لتحديد طبيعة هذا االلت از األمر الذي حسمته الماد  62من المذتر التمهيديةة لمخةرو

المهةةن الاةةحية بقولهةةا(يلتز م ةزاول المهنةةة ةةي تعاملةةه م ة الم ةريض ببةةذل العنايةةة اليقظةةة التةةي تتجةةا م ة

األاةةول المتعةةارف عليهةةا وال يلتةةز بتحقيةةا نتيجةةة) .المخةةر تبنةةى هنةةا الت ة از الطبيةةب ببةةذل العنايةةة وهةةو
موقل القعاء الجلسطيني الذي جاء ي أحد أحتامه (أن الطبيةب ةي معظة حاالتةه ملتةز ببةذل العنايةة ال

 ) 6ي هذا السياق ومما يجدر ذتره يالحظ أن أغلب الردود الاادر عن اللجنة الطبية المختلة من وزار الاحة ي غز أو العجة

الغرسية والمتلجة بالتحقيا ي الختاوى التي تقد من المرعى وذويه بخاون وقو خط طبي نجدها تحمن هذه الاياغة (إن
األخطاء التي نتج

ل تكن |خطاء طبية إنما هي معاعجا

طبيعية ليس إال) .ورد ي :إدعيس معن مرج سابا ن .91

 )1ساهر الوليد خر قانون اإلجراءا الجزائية الجزء األول درش إلدخال البيانا
 )9ريد عميري مسؤولية المستخجيا

ي المجال الطبي مرج سابا ن .11

غزه  -لسطين الطبعة األولى  1161ن .611
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بتحقيا نتيجة .)6()....وهو نجس موقل القعاء الماري الذي سار عليه ي العديد مةن أحتامةه الاةادر
عنه األمر الذي يترتب عليه ي هذه الحالة أنه يتعين على النيابة العامة إثبا

أن الطبيةب لة يقة ببةذل

العناية المطلوبة منه والمتمثلة ي إهماله وانحراف سلوته وارتكابه للخط الطبي والعرر الناتج عنه(1(.
-2التزام الطبيب بتحقيق نتيجة :وهي حاال

تختمن على الت از الطبيب بتحقيا نتيجة معينة مثةن عمةن

طبيةب األسةنان حيةث يلتةز بتقةدي األسةنان الاةناعية المطلوبةة وهةو يمثةن التة از بتحقيةا نتيجةة تمةا يلتةز

بترتيبها ي متانها الاحيأ وهذا الت از ببذل العناية(9( .

المبحث الثاني :أركان المسؤولية الجزائية للطبيب

البد من توا ر األرتان العامة للجريمة للقول بقيا المسؤولية الجزائية وهي الرتن المادي والرتن المعنةوي.

( )7وهو ما سنعمن على تجايله وتحليله من خالل مطلبين:

المطلب األول :الركن المادي للخطأ الطبي

إن المسؤولية الجزائية للطبيب ال تخرن عن القواعةد العامةة للمسةؤولية الجزائيةة؛ مةن عةرور تةوا ر عنااةر
الرتن المادي المتمثلة ي الخط الطبي والعرر والعالقة السببية التي ترسطهما وهو ما سيت تجايله مةن

خالل الجرعين اآلتيين.

الفرع األول :صور السلوك في الخطأ الطبي

إذا تةةان الخط ة الطبةةي هةةو انح ةراف سةةلوا الطبيةةب وعةةد الت ازمةةه بقواعةةد وأاةةول المهنةةة باإلهمةةال أو عةةد

االحتراز أو مخالجة اللوائأ والقوانين أو ممارسة عمله برعونة )1( .نه يتطلةب منةا توعةيأ اةور السةلوا

 )6حت محتمة االستئناف المنعقد

المقتجي مرج سابا.

ي ار هللا ي الدعوى رق  614لسنة  1113الاادر بتاريخ  1161/17/11ورد لدى

 )1بوريس الجيرن المسؤولية الجنائية لألطباء أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية المجلة النقدية لكلية الحقوق عدد

خان جامعة مولود معمري  1112ن .114

 )9عالء الدين خميس المسؤولية الطبية عن عن الغير – دراسة مقارنة  -دار الكتاب القانوني اإلستندرية  1113ن .613

 )7إن قيا المسؤولية الجزائية يحتان لتوا ر جريمة مرتكبه تتوا ر على أرتانها العامة وهي الرتن المادي والمعنوي ي حين أن الرتن
القانوني تان محن خالف قهي بين من اعتبره رتنا ي الجريمة وسين من اعتبره أساس الوجود وال يمتن أن يتون رتن من أرتانها

ألنه ال يمتن أن يتون الخالا عنار يما خلا .للمزيد حول هذا الخالف راج  :عبد السال بنحدو الوجيز ي القانون الجنائي

المغرسي مرج سابا ن .611

 )1عبد الحميد رن هخا األخطاء الطبية سلسلة ي الطب الخرعي مطاب الوالء الحديثة  1114ن .31
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ي هذا الخط وسنقتار هنا على ما ورد ي المذتر التمهيديةة لمخةرو المهةن الاةحية ( )6تحديةداً ةي

الماد ( )11حيث أورد المخر عد اور على سبين المثال تعد من قبين الخط الطبي وهي:
أوال-الخطأ في التشخيص أو العالج أو نقص المتابعة:

و يهةةا نجةةد المخةةر أوجةةز ثةةالث مةةن م ارحةةن العمةةن الطبةةي وهةةي؛ التخةةخين واج ةراء الكخةةل الطبةةي علةةى
المريض ث معر ة سبب العلة التي يعاني منها ي اور واحد  .وهنا يطر تساؤل هن مجرد الخط ي
التخخين ي حد ذاته موجب للمسؤولية على الطبيب؟

اإلجابة تكمن ي موقل الجقه والقعاء الجرنسي حيث إنةه مةن المسةتقر عليةه أن الخطة ةي التخةخين ال

يعةةد بذاتةةه خطئ ةاً جنائي ةا معاقةةب عليةةه .مةةا ل ة يتةةن الخط ة ةةي التخةةخين نةةاج عةةن جهةةن واعةةأ واهمةةال

جسي أو خط غير مغتجر ( )1يابأ عندها الطبيب مسؤوالً مدنياً وجنائياً)9( .
ثانيا-الخطأ في العالج:

الطبيةةب لةةه الحريةةة ةةي اختيةةار العةةالن المناسةةب ( )7ولكةةن حريتةةه يجةةب أن تكةةون منسةةجمة م ة الت ازمةةه

ب تبا األاول الطبية المستقر وأن يلتز بواجب الحيطة والحذر أثناء اختيار العالن وطريقته)1( .

ثالثا-مرحلة نقص المتابعة أو نقص اإلشراف:

ن أهمن الطبيب ي هةذه المرحلةة أو أغجةن واجبةا

الحيطةة والحةذر أو لة يتبة األاةول العلميةة المقةرر

يعد مرتكباً لخط يستوجب المسؤولية.
رابعززا-اسززتخدام اآلالت أو أجهزززص صززحية دون علززم كززاف بطريقززة االسززتعمال أو دون اتخةةاذ االحتياطةةا
الكجيلة بمن حدوث عرر جراء هذا االستعمال

ن ذلا يعد من قبين الخط الطبي وقد ا ترض القعةاء

الجرنسي ي هذا الادد خط الطبيب بمجرد حدوث العرر.

 )6للتوس حول التخريعا

الاحية راج

 1167ن  691وما بعدها.

خلل محمد موسى التخريعا

الاحية منخو ار

جامعة القدس المجتوحة األردن

 (1للتجرقة بين الخط المغتجر والغير مغتجر راج  :عالء الدين خميس مرج سابا ن .614
 )9محمد حسن قاس إثبا

الخط ي المجال الطبي اإلستندرية دار الجامعة الجديد  1111ن .111

 )7المخر الجلسطيني ل ينن اراحة على حرية الطبيب ي اختيار العالن ولكن تستقى هذه الحرية مما استقر عليه العرف الطبي
والعادا

الطبية المتبعة ي العالن.

 )1محمد حسين مناور الخط الطبي ي العالن المجموعة المتخااة ي المسؤولية القانونية للمهنيين الجزء األول منخو ار
الحلبي الحقوقية لبنان بيرو

 1117ن .713
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الفرع الثاني :الضرر والعالقة السببية
وهمةةا يمةةثالن إلةةى جانةةب الخط ة الطبةةي عنااةةر الةةرتن المةةادي الواجةةب توا رهمةةا للقةةول بوجةةود المسةةؤولية

الجزائية للطبيب سنتناولها بالتحلين والتجاين.

أوال-الضرر.

يمثن العرر ي حقيقته العنار الثاني مةن عنااةر الةرتن المةادي .وهةو بوجهةه العةا يمثةن (األذى الةذي
ياةيب الخةةخن ةةي حسةمه أو مالةةه أو خةةر ه أو ةةي ماةلحة مخةةروعة لةةه أو حةةا مةن حقوقةةه سةواء أكةةان
هذا الحا يقدر بقيمة مالية أ ل يتن تذلا) )6( .والعرر ي قانون المخالجا

المدنية البريطةاني السةاري

المجعةةول ةةي لسةةطين رق ة  91لسةةنة 6377هةةو (المةةو أو الخسةةار أو التلةةل الةةذي يلحةةا بمةةال أو سةةلب

راحة أو اإلعرار بالسمعة أو ما يخبه ذلا من العرر أو الخسار ))1( .

أما العرر الطبي :يعرف ب نه (حالة ناتجة عن عن طبةي يلحةا األذى بجسة الخةخن وقةد يسةتتب ذلةا
نقاا ي مال الخخن أو ي عواطجه ومعنوياته))9( .

-1أنواع الضرر :ينقس العرر إلى نوعين :مادي ومعنوي أعل إلى ذلا نو مخر محن جدل قانوني
هو (تجوي

الجراة) سنتناول تن منها على التوالي:

أ -الضززرر المززادي :ويعةةرف ب نةةه (اإلخةةالل بماةةلحة للمعةةرور ذا

قيمةةة ماليةةة) .المسةةاس بجس ة

المةريض أو إاةةابته تترتةةب عليةةه خسةةار ماليةةة تتمثةةن ةةي نجقةةا

العةةالن وعةةد القةةدر علةةى مزاولةةة

العم ةةن أو إع ةةعاف قدرت ةةه عل ةةى الكس ةةب )7( .وتطبيقة ةاً ل ةةذلا ق ةةد أق ةةر القع ةةاء الجرنس ةةي بتع ةةويض
الماةةاب عةةن العةةرر المةةالي الةةذي ياةةيبه وذلةةا بتعويعةةه عةةن النجقةةا

الماليةةة الالزمةةة للعةةالن

وخراء األدوية واألجهز الطبية وغيرها مما يعين المعرور على الحيا اليومية)1( .

ب -الضرر األدبي(المعنوي) :وهو الذي يايب الخخن بآال ي خعوره وعاطجتةه أو ترامتةه ومثالةه
الخ ةةعور بالمعان ةةا والعج ةةز ويت ةةرج إل ةةى الواقة ة الخ ةةارجي م ةةن خ ةةالل المس ةةاس بس ةةالمة الجس ةةد أو
إاابته بالعجز وما يلحا بالجسد من مال نجسيه ناتجة عن تخوها

الجسد.

 )6أحمد عبد الكري موسى الاراير الت مين من المسؤولية المدنية الناتجة عن األخطاء الطبية دار وائن للنخر والتوزي

عمان -الطبعة األولى  1161ن 697
 )1قانون المخالجا

المدنية رق  91لسنة  6377ن .927

األردن-

 )9مناور عمر المعايطة المسؤولية المدنية والجنائية ي األخطاء الطبية جامعة األمير نايل للعلو األمنية السعودية -الرياض-

الطبعة األولى  1117ن 12

 )7أحمد عبد الكري موسى الاراير مرج سابا ن .691

 )1أحمد عبد الكري موسى الاراير نجس المرج السابا ن .694
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ج-تفويت الفرصة :تعد الجراة أمر محتمن إال أن تجويتها يعد أمة ار محققةا يجةب التعةويض عنةه .وعةرف
ذلةا تطبيقةةه مةن قبةةن القعةاء الجرنسةةي ةي عةةد مناسةبا

حيةةث أقةر ةةي أحةد أحتامةةه (أن مةو المريعةةة

الماابة بحساسية عالية تان من الممتن أن ينتج أيعا من استعمال أي نو أخر من الدواء ولكن لجةوء

الطبيب المخدر للتخدير عن طريا ماد األ اتزين زاد من مخاطر واحتماال
ة ن بو ةةا المريعةةة قةةد ات ة

التخدير) (.)6

حدوث هذا الحادث وسذلا

راةةتها بالحيةةا وهةةذا العةةرر يعةةد علةةى عالقةةة مباخةةر م ة تسةةر طبيةةب

-2شزرو الضزرر :ال بةد أن تتةوا ر ةي العةرر مجموعةة مةن الخةةرو للقةول بالمسةؤولية الجزائيةة للطبيةةب
عن خطئه الطبي وهي:

أ-اإلخالل بمصلحة مشروعة :وهي هنا حا اإلنسان ي تكامن جسمه.

ب-أن يكون الضرر محققاً :أي أن يتون العةرر قةد وقة بالجعةن أو أن يتةون العةرر ةي المسةتقبن متةى

تان محقا الوقو )1( .

ج-أن يكززون الضززرر مباشز اًر :أي أن يتةةون ناتجةةا عةن خطة الطبيةةب الةةذي ال يسة ل إال عةةن نتةةائج تدخلةةه
الطبي وهذا الخر نتيجة حتمية لعالقة السببية)3( .

ثانياً-عالقة السببية:

مةةن العةةروري ارتبةةا العةةرر بالخط ة الطبةةي للقةةول بقيةةا المسةةؤولية الجزائيةةة يمةةا يعةةرف باس ة العالقةةة

السببية هذه العالقة قد تتعرض ألسباب أجنبية تؤدي إلى قطعها .مةا هةي هةذه األسةباب؟ ومةا هةو معيةار

السببية ي التخري والقعاء الجلسطيني؟

 -2األسباب األجنبية التي تؤدي إلى انقطاع الرابطة السببية:

بةةالرجو ألحتةةا القعةةاء الجلسةةطيني نجةةد أنةه لة يتطةةرق لهةةذه األسةةباب ولكةةن بةةالرجو للناةةون القانونيةةة

الجلسةةطينية وتحديةةداً المةةاد  626مةةن القةةانون المةةدني الجلسةةطيني لعةةا  1161نجةةد أن األسةةباب األجنبيةةة
النقطا الرابطة السببية توجز ي ثالثة أسباب وهي:
أ -القو القاهر (الحادث الججائي) (.)7

ب -خط المعرور.

 )6حت لمحتمة استئناف باريس بتاريخ  6331/16/19ورد ي تتاب :المعايطة مناور مرج سابا ن .16
 )1خريل الطباخ جرائ الخط الطبي والتعويض عنها دار الجتر الجامعي القاهر  1113ن .112

(9رؤوف عبيد السببية ي القانون الجنائي دراسة تحليلية مقارنة دار الجتر العرسي الطبعة الثانية ن -7وما بعدها.
 )7راج للتوس  :رمسيس بهنا النظرية العامة للقانون الجنائي منخ دار المعارف  6346ن .344
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 -خط الغير.

-2معيار السببية في التشريع والقضاء الفلسطيني:

أ -رابطة السببية فزي التشزريع الفلسزطيني :أمةا تعةدد النظريةا

التةي قيلة

ةي العالقةة السةببية بةين

الخط ة والنتيجةةة (العةةرر) و قةةا للقواعةةد العامةةة للقةةانون الجنةةائي ( )6وباسةةتقراء ناةةون الق ةوانين

النا ذ ي لسطين نجد أن المخر ي القانون رق  61لسنة  6311لة يةر عةرور إليةراد معيةار
خةةان بالسةةببية وتةةرا األمةةر للجق ةه والقعةةاء ت اةةن عةةا وان تةةان تبن ةى أحيانةةا نظريةةة تعةةادل

األسةباب وهةو معةمون نةن المةاد  971مةن نجةس القةانون .أمةا المخةر ةي قةانون العقوبةا

رقة

 47لسنة  6391نجده تبني ي نن الماد  163أكثةر مةن نظريةة جةي الجقةر (أ) أخةذ بنظريةة
تعادل األسباب والجقر (ن) أخذ بنظريةة السةبب المتحةرا أمةا الجقةر (د) تحةدث يهةا عةن السةبب

المالئ وهذا داللة على أن المخر ل يحس رأيه لألخذ بنظرية واحد ي الرابطة السببية.

ب -عالقة السببية في القضاء الفلسطيني:

عمد القعاء الجلسطيني إلى التماخي م الجتر الجنائي الحديث وذلا باألخذ بنظريةة السةبب المالئة وهةو

ما يتعأ لنا جلياً بالرجو لبعض األحتةا الاةادر عنةه .جةي حتة لمحتمةة االسةتئناف ةي ار هللا قعة

بالقول ( ي جريمة القتن ال يتجي إسناد عن القتن إلى الجاعن بن يجب إسةناد و ةا المجنةي عليةه علةى الجعةن إال

إذا تانة الواقعةة خةروعاً ةي القتةةن إذا تةان القاةد الجنةائي متةوا اًر وعليةةه إذا تةداخل عوامةن أجنبيةة علةى عةةن
الجةةاني ة ن عالقةةة السةةببية ال تنقط ة بةةين الجعةةن والنتيجةةة إال إذا تان ة هةةذه العوامةةن غيةةر م لو ةةة ويسةةتوي ةةي
ذلا أن تكون هذه العوامن الخارجية سابقة على الجعن الجرمي إما الحقة أو معاار) (.)1

 -الجرائم التي يمكن إسنادها للطبيب نتيجة ثبوت ارتكابه للخطأ الطبي:

وهنةةا يمتةةن أن نةةورد عةةد اةةور للجةرائ التةةي يمتةةن أن يةةت إسةةنادها للطبيةةب نتيجةةة ارتكابةةه للخطة الطبةةي
وقيا العالقة السببية بين الخط الذي ارتكبه والنتيجة اإلجرامية:
 -التسززبب ريززر العمززدي فززي الوفززاص :إذا تحقق ة

نتيجةةة الخط ة الطبةةي ة ن الطبيةةب يس ة ل عةةن

(جريمةة غيةةر عمديةة) إعمةةاالً لةةنن المةاد ( )162مةةن قةةانون العقوبةا
والتي يقابلها الماد ( )979من قانون  61لسنة .6311

 )6وهي تتمثن ي أرس نظريا

رقة  47لسةةنة 6391

تعادل األسباب السبب المالئ والكا ي السبب األقوى السبب األخير راج لالستجاد  :إبراهي

محمد إبراهي محمد عالقة السببية ي قانون العقوبا

 1114ن  62وما بعدها.

دراسة تحليلية على عوء الجقه والقعاء دار النهعة العرسية القاهر

 )1حت محتمة االستئناف المنعقد ي ار هللا الدعوى الجزائية رق  411سنة  6332الاادر بتاريخ  6332/61/16ورد ي
موق المقتجي اإللكتروني مرج سابا.
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 جريمززة إيززناء ريززر عمززدي :إذا نج ة عةةن سةةلوته مساس ةاً بجسةةد الم ةريض يس ة ل عنةةدها عةةن(جريمة إيذاء غير عمدي) و قاً لنن المواد (179و )177من قانون العقوبا رقة  47لسةنة
 6391ويقابلهةةا المةةاد ( )977مةةن قةةانون رق ة  61لسةةنة  )6( .6311مة اكتجةةاء المخةةر ةةي

الم ةةاد  179م ةةن ق ةةانون  47لس ةةنة  6391باحتم ةةال وق ةةو الع ةةرر لقي ةةا المس ةةؤولية الجزائي ةةة
للطبيب وهو موقل محمود من المخر تونه أدرجها بذلا تح

جرائ الخطةر التةي ال تتطلةب

وقو العرر الجعلي وهو يساه بقم مثن هذه األعمال قبن وقوعها.
المطلب الثاني :الركن المعنوي في الخطأ الطبي:

ال يتجي لقيا الجريمة من الناحية القانونية ارتكاب الجاعن لماديا

بين ماديا

الجريمة بةن يتعةين تةوا ر رابطةة نجسةية

الجريمة والجاني هذه الرابطة هةي التةي يطلةا عليهةا الةرتن المعنةوي للجريمةة الةذي يتمثةن ةي

عناار نجسية تسيطر على ماديا

الجريمة وتعتبر اإلراد أه هذه العناار .الجةاني هةو الةذي اتجهة

إرادته اآلثمة إلى ارتكاب السلوا اإلج ارمةي وقةد تكةون هةذه اإلراد قاةدية أي عمديةة-جريمةة عمديةة-وقةد

تكةةون عةةن طريةةا الخط ة نتةةون أمةةا جريمةةة غيةةر قاةةدية رتنهةةا المعنةةوي الخط ة الغيةةر قاةةدي أو الغيةةر

عمدي.

وطالمةةا نحةةن أمةةا جريمةةة غيةةر عمديةةة يرتكبهةةا الطبيةةب وأمةةا إحجةةا المخةةر الجلسةةطيني سةواء ةةي قةةانون

العقوبا

رق  47لسنة  6391أو  61لسمة  6311عةن اسةتخدا تعبيةر الخطة الغيةر عمةدي وعمةد بةدالً

مةةن ذلةةا إلةةى اسةةتخدا اةةور متعةةدد داخةةن ناواةةه بتعبيةةر اإلهمةةال والرعونةةة وغيرهةةا عمةةد الجقةةه إلةةى

تجميعها وسنتناولها من خالل رعين متتاليين.
أوال-الرعونة:

الفرع األول :الرعونة واإلهمال أو عدم العناية

هي نو من الطيش وعد التبار وسوء التقدير وهي عد إدراا الجاني لحقيقةة األخطةار التةي تنةتج عةن
عله إذا ل يقةدر العواقةب و قةاً لمعيةار الرجةن المتوسةط ةي مثةن ظةروف الجةاني )1( .أو هةي سةوء تاةرف

وعد تقدير الوع تما هو متب

ي األحوال العاديةة وهةي سةوء تقةدير ونقةن المهةار أو الجهةن الجاعةأ

 )6تةةنن المةةاد ( )162مةةن قةةانون  47لسةةنة  6391علةةى (تةةن مةةن تسةةبب ةةي مةةو خةةخن مخةةر بغيةةر قاةةد مةةن جةراء عملةةه بعةةد

احتراز أو حيطة أو اكتراث عمالً ال يبل درجة اإلهمال الجرمي يعتبر أنه ارتكب جنحةة ويعاقةب بةالحبس مةد سةنتين أو بغ ارمةة قةدرها

مائةةة جنيةةه .).وناة

المةةاد ( )979قةةانون رقة  61لسةةنة  6311علةةى (مةةن سةةبب مةةو أحةةد عةةن إهمةةال أو قلةةة احتةراز أو عةةن عةةد

مراعا القوانين واألنظمة عوقب بالحبس من ستة أخهر إلى ثالث سنوا ).

 )1عبد السال بن حدو الوجيز ي القانون الجنائي المغرسي مرج سابا ن .199
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بمةا يجةب معر تةه ب اةةول المهنةة )6( .وتعنةي تةذلا سةةوء التقةدير ونقةن الخبةر والمهةةار والخجةة وسةوء ةةي

التارف أو عد الحذق والدراية)1( .

وو قة ةاً له ةةذه الا ةةور ة ة ن الج ةةاني يق ةةو بس ةةلوا إيج ةةابي أو س ةةلوا س ةةلبي دون أن يتبا ةةر بالنتيج ةةة غي ةةر
المخةةروعة التةةي قةةد يةةؤدي إليهةةا سةةلوته الجاعةةن يغلةةط أو يجهةةن ةةي ظةةروف تةةن واقعةةة تةةان يجةةب عليةةه

اإللما بالعل العروري دون وقو عرر .حيث ينحار هنا خطؤه ي أنه أهمن اكتساب العل العروري.
ومةن األمثلةةة علةةى حةاال

الرعونةةة قيةةا الطبيةب بة جراء عمليةةة جراحيةة ونسةةيان مقةةن أو مخةر طبةةي ةةي

بطةةن المةريض أو إعطةةاء المةريض جرعةةة مةةن المخةةدر أكثةةر مةةن الالزمةةة إلجةراء العمليةةة .مة اإلخةةار هنةةا

إلى أن هذه الاور ورد

ي قانون العقوبا

رق  47لسنة  6391تح

ثانيا .اإلهمال أو عدم االنتباه أو عدم العناية:
ويقاد باإلهمال عد اتخاذ الجاعن إجراءا

مسمى (الطيش واإلهمال))9( .

احتياطية أو الحذر من عد حدوث الجعةن اإلج ارمةي ويقاةد

به :التجريط والتقاير وعد االنتباه .الطبيب ي هذه الاور يعتمد موقجاً سةلبياً عةن القيةا بمةا هةو واجةب
عليةةه ويتةةرا الت ازم ةاً مجروع ةاً ةةي مسةةلكه ويت ةوانى عةةن اتخةةاذ التةةدابير واالحتياطةةا

والوسةةائن العةةرورية

والمناسبة لتجادي وقو الجعةن اإلج ارمةي ( )7وبالتةالي حةدوث عةرر للمةريض .مةثال يتوجةب علةى الطبيةب

أن يقةةو بتا ةةة الجحواةةا

قبةةن إج ةراء العمليةةة ت ة جراء التحاليةةن و حةةن قةةو القلةةب ومعر ةةة حالةةة الم ةريض

الاحية ومقابلة طبيب التخدير .يتحقا اإلهمال الطبي عندما ال يتخذ الطبيب مثن هذه اإلجراءا  .ومن

أمثلةةة اإلهمةةال مةةا أخةةار لةةه محتمةةة االسةةتئناف الجلسةةطينية ةةي أحةةد أحتامهةةا عنةةدما أكةةد

الطبيب الذي أهمن أو غجن عن رسط الحبن السري وترا الطجن بغير عناية بعد مولده)1( .

علةةى مسةةؤولية

وذهب القعاء ي بعض الدول إلى جعن اإلهمال متةوا اًر حتةى ةي مرحلةة المراقبةة حيةث أدانة
ةةي بةةاريس الطبيةةب الةةذي أجةةرى ج ارحةةة استئاةةال اللةةوزتين وبعةةد العمليةةة حةةدث

معةةاعجا

المحتمةة

للمريعةةة أد

 )6السيد عبد الوهاب عر ه مرج سابا ن .11
 )1أسامه قايد مرج سابا ن .916
 )9قد نا

الماد  179من قانون  47لسنة  6391على أن (تن من أتى عال من اإلعمال اآلتية بطيش أو إهمال من خانه أن

يعرض حيا إنسان للخطر أو باور يحتمن معها أن يلحا عرر بخخن أخر )......وذتر ي الجقر (ه) من نجس الماد (عالج
خخاا أخذ على نجسه معالجته معالجة طبية أو جراحية.)...

 )7أحسن بوسقيعه الوجيز ي القانون الجزائي العا دار هومة الجزائر الطبعة الخامسة  1114ن .691

 )1حت لمحتمة االستئناف المنعقد ي ار هللا ي الدعوى رق  977لسنة  1161الاادر بتاريخ  .1166/11/61ورد لدى موق

المقتجي مرج سابا.

196

إلةةى نزيةةل أودى بحياتهةةا بسةةبب إغجةةال الطبيةةب متابعةةة ومراقبةةة حالتهةةا بعةةد العلميةةة لمةةد  17سةةاعة علةةى

األقن تما هو متب

ي مثن هذه الحاال

ي المستخجيا )6( .

الفرع الثاني :عدم الحيطة واالحتراز وعدم مراعاص القوانين والق اررات واألنظمة

أوال-عدم الحيطة واالحتراز:

هةةو نخةةا إيجةةابي يتميةةز بعةةد الحةةذر وتةةدبر العواقةةب ويةةدل علةةى الطةةيش أو عةةد التباةةر تمةةا ينبغةةي مةةن
الطبيب العادي لتدبر العواقب والةذي تةان يةدرا أنةه مةن اإلمتةان وقوعهةا ولكنةه لة يجعةن خةيئا لتجاديهةا أو

االحتيا منهةا جةي هةذه الاةور يةدرا الطبيةب أنةه قةد تترتةب علةى عملةه نتةائج عةار للمةريض ومة ذلةا

يقد عليه)1( .

هذه الاور تجترض أن الجاني يقةد علةى نخةا خطيةر بحيةث يتةون مةدرتاً خطةور هةذا النخةا ومتوقعةاً

العواقب التي تتمخض عنه وما تان يجب أن يقو به لمن وقو هذه العواقب)9( .

ثانيا-عدم م ارعاص القوانين والق اررات واألنظمة:

إن عد احت ار الطبيب للقوانين والق ار ار واللوائأ الاادر التي تنظ مهنةة الطةب ينةتج عنهةا مخالجةة أمةا

القةةانون الخطة ةةي هةةذه الاةةور يعةةود إلةةى اعتمةةاد الجاعةةن موقجةاً ال خةةرعياً ةةي عةةد انطبةةاق سةةلوته علةةى
المسلا المقرر ي القواعد والتعليما الاادر عن السلطا المختاة بغيةة تنظةي أمةور وخةؤون معلومةة
األمةةر الةةذي سةةيجتأ بةةاب المسةةاءلة الجزائيةةة عةةن هةةذه المخالجةةة )7(.وتتمثةةن هةةذه الاةةور ةةي االمتنةةا عةةن
القيةةا عةةن أمةةر يجةةب القيةةا بةةه أو اإلقةةدا علةةى سةةلوا محظةةور يجةةب االمتنةةا عنةةه ويطلةةا عليةةه(الخط

الخان) ليتميز عن باقي الاور األخرى للخط (الخط العا ).
و ةةي هةةذا الاةةدد ال بةةد مةةن اإلخةةار إلةةى أنةةه إذا تان ة

هةةذه الاةةور يتحقةةا الخط ة يهةةا عنةةد عةةد مطابقةةة

سلوا الجاعن للقواعةد التةي تقررهةا اللةوائأ ومخالجةة السةلوا إيجابةاً وسةلباً لألنمةا السةلوتية الواجةب اتباعهةا
و ا القوانين واللوائأ واألنظمة المنظمة لهذا المجال

ن ذلا ال يعنةي عةد مسةؤولية الجةاني عةن النتيجةة

غير المخروعة إذا تان وقوعها نتيجة إهماله أو عد احت ارزه انتجاء الخطة الخةان ال يحةول دون ثبةو

الخط العا  .ال تكجي هذه الاةور لوحةدها لقيةا الخطة بمعنةى تحقةا عةد م ارعةا اللةوائأ والقةوانين يعنةي
ثبةةو الخط ة مةةا ل ة ينةةتج عةةن هةةذه المخالجةةة نتيجةةة إجراميةةة (خط ة طبةةي) .بينمةةا ةةي حالةةة ت ةوا ر الاةةور

 )6حت عن القعاء الجرنسي ورد ي تتاب الجابري إيمان مرج سابا ن .612
 )1أحسن بوسقيعه مرج سابا ن .613

 )9ساهر الوليد األحتا العامة ي قانون العقوبا

ن .711

الجلسطيني الجزء األول بدون دار نخر غز  -لسطين الطبعة الثانية 1166

 )7عبد الرحي بن اتأ المسؤولية الجنائية للطبيب رسالة ماستر ي الحقوق جامعة محمد خيعر – بستره الجزائر  1161ن 74
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العامة تاإلهمال وعد احت ارزه

تي يتوا ر الخط )6( .

ن القاعي ي النهايةة هةو الةذي يقةرر ثبةو التوقة ووجوبةه علةى الجاعةن

الخاتمززززززززة:

بع ةةد أن استعرعة ةةنا موعة ةةو المسة ةةؤولية الجزائية ةةة وقمنة ةةا بتوعة ةةيأ األسة ةةاس القة ةةانوني الة ةةذي تنبنة ةةي علية ةةه
المسؤولية ومعر ة عبء إثبا

الخط الطبي على من يق

الجقةةه والقعةةاء مةةن إخةةتالياتها القانونيةةة

وحللنةا أرتةان هةذه المسةؤولية وأظهرنةا موقةل

ننةةا نخلةةن إلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائج والتواةةيا

علةةى النحةةو

اآلتي:

أوال-النتائج:
-6إن الناةةون الجزائيةةة الجلسةةطينية جةةاء

خاليةةة مةةن تعريةةل للخط ة الطبةةي واالكتجةةاء بتعريةةل الخط ة

باور عامة وهو األمر الذي يتنا ى م طبيعة مهنة الطب الجنية والمعقد .

-1إن المخر أخع الطبيب ي خا المساءلة الجزائية للقواعد العامة التي يخعة لهةا المةواطن العةادي
األمر الذي يتنا ى م مهنة الطب القائمة على الثقة الالمتناهية التي ترسط الطبيب بالمريض.

-9الطبيب ملتز ببذل العناية ةي معظة الحةاال

وهةو مةا ال يتجةا مة طبيعةة العمليةا

التي يلتز يها الطبيب بتحقيا نتيجة وبالتالي علو الحيطة أكبر من الطبيب العادي.

-7إلقةةاء عةةبء اإلثبةةا

علةةى النيابةةة العامةةة تكتنجةةه العديةةد مةةن الاةةعوبا

إلثبةةا

التجميليةة الحديثةة

األخطةةاء الطبيةةة نتيجةةة

لتعامن أاحاب المهن الاحية م بععه البعض واحاطة األعمال الطبية بالسرية ياةعب مةن مهمةة

اإلثبا .

-1على مستوى وزار الاحة الجلسطينية ال توجد لجنة طبية عليا للتحقيا ي قعايا األخطاء الطبية التي
تحدث وانما يت تختين لجنة تحقيا لدى تقدي الختوى.

ثانيا :التوصيات:

 -6عرور إس ار المخر بالتدخن لوع تعريةل واعةأ ودقيةا للخطة الطبةي يجعلةه منسةجماً مة طبيعةة
مهنة الطب.

 -1اإلس ار ي إ راد مهنة الطب بناون تخريعية مستقلة بة قرار قةانون يةنظ هةذه المهنةة بخةتن قةانوني
يعةةمن حمايةةة الطبيةةب والم ةريض ويجنةةب المرعةةى ويةةال

الطبية.

األع ةرار الناجمةةة عةةن ارتكةةاب األخطةةاء

 )6وزية عبد الستار النظرية العامة الخط الغير عندي دار النهعة العرسية القاهر  6344ن .619
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-9إن إلقاء عةبء اإلثبةا

علةى النيابةة العامةة ةي األخطةاء الطبيةة يتطلةب عةرور السةعي لتطةوير قةد ار

جهاز النيابة العامة ليتمتن وتالء النيابة من القيا بهذه المهمة الجنية المعقد .

-7عرور رض رقابة اارمة على جمي التقارير التي تادر عن المستخةجيا
الطبية.

-1التثب

ةي حالةة وقةو األخطةاء

مةن ماةداقية النتةائج التةي تةنج عةن لجةان التحقيةا الخااةة بالمستخةجيا

والمخةتلة للنظةر ةي

األخطاء الطبية المرتكبة.

-1أن يبين المخر موقجه اراحة بخ ن معيار العالقة السببية بةين الخطة الطبةي والنتيجةة اإلجراميةة تةون
هذا النو من الرسط مثار جدل تبير.
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دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها
الدكتور /محمد يحيى حامد فروانة
أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية المساعد
الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-فلسطين
ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم
الحوار لدى طلبتها ،ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة ،وتم توزيعها على عينة عشوائية

قوامها ( )011طالبا وطالبة من طلبة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

خلصت الدراسة إلى أن دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية قيم الحوار لدى طلبتها

دون المستوى المطلوب والمقبول تربويا  ،%01وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية
الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير الجنس ،وال توجد فروق
ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها

تعزى لمتغير المستوى الدراسي ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير مكان السكن.

الكلمات المفتاحية :قيم – قيم الحوار – الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

Abstract
The study aimed to identify the role of the University College of Science
and Technology in developing some of the students' values of discourse. In
order to achieve this target, the researcher prepared a questionnaire that was
distributed to a random sample of (100) male and female students of the
University College of Science and Technology.
The researcher found out that the role of the University College of
Science and Technology in developing the students' values of discourse was
educationally unacceptable about 70%. There are no statistically significant
differences in the role of the University College of Science and Technology in
developing some of the values of discourse among students due to the gender
variable. There are no statistically significant differences in the role of the
University College of Science and Technology in developing some of the values
of discourse among students due to the study level variable. There are no
statistically significant differences in the role of the University College of
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Science and Technology in developing of some of the values of discourse
among students due to the residence place variable.
Keywords: values - the values of dialogue - University College of Science and
Technology.
المقدمة والخلفية النظرية:
يعتبر الطالب الجامعي محور العملية التعليمية؛ وتسعى كافة المؤسسات التعليمية بتربيته وتنمية كافة
جوانب الشخصية لديه ،ليكن قاد ار على تحقيق التغيير المنشود ،والحافظ على الهوية اإلسالمية.

والتربية السليمة البد أن توجهها قيما وآدابا ترتبط بالنظم االجتماعية ،السيما وأن التربية نظام اجتماعي

ينبع من فلسفة األمم ،واالختالف فطري نظ ار الختالف األلسن ،واأللوان ،والميول ،واالتجاهات (.)0

االختالف في وجهات النظر ،وتقدير األشياء ،والحكم عليها أمر فطري طبيعي ،إذ يستحيل بناء الحياة،
والتقدم فيها ،وقيام شبكة العالقات االجتماعية بين الناس ذوي القدرات والمهارات المتساوية ،وكأن حكمة

هللا سبحانه وتعالى اقتضت أن بين الناس فروقا ،واختالفات ،سواء أكان ذلك خلقيا أم مكتسبا (.)2
ِ
ِِ
ي ).)3( ((118
اء َربُّ َ
َّاس أ َُّمةً َواح َدةً َوال يَ َزالُو َن ُُمْتَلف َ
لذا قال سبحانه وتعالىَ ( :ول َْو َش َ
ك ََلََع َل الن َ
استَبِ ُقوا
ودليل آخر على أن هللا سبحانه وتعالى قضى هذا االختالف بين بني آدم ،قوله سبحانه وتعالى( :فَ ْ
ِ
ْ ِ
اَّلل مرِجع ُكم َِ
َج ًيعا فَ يُ نَ بِئُ ُكم ِِبَا ُكنتُ ْم فِ ِيه ََتْتَلِ ُفو َن( ).)4( ))84
اْلَْي َرات ۚ إِ ََل َّ َ ْ ُ ْ
ويرى الباحث أنه من الصعوبة فض االختالف بدون التحلي بقيم حوار جيدة فاعلة ،حيث توصلت نتائج
دراسة (الفرا )2102 ،إلى أن أدب االختالف له أث ار في تنمية مهارات الحوار .حتى أن هناك آداب في
االختالف بمثابة قيم وآداب للحوار الجيد.

حيث أن الحوار وسيلة لنقل األفكار وتبادل اآلراء للوصول إلى أهداف مقصودة فهو عملية تتضمن

المحادثة بين أفراد أو مجموعات على اختالف توجهاتهم وأفكارهم من أجل تبادل المعرفة (.)2

0

(هندد ماجددد الفدرا ،إثدراء محتددوى التربيددة المدنيددة فددي ضددوء أدب االخدتالف وأثدرح فددي تنميددة مهددارات الحدوار لدددى طلبددة الصد

2

(طدده جددابر العل دواني ،أدب االخددتالف فددي اإلسددالم ،الطبعددة الخامسددة ،الدددار العلميددة للكتدداب اإلسددالمي ،الريدداض ،المملكددة العربيددة

3

(سورة هود ،اآلية)001 :

بمحافظة خانيونس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر بغزة ،2102 ،ص )0

السددادس

السعودية ،إصدارات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،فيرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية ،0992 ،ص )00
4
2

(سورة المائدة ،اآلية)41 :

(غزية بنت غزاي العتيبي ،الحوار التربوي كآلية االتصال واتخاذ القرار لدى مديرات مدارس التعليم العام بمديندة مكدة المكرمدة ،رسدالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية ،2110 ،ص )24
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فالحوار محادثة بين طرفين أو أكثر يعرض فيها كل طرف أفكارح ويبين موقفه ويقدم قرائنه بقصد توضح

فكرته وتدعيم رأيه ،أو الوصول إلى نتائج ،أو قناعة مشتركة ،أو تغليب رأي على آخر ،أو ترجيح فكرة

على أخرى ( .)6وهذا يدلل على أن الحوار من المفاهيم األكثر رقيا في تعامل البشر ،لما له من أثر في
تدعيم الحياة اإلنسانية ،لذلك اهتم التربويون بالحوار آدابا ،ومهارات.

وتظهر أهمية الحوار بين أفراد وعناصر العملية التربوية ،الحوار كثقافة ،وقيمة تربوية عظمى تُعنى
المدرسة بتقديمها ،واكسابها للمتعلمين ،والنهوض بمستوياتهم العقلية ،والنفسية ،واالجتماعية؛ مما يجعلهم

لبنة صالحة للمجتمع ورقيه (.)0

وأهمية الحوار في المؤسسات األكاديمية تظهر في الحاجة الملحة إليه في ظل عصر االتساع المعرفي،

الذي تراكمت فيه المعارف اإلنسانية ،مما يجعل المتعلم يشعر بفجوة بين ما يمتلكه من معلومات ،وبين

ما هو جديد؛ وهو ما يتطلب تنمية قدرة المتعلمين على فتح قنوات اتصال فكري ثقافي اجتماعي دائم ،من
أجل سد هذح الفجوة .خاصة أن المؤسسات األكاديمية تعد من أكثر المؤسسات نقال للمعرفة.

وقام الباحث بمراجعة بعض األدبيات التربوية المتعلقة بأهمية الحوار بالنسبة لطلبة الجامعات والكليات

فأورد جوزي

( )1أن الحوار يسهم في تنمية تفكير المتعلمين ،ويساعدهم على تنظيم أفكارهم؛ حيث إن له

أث ار كبي ار في تشكيل البنية المعرفية ،واعادة تنظيم الخبرات والمواق

التي يواجهها المتعلم ،وينمي لدى

المتعلم المهارات االجتماعية التي يحتاجها في تعامله مع اآلخرين ،بطريقة مهذبة إيجابية؛ منها :مهارات

الحوار ،حسن االستماع ،حرية إبداء اآلراء ،واحترام آراء اآلخرين ،قبول النقد البناء ،اإلقناع ،كما يزيد

الحوار على تفاعلهم ،واندماجهم في الحياة ،وقيم الحوار تسهم في إحداث قناعات ورؤى جديدة لدى
المتعلم ،بما يجعله قاد ار على اتخاذ الق اررات ،وعالج المشكالت التي تواجهه ،كما يحقق الحوار الفهم
السليم ،واإلدراك الواسع لما يدور حول المتعلم ،وأكد المشوخي ( )9على أن قيم الحوار وسيلة بناء

الشخصية السوية ،ويشير العبيد إلى أن قيم الحوار تسهم في اكتساب المتعلم المفاهيم حول نفسه ،وحول

اآلخرين ،وحول البيئة المحيطة؛ شريطة أن تكون لهذح المفاهيم قيمة وظيفية في حياة المتعلم ،وفي غرس
6

(Rosenbaum Toni, Effective Communication Skills for Highway and Public Work Office, Ithaca,
CLRP No. 5-8, New York, 2005, p. 102).
( 0أمدداني الحددارثي ،فاعليددة اسددتخدام اسددتراتيجيات مختددارة فددي تدددريس مددادة الحددديث والثقافددة اإلسددالمية لتنميددة الددوعي بمفدداهيم الثقافددة
اإلسددالمية ومهددارات الح دوار لدددى طالبددات الص د

األول الثددانوي بمدينددة مكددة المكرمددة ،رسددالة دكتددوراح غيددر منشددورة ،جامعددة أم القددرى،

المملكة العربية السعودية ،2103 ،ص .)029
(Josef, Boehle Inter, Religious Cooperation in a Global age: from a clash of civilizations to a
Dialogue of civilizations, ph. D thesis, university of Birmingham, UK, 2001, pp. 229 – 230).
( 9عبد هللا بن سليمان المشوخي ،الحوار وآدابه في اإلسالم ،الطبعة األولى ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،2119 ،ص .)04 – 03
8
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األخالق والقيم اإلنسانية األصيلة ( ،)01وأكد العطوي على أن الحوار يبث روح التعاون واأللفة والمحبة

والتكافل بين أفراد المجتمع (.)00

ويرى الباحث أن الحوار من أهم شروط التواصل بين البشر؛ إذ من خالله يستطيع اإلنسان التعبير عن
أفكارح ،وميوله ،ويلبي حاجاته ورغباته ،وهو وسيلة لنمو معارفه ،وزيادة خبراته؛ من خالل تحاورح وتواصله

مع محيطه ،والتحلي بقيم الحوار تسهم في فض االختالف وادارة النقاشات البناءة ،فالحوار أداة من أدوات

التفكير والبحث وتحلي الطالب بقيم الحوار يجعله قاد ار على تنظيم المعلومات ،وعرضها بأسلوب حضاري

راقي .وقيم الحوار في المؤسسات األكاديمية كفيلة بتوثيق الصلة بين أطراف العملية التعليمية من إدارة،

وعاملين وطلبة.

ولكي تكون العملية التعليمية ذات معنى ولها أث ار في نفوس الطلبة يجب أن يقوم كل فرد بواجباته حيث

أن اكساب الطالب قيم الحوار يجب أن يكون وفق منظومة متكاملة ،فإدارة الكلية يجب أن تقيم الندوات
وتدير نقاشات تشجع الطلبة على التحلي بقيم الحوار ،وعلى عضو هيئة التدريس أن يلتزم بقيم الحوار في

تعامله مع طلبته كونه القدوة التي يسعى الطالب الكتساب المعرفة من خالله ،كذلك فإن المناهج الدراسية

يجب أن تتضمن موضوعات تتعلق بقيم الحوار ،وسبل تنميته لدى الطالب .فمن هنا تأتي فكرة الدراسة

الحالية للكش

عن دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها.

خاصة وأن الكلية أصبحت أحد المؤسسات التعليمية الرائدة في قطاع غزة ،وتسعى لتحقيق االبداع والتميز

كونها تعيش في سوق تنافسي.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يجمع التربويون على أهمية تنمية وتعزيز الحوار ومهاراته وقيمه ،بسبب مواجهة ما يقع في حياتنا اليومية
من سلبيات ومشاحنات ،يكمن سببها في تخلي أطراف الحوار عن األسلوب األمثل في إدارة الحوار،

وغياب ثقافته بين المتحاورين ،ومن المؤكد بأن غياب ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع ،وكذلك غيابه في

المؤسسات التربوية يظهر مدى الخلل في العمل ،وضع

صالبة وتماسك المجتمع .فاإلنسان ال يحقق

01

(إبراهيم عبد هللا العبيدد ،تعزيدز ثقافدة الحدوار ومها ارتده لددى طدالب المرحلدة الثانويدة الددواعي والمبدررات واألسداليب ،مركدز الملدك عبدد

00

(أحمددد عبددد هللا العطددوي ،واقددع ممارسددة أعضدداء هيئددة التدددريس فددي جامعددة تبددوك لمهددارات الح دوار مددن وجهددة نظددر الطددالب ،رسددالة

العزيز للحوار الوطني ،إدارة الدراسات والبحوث والنشر ،المملكة العربية السعودية ،2101 ،ص .)063 – 061
ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية ،2102 ،ص .)24
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ذاته وال ينتج المعرفة إال بااللتقاء والحوار مع اآلخرين ،والتفاعل معهم ،إذ بالحوار تتولد األفكار الجديدة

في ذهن المتعلم ،وبه تتضح المعاني ،وتُغنى المفاهيم (.)02
ومن خالل عمل الباحث بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا منذ نشأتها الحظ والزال يالحظ بعض
المظاهر السلبية في حوار الطالب الجامعي مع اآلخرين ،خاصة في ظل االنقسام الفلسطيني ،والذي

بدورح أثر سلبا على ثقافة الحوار وأهدافه ،ويرى الباحث أن تنمية قيم الحوار لدى الطالب الجامعي يجب

أن تكون هدفا من أهداف الكلية ،وهو واجب أخالقي ووطني يجب أن يأخذح القائمين على المؤسسات
األكاديمية بعين االعتبار.

وتنمية قيم الحوار يجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة ،بحيث يمارس عضو هيئة التدريس مسؤولياته

في إدارة الحوار الفع ال ،وتنمية مهارات وقيم الحوار لدى الطلبة الجامعيين ،وعلى إدارة الكلية أن تتيح
مساحات للحوار الفعال ،وتقيم األنشطة الالمنهجية التي تعزز قيم الطلبة ،كذلك فإن المناهج الدراسية

يجب أن تخطط بشكل جيد ،ويجب أن تتضمن موضوعات تثري معرفة الطلبة ،وتنمي ميوله واتجاهاته
نحو الحوار الفعال والرقي بمنظومة القيم لدى الطلبة.

ورغم قدم موضوع القيم ،وقيم الحوار إال أنها ذات أهمية بالغة ،ومنظومة قيم الحوار متغيرة من حين

آلخر ،ومن مؤسسة ألخرى ،ومن مجتمع آلخر؛ وبالتالي فإن دراسة قيم الحوار ووسائل تنميتها يجب أال
تتوق

عن حدا معين خاصة وأن التكنولوجيا الحديثة أثرت في مستوى وثقافة الحوار لدى الشباب

الفلسطيني.

وشعو ار من الباحث بمسؤولياته تجاح طلبة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا ،والحاجة الماسة لتفعيل دور
الكلية في تنمية قيم الحوار تأتي الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :ما دور الكلية

الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة التالية:

 .0هل يقل دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها عن %01؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول دور الكلية في تنمية
بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)؟

02

(أماني سعد الحارثي ،فاعلية استخدام استراتيجيات مختارة في تدريس مدادة الحدديث والثقافدة اإلسدالمية لتنميدة الدوعي بمفداهيم الثقافدة

اإلسددالمية ومهددارات الح دوار لدددى طالبددات الص د

المملكة العربية السعودية ،2103 ،ص .)01
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 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول دور الكلية في تنمية
بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير المستوى الدراسي (األول ،الثاني)؟

 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول دور الكلية في تنمية
بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير منطقة السكن (خان يونس ،رفح ،غزة)؟

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى:
 .0الكش

عن مقدار ونسبة الدور التي تقوم به الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم

الحوار لدى طلبتها.

 .2التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات الطلبة حول دور الكلية الجامعية في تنمية بعض قيم
الحوار لدى طلبتها باختالف متغير الجنس.

 .3التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات الطلبة حول دور الكلية الجامعية في تنمية بعض قيم
الحوار لدى طلبتها باختالف متغير المستوى الدراسي.

 .4التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات الطلبة حول دور الكلية الجامعية في تنمية بعض قيم
الحوار لدى طلبتها باختالف متغير مكان السكن.

أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أهميتها من الموضوع الذي تتناوله؛ حيث يعتبر الحوار وآدابه وقيمه من أكثر العوامل التي

تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي بناء يتناسب مع متطلبات العصر .وتنمية قيم الحوار لدى

الطالب الجامعي يثري معارفه ،ويعزز الوحدة الفلسطينية التي غابت لسنوات.

وتفيد نتائج الدراسة الحالية القائمين على إدارة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا والقائمين على
المؤسسات األكاديمية في قطاع غزة؛ حيث تبصرهم حول الدور الفعلي الذي تقوم به في تنمية بعض قيم

الحوار ،بما ينعكس على قدرة متخذي القرار لتعديل المسار واالهتمام بقيم الطلبة.

وتفيد نتائج الدراسة الحالية مخططي المناهج الدراسية ،حيث تلفت انتباههم حول أهمية المناهج الدراسية
في تنمية قيم الحوار لدى الطلبة ،وهذا من شأنه أن يعزز قدراتهم في صياغة وتحديد أهداف المناهج

الدراسية والموضوعات الواجب عرضها من خاللها.

كما تفيد الدراسة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية بشكل عام ،وأعضاء هيئة التدريس بالكلية
الجامعية للعلوم والتكنولوجيا ،وذلك من خالل استطالع آراء الطلبة حول أدوراهم في تنمية بعض قيم
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الحوار ،وهذا يفيدهم في إعادة النظر في طرق التدريس واألساليب المتبعة في ضوء تصور الطلبة لدور
عضو هيئة التدريس في تنمية قيم الحوار.

وتقدم الدراسة إطا ار نظريا وميدانيا حول قيم الحوار يثري المكتبة العربية ويفتح آفاقا لدراسات وبحوث

مستقبلية في مجال قيم الحوار.

حدود الدراسة:

 -0الحدود الموضوعية :تسعى الدراسة للكش

عن دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية

بعض قيم الحوار لدى طلبتها.

 -2الحدود الزمنية :أجريت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي (.)2104/2103
طبقت الدراسة في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة خانيونس.
 -3الحدود المكانيةُ :

 -4الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على جميع طلبة المنتظمين بالدراسة في الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا بمحافظة خانيونس.

مصطلحات الدراسة:

الدور :يقصد الباحث بمصطلح الدور في الدراسة الحالية السلوك المتوقع من الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا والجهد المبذول من أجل تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها وضمن المجاالت التالية (مناخ
الكلية ،وعضو هيئة التدريس ،والمناهج الدراسية).

القيم :تبنى الباحث تعري

الزهراني للقيم؛ حيث يعرفها بأنها :معايير اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية

وعامة وتتصل من قريب بالمستويات الخلقية التي تقدمها الجماعة ويمتصها الفرد من بيئته الخارجية ويقيم

منها موازين يبرز بها أفعاله ويتخذها هاديا مرشدا له ولتصرفاته (.)03

الحوار :يعرف الباحث الحوار بأنه محادثة بين طرفين أو أكثر يغلب عليها الهدوء والبعد عن الجدل
العقيم والتعصب والخصومة يعرض فيها كل طرف ما لديه من أفكار ودالئل وبراهين للوصول إلى

قناعات مشتركة ومتفق عليها من جميع األطراف.

قيم الحوار :يعرف الباحث قيم الحوار بأنها مجموعة من المعايير ،والمبادئ اإلسالمية التي تنظم عالقة

الطالب بمحيطه االجتماعي ،وتعزز نقل األفكار ،وتبادل اآلراء ،وصوال لنقاط اتفاق ،وحقائق سليمة حول
الموق

03

الحواري.

(مهرة بنت عبد القادر الزهراني ،إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة

مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية ،2100 ،ص .)01
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الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا :كلية جامعية حكومية تقنية تمنح درجتي البكالوريوس والدبلوم ،وتقع

في محافظة خان يونس (.)04

الدراسات السابقة:

استطاع الباحث من خالل عملية المسح التربوي العثور على عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة حيث
رتبها من الحديث إلى القديم تنفيذها كما يلي:

قام الحارثي ( )1023بدراسة هدفت إلى تحديد فاعلية استخدام استراتيجيات مختارة في تدريس مادة
الحديث ،والثقافة اإلسالمية لتنمية الوعي بمفاهيم الثقافة اإلسالمية ومهارات الحوار لدى طالبات الص

األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة ،ولتحقيق األهداف تم استخدام المنهج التجريبي ،وكانت عينة الدراسة
عبارة عن ( )90طالبة تم تقسيمهن عشوائيا إلى ثالث مجموعات األولى تدرس باستراتيجية العص

الذهني ،والثانية درست باستراتيجية المناقشة النشطة ،والثالثة درست بالتعلم التعاوني ،وكانت أدوات الدراسة

عبارة عن :اختبار الوعي بالمفاهيم اإلسالمية ( )22سؤاال ،مقياس الوعي بمهارات الحوار ( )30سؤاال.

وأظهرت النتائج أن هناك فروقا في متوسط درجات الطالبات في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار

الوعي بمفاهيم الثقافة اإلسالمية لصالح التطبيق البعدي ،وتبين أيضا أن هناك فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسط درجات الطالبات في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار الوعي بمهارات الحوار ،لصالح

التطبيق البعدي ،وتبين أن االستراتيجيات الثالث المختارة لها فاعلية وتأثير ذو داللة إحصائية في رفع

الوعي بمفاهيم الثقافة اإلسالمية وتنمية مهارات الحوار لدى الطالبات (.)02

وقام أبو جزر ( )1021بدراسة هدفت إلى تحديد آداب االختالف الالزم توافرها في محتوى التربية
اإلسالمية للمرحلة الثانوية في ضوء الفكر اإلسالمي ،ولتحقيق األهداف استخدمت الباحثة المنهج

الوصفي ،وكانت عينة الدراسة عبارة عن ( )441طالبا ،وطالبة تم اختيارهم عشوائيا ،وتم إعداد قائمة

بآداب االختالف الواجب أن يتضمنها محتوى التربية اإلسالمية ،ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها،
أن القائمة النهائية آلداب االختالف تكونت من أربعة مجاالت أساسية وهي :المجال العلمي والعملي،

المجال األخالقي ،المجال االجتماعي ،المجال النفسي.

04
02

(دليل الكلية الجامعية العلوم والتكنولوجيا.)2103 ،

(أماني سعد الحارثي ،فاعلية استخدام استراتيجيات مختارة في تدريس مدادة الحدديث والثقافدة اإلسدالمية لتنميدة الدوعي بمفداهيم الثقافدة

اإلسددالمية ومهددارات الح دوار لدددى طالبددات الص د
المملكة العربية السعودية.2103 ،

األول الثددانوي بمدينددة مكددة المكرمددة ،رسددالة دكتددوراح غيددر منشددورة ،جامعددة أم القددرى،
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وحظي محتوى كتاب التربية اإلسالمية للص
اإلسالمية للص

الثاني عشر على نسب أعلى من محتوى كتاب التربية

الحادي عشر في تضمن آداب االختالف ،فيما احتلت آداب االختالف االجتماعية

المرتبة األولى (.)06

عن مدى إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة

وأجرت الزهراني ( )1022دراسة هدفت إلى الكش

الحوا ر من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات ،ولتحقيق األهداف تم استخدام المنهج الوصفي
المسحي ،وكانت أداة الدراسة األساسية عبارة عن استبانة ،طبقت على عينة عشوائية طبقية بلغ قوامها

( )62مشرفة تربوية ،بنسبة ( )%31من إجمالي المشرفات التربويات ،و( )236معلمة ،بواقع ()%02
من إجمالي المعلمات في مدينة مكة المكرمة ،للمرحلة االبتدائية ،وكشفت الدراسة عن أن مستوى ممارسة

الحوار لدى المشرفات التربويات من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمستوى متوسط ،وتبين

أن درجة إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار جاء بمستوى متوسط ،وتبين أن هناك فروقا تعزى
لمتغير مسمى العمل لصالح المشرفات التربويات (.)00
وقام المواجده ( )1020بدراسة هدفت إلى الكش

عن دور كتب الثقافة اإلسالمية المدرسية للصفين

األول الثاني والثاني الثانوي في نشر ثقافة الحوار والتسامح مع اآلخر في األردن ،وحاول الباحث تقديم
تصني

مقترح لمبادئ الحوار والتسامح مع اآلخر الواجب تضمينها في الكتب المدرسية ،ولتحقيق

األهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت عينة الدراسة هي ذاتها مجتمع الدراسة وهو

عبارة عن كتب الثقافة اإلسالمية المدرسية للص

األول والثاني الثانوي ،وصن

الباحث مبادئ الحوار

والتسامح إلى ( )00مبدأ ،ثم أعد بطاقة لتحليل محتوى الكتب في ضوء هذح المبادئ ،فأظهرت النتائج
عدم تضمين كتب الثقافة اإلسالمية لمبادئ الحوار والتسامح مع اآلخر بالمستوى المطلوب (.)01

وقام أبو عودة ( )1002بدراسة هدفت التعرف إلى مدى ممارسة طلبة الدراسات العليا ألدب االختالف
في اإلسالم من وجهة نظر أساتذتهم في الجامعات الفلسطينية والكش

عن الفروق في آراء أعضاء

هيئات التدريس حسب بعض المتغيرات الشخصية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج

06

(منددى محمددد أبددو جددزر ،آداب االخددتالف المتضددمنة بمحتددوى التربيددة اإلسددالمية للمرحلددة الثانويددة فددي ضددوء الفكددر اإلسددالمي ومدددى

00

(مهرة بنت عبد القادر الزهراني ،إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة

01

(بكددر المواجدددح ،دور كتددب الثقافددة اإلسددالمية المدرسددية فددي حدوار الحضددارات مددن خددالل نشددر ثقافددة الحدوار والتسددامح مددع اآلخددر فددي

اكتساب الطلبة لها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين)2101 ،

مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.)2100 ،
األردن ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث.)2101 ،
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الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة األساسية عبارة عن استبانة طبقت على عينة بلغت ( )021عضو

هيئة تدريس في الجامعة اإلسالمية ،وجامعة األزهر ،وجامعة األقصى.

وكشفت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة طلبة الدراسات العليا ألدب االختالف في اإلسالم بلغ ما نسبته

( ،)%12.31وتبين أنه ال توجد فروق تعزى لمتغير التخصص ،وال فروق تعزى للمؤسسة التعليمية ،وال
فروق تعزى لمتغير الدرجة العلمية (.)09

أما باوزير ( )1002فقام بدراسة هدفت إلى الكش

عن دور معلم التربية اإلسالمية في تنمية الحوار

الوطني لدى طالب المرحلة الثانوية في محافظة جدة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت

أداة الدراسة عبارة عن استبانة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )222معلما من معلمي التربية اإلسالمية

يمثلون ما نسبته ( )%00من المجتمع الكلي للدراسة ،وتم اختيار جميع مشرفي التربية اإلسالمية
بمحافظة جدة ،والبالغ عددهم ( )29مشرفا ،فأشارت نتائج الدراسة إلى أن األدوار التي يقوم بها معلم
التربية اإلسالمية في تنمية الحوار الوطني جاءت بدرجة مرتفعة قبل وأثناء الدرس ،وبعد االنتهاء من

الدرس ،وكش

النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا في تقديرات العينة تعزى لمتغير المؤهل العلمي،

لصالح الدراسات العليا ،ولم تظهر فروق تعزى لمتغير الوظيفة (.)21

وهدفت دراسة جبران ومساعدة ( :)1002إلى تأصيل ثقافة الحوار من وجهة النظر اإلسالمية ،وبيان
أهميته في حل المشكالت الطالبية داخل الجامعات ،ولتحقيق األهداف قام الباحثان بتحديد المقصود
بالحوار وبيان أبرز مقوماته من المنظور اإلسالمي ،وطرح بعض المواق

المتعدد للحوار في القرآن

الكريم ،والسنة النبوية ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ،وبأسلوب مكتبي تحليلي ،وخلصت الدراسة
إلى أن هناك تأثي ار لرسوخ ثقافة الحوار في المؤسسات التربوية وانتشار األمن والطمأنينة بين أفرادها ،كما

أشارت النتائج أن هناك حاجة ماسة إلى اعتماد منهجية الحوار كأسلوب لحل المشكالت الطالبية في مختل

المؤسسات التربوية ،وقام الباحثان بطرح مدخل يعتمد على الحوار في معالجة المشكالت الطالبية (.)20

09

(خالددد ف دؤاد أبددو عددودة ،مدددى ممارسددة طلبددة الد ارسددات العليددا ألدب االخددتالف فددي اإلسددالم مددن وجهددة نظددر أسدداتذتهم فددي الجامعددات

21

(عادل باوزير ،دور معلم التربية اإلسالمية في تنمية قدرات الحوار الدوطني لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة ،الريداض ،مركدز الملدك عبدد

الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة.)2119 ،
العزيز للحوار الوطني ،المملكة العربية السعودية.)2119 ،

( 21علي جبران ووليد مساعدة ،ثقافة الحوار من المنظور اإلسالمي وأهميته فدي حدل المشدكالت الطالبيدة فدي الجامعدات ،كليدة الشدريعة
والدراسات اإلسالمية ،جامعة اليرموك ،إربد)2119 ،
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وقام المززين ( )1002بدراسزة هددفت إلدى تعدرف الددور الفعدال والمدأمول للجامعدات الفلسدطينية فدي تعزيدز
قدديم التسددامح لدددى طلبتهددا مددن وجهددة نظددر الطلبددة ،بوصددفها مؤسسددات وطنيددة تربويددة واجتماعيددة ،واسددتخدم

الباحددث المددنهج الوصددفي التحليلددي حيددث قددام بتصددميم اسددتبيان اشددتمل علددى  14فق درة ،موزعددة علددى سددتة
محاور رئيسية ،وكان مجتمع الدراسة عبارة عن طلبة جامعة األزهر ،طلبة جامعة األقصى ،طلبة الجامعة

اإلسالمية ،واخدتص ممدن هدم فدي مرحلدة التخدرج (المسدتوى ال اربدع ،المسدتوى الخدامس) ،والمسدجلين للفصدل

الدراسي الثاني من العام الجامعي  ،2119/2111والبالغ عددهم نحو  2101طالبا وطالبة ،منهم 2391

طالبا 3411 ،طالبة ،وقد قام بتطبيق أداة الد ارسدة علدى عيندة عشدوائية طبقيدة قوامهدا  294طالبدا وطالبدة،

م ددا يمث ددل  %2م ددن مجتم ددع الد ارس ددة ،وق ددام بتحلي ددل البيان ددات م ددن خ ددالل األس دداليب اإلحص ددائية المناس ددبة،
وخلصددت الد ارسددة إلددى مجموعددة مددن النتددائج كددان أهمهددا أن ثقافددة التسددامح تسددود فددي الجامعددات الفلسددطينية

بمحافظددات قطدداع غدزة بدرجددة متوسددطة إذ بلغددت نحددو  ،%01.12وتبددين أن قدديم التسددامح االجتمدداعي هددي

أكثددر قدديم التسددامح شدديوعا ،وأكثددر القدديم التددي تعمددل الجامعددات الفلسددطينية علددى تعزيزهددا لدددى الطلبددة ،وقددد
جدداءت بدرجددة متوسددطة بلغددت نسددبتها  ،%00.01تليهددا قدديم التسددامح العلمددي بنسددبة  ،%01.40تليهددا قدديم

التسددامح الددديني بنسددبة  ،%01.30تليهددا قدديم التسددامح الفكددري والثقددافي بدرجددة أقددل مددن متوسددطة وبلغددت
 ،%69.32وكانت قيم التسامح السياسي هدي األقدل شديوعا وبنسدبة بلغدت  ،%61.01وأن دور الجامعدات

الفلسددطينية بمحافظددات قطدداع غ دزة فددي تعزيددز قدديم التسددامح لدددى الطلبددة يت دراوح مددا بددين ضددعي

ومتوسددط

وبنسبة بلغت نحدو  ،%62.20كمدا تبدين وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية فدي دور الجامعدات الفلسدطينية

في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها تعزى لمتغير الجامعة وكانت هذح الفروق لمصلحة جامعة األزهر (.)22

وأجرى محمود ( )1002دراسة هدفت إلى معرفة آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في أهمية
تنوع وتعدد اآلراء ،مع تأصيل ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية ،وتوضيح دور المؤسسات التربوية في
تنشئة المسلم المعاصر على إتاحة الفرصة لآلخرين في التعبير عن آرائهم ومناقشتهم فيها ،وابراز اآلداب

التي يأمر بها اإلسالم في احترام أصحاب وجهات النظر المختلفة ،وعدم تحقيرهم أو سبهم ،أو التقليل من
شأنهم ،وقام الباحث باتباع المنهج الوصفي في الدراسة ،وكانت أهم األدوات عبارة عن مقابالت شخصية

الستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ،إضافة إلى مراجعة األدبيات التربوية السابقة

وأهم النتائج التي اشتملت عليها الدراسة أن االختالف في الرأي والتنوع إذا كان ملتزما بالضوابط الخلقية يسهم
في اإلحساس بالقضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع اإلسالمي ،وأن تنوع اآلراء واختالفها
( 22محمد حسن المزين ،دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير غير منشدورة،

جامعة األزهر بغزة)2111 ،
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يساعد على طرح البدائل وحلول متعددة للمشكالت ،وأن اختالف اآلراء واالجتهادات يسهم في إثراء الحياة
الفكرية بما يتضمنه تنوع في األفكار واالتجاهات ،وتبين أن الهدف من االختالف في اآلراء تحقيق مصلحة

المجتمع المسلم وتحقيق النفع العام ،مع االلتزام بعدم مخالفة العقيدة والتشريعات اإلسالمية (.)23
التعقيب على الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة مجموعة من األهداف فكانت هناك دراسات تستهدف تنمية مهارات الحوار من

خالل استخدام استراتيجيات تدريس مناسبة مثل دراسة (الحارثي ،)2103 ،وهدفت دراسة (أبو جزر،

 )2102إلى تحديد آداب االختالف في ضوء الفكر التربوي االسالمي للمرحلة الثانوية ،أما دراسة

(الزهراني )2100 ،فهدفت إلى الكش

عن اسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار ،وهدفت دراسة

(المواجدح ) 2101 ،إلى تحديد دور كتب الثقافة االسالمية في نشر ثقافة الحوار والتسامح ،وقام (أبو
عودة )2119 ،بدراسة للكش

 ) 2119فهدفت إلى الكش

عن ممارسة طلبة الجامعات الفلسطينية ألدب االختالف ،أما (باوزير،

عن دور معلم التربية اإلسالمية في تنمية الحوار الوطني ،وهدفت دراسة

(جبران ومساعدة )2119 ،إلى تأصيل ثقافة الحوار ودورها في عالج المشكالت الطالبية ،وقام (المزين،
 )2119بدراسة دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها ،أما (محمود )2111 ،فقام
بدراسة هدفت إلى معرفة آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ألهمية التنوع وتعدد اآلراء وتأصيل

ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وتوصلت معظم الدراسات السابقة إلى أهمية الحوار ودورح في فض الخالفات ونشر التعددية وتقبل
اآلخرين ،وتبين أن اإلسالم اهتم بقيم الحوار ،وشدد على حتمية االختالف ،ودور الحوار في الوصول إلى
نقاط اتفاق ،كذلك بينت بعض الدراسات بأن طريقة التدريس تؤثر في نشر ثقافة الحوار ،وبينت بعض

الدراسات بأن دور معلم التربية اإلسالمية مهم في تنمية الحوار بين الطالب ،وأظهرت بعض الدراسات
بأن الكتب االسالمية يجب أن تتضمن قيم الحوار وأشارت بعض الدراسات بأن أعضاء هيئة التدريس

مطالبين بنشر ثقافة الحوار بين الطالب.

تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تناولها لموضوع قيم الحوار ،وتتفق مع دراسات أخرى

مثل دراسة (المزين )2119 ،في أنها تناقش دور الجامعة في تنمية قيم الحوار ،لكن الدراسة الحالية

تختص بأنها تطبق على أحد الكليات الحكومية في قطاع غزة ،وأنها تأتي لدراسة دور مناخ الكلية وعضو
23

(محمود محمود ،دور المؤسسات التربوية في تنشدئة المسدلم المعاصدر علدى االلتدزام بداآلداب الخلقيدة عندد االخدتالف مدن وجهدة نظدر

أعضاء هيئة التدريس بكليدة التربيدة ،مجلدة العلدوم التربويدة والد ارسدات اإلسدالمية ،2111 ،المجلدد ( ،)21العددد الثالدث ،المملكدة العربيدة

السعودية).
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هيئة التدريس والمناهج الدراسية في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة .كما تكمن خصوصية الدراسة

الحالية في أنها تأتي من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.

المنهجية واإلجراءات:
منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،القدائم علدى أسداس وصد

الظدواهر قيدد الد ارسدة وصدفا دقيقدا،

وجم ددع البيان ددات حوله ددا به دددف تبويبه ددا وتحليله ددا واس ددتخالص النت ددائج والتعميم ددات والعالق ددات دون ت دددخل

الباحثين بمجرياتها ،ويعرف المنهج الوصفي التحليلي على أنه المنهج الذي يتناول أحداث وممارسات قائمة

ومتاحة للدراسة دون أن يتدخل الباحث في مجرياتها وعلى الباحث أن يتفاعل معها بالوص
مجتمع الدراسة:

والتحليل (.)24

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المقيدين للفصل الدراسي األول من العام الجدامعي 2104/2103

في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة خانيونس ،والبالغ عددهم نحو ( )2411طالبا وطالبة.

عينة الدراسة:

تنقسم عينة الدراسة إلى قسمين أساسيين وهما:

العينة االستطالعية :حيث قام الباحث باختيار عينة استطالعية بلغت نحو ( )31طالبا وطالبة من الكلية
الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بهدف التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة.

العينة الفعلية :قام الباحث باختيار عينة عشوائية بلغت ( )011طالب وطالبدة مدن الكليدة الجامعيدة للعلدوم
والتكنولوجيا ،وكانت خصائصهم الشخصية كما بالجداول التالية:
الجدول رقم ( )2عينة الدراسة حسب متغير الجنس
البيان
الجنس
اإلجمالي

24

المتغيرات

العدد

النسبة المئوية

ذكور

49

49.11

إناث

20

20.11

200

20000

(إحسان األغا ومحمود األستاذ ،تصميم البحث التربوي( ،دون دار نشر) ،غزة ،2113 ،ص .)40
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الجدول رقم ( )1عينة الدراسة حسب متغير المستوى الدراسي
البيان
المستوى الدراسي

المتغيرات

العدد

النسبة المئوية

األول

21

21.11

الثاني

21

21.11

200

20000

اإلجمالي

الجدول رقم ( )3عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن
البيان
مكان السكن

المتغيرات

العدد

النسبة المئوية

رفح

32

32.11

خان يونس

62

62.11

غزة

3

3.11

200

20000

اإلجمالي

أداة الدراسة "االستبانة" :قام الباحدث بتصدميم اسدتبانة مكوندة مدن ( )31فقدرة تتدوزع علدى مجداالت الد ارسدة
الثالثة ،وهي :مناخ الكلية ،عضو هيئة التدريس ،المناهج الدراسية ،وقام بالتأكد مدن صددق فقراتهدا وثباتهدا

من خالل عدة إجراءات وهي:

صدق األداة:

الصدق يعني التأكد من أن االستبانة أو األداة سوف تقيس الظواهر التي أعدت من أجل قياسها ،ويقصد

بالصدق أيضا شمول المقياس لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح الفقرات

والمفردات من ناحية أخرى ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها ،ولقد قام الباحث بحساب صدق

األداة ،واتبع ألجل ذلك عدة طرق كالتالي:

صدق االتساق الداخلي:

يقصد بالصدق الداخلي أن تعبر فقرات االستبانة عن الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،بمعنى آخر أن

تكون الفقرات صادقة لما وضعت ألجل قياسه ،ويتم هذا األمر من خالل احتساب معدامالت االرتبداط بدين
كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه ،وكانت نتائج الصدق الداخلي لجميع فقرات

االستبانة كما هو موضح بالجدول التالي:
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الجدول رقم ( )4معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد األول والدرجة الكلية لفقراته
يسود مناخ الكلية روح التعاون بين جميع الطلبة.

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

م.

**0.707

0.000

2

يوجد روح الحوار بين الطلبة.

**0.617

0.000

3

يوجد روح الحوار بين الطلبة والعاملين بالكلية.

**0.614

0.000

4

يسود العدل واألمانة بين الطلبة.

**0.480

0.007

5

توجد عالقات اجتماعية محفزة لتدعيم قيم الحوار بين الطلبة.

**0.694

0.000

6

قوانين وأنظمة الكلية تراعي كافة األفكار واالنتماءات للطلبة.

**0.565

0.001

7

االنتماء الوطني والمصلحة العامة أساس كل حوار بين الطلبة.

*0.396

0.030

8

يسمح للطلبة أن يعبروا عن آرائهم بحرية كاملة داخل الكلية.

**0.507

0.004

9

تعقد الكلية ندوات لتدعيم قيم الحوار لدى الطلبة.

**0.552

0.002

*0.382

0.037

1

الفقرات

 10تعقد الكلية مسابقات المنهجية للطلبة تقوم على توظي
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 0002

قيم الحوار.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 0000

من خالل الجدول رقم ( )4يتضح لنا أن جميع قيم االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة ( )1.12بمعنى
أن معامالت االرتباط دالة إحصائيا ،وهذا يدلل على أن فقرات البعد األول تتمتع بصدق اتساق داخلي

مناسب.

الجدول رقم ( )0معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية لفقراته
م.

الفقرات

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

1

يحرص عضو هيئة التدريس على نشر جو من الحوار أثناء المحاضرة.

**0.781

0.000

2

يعزز لدى الطلبة الثقة بالنفس.

**0.551

0.002

3

يطبق قيمة التواضع وحسن الخلق أثناء المحاضرة.

**0.791

0.000

4

ينمي لدى الطلبة مهارات ضبط النفس في المواق

**0.706

0.000

5

تتوافق سلوكياته وأساليبه مع أفكارح وما يعرضه أثناء المحاضرة.

**0.616

0.000

6

يستخدم طرق تدريس مناسبة تعزز قيم الحوار لدى الطلبة.

**0.590

0.001

7

يتقبل آراء الطلبة وان كانت مخالفة آلرائه.

**0.649

0.000

8

يتطرق للقضايا الوطنية في إطار تدعيم الحوار والمناقشة.

**0.547

0.002

9

نمى لدي مبدأ الحوار الهادف.

**0.541

0.002

**0.748

0.000

 10نمى لدي العمل بروح الفريق.

** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 0002

الحوارية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 0000
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من خالل الجدول رقم ( )2يتضح لنا أن جميع قيم االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة ( )1.12بمعنى

أن معامالت االرتباط دالة إحصائيا ،وهذا يدلل على أن فقرات البعد الثاني تتمتع بصدق اتساق داخلي
مناسب.
الجدول رقم ( )6معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثالث والدرجة الكلية لفقراته
معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

الفقرات

م.
1

تتضمن المناهج الدراسية مهارات الحوار الجيد.

**0.736

0.000

2

تتضمن مواضيع تعزز قيم الحوار.

**0.822

0.000

3

تحتوي على آيات قرآنية.

**0.616

0.000

4

تحتوي على أحاديث نبوية شريفة.

**0.509

0.004

5

تعزز الوحدة الوطنية.

**0.537

0.002

6

تناقش مشكالت المجتمع وقضاياح وحلها في جو من الحوار الجيد.

**0.544

0.002

7

توضح أهمية تبني الطلبة لمبادئ الحوار الجيد.

*0.365

0.047

8

تعمل على تنمية شخصية الطلبة.

*0.367

0.046

9

تنمي مهارات الحوار الجيد لدى الطلبة.

**0.776

0.000

*0.384

0.036

 10تراعي القدرات الذهنية للطلبة.

** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 0002

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 0000

من خالل الجدول رقم ( )6يتضح لنا أن جميع قيم االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة ( )1.12بمعنى

أن معامالت االرتباط دالة إحصائيا ،وهذا يدلل على أن فقرات البعد الثالث تتمتع بصدق اتساق داخلي

مناسب.

الصدق البناء:

يقصد بالصدق البناء أن تعبر األبعاد عن الدرجة الكلية لألداة ،بمعنى أن تكون أبعاد االستبانة قادرة على

قياس ما وضعت ألجل قياسه ،ويتم هذا األمر من خالل احتساب معامالت االرتباط بين كل بعد من
أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لفقراتها ،والجدول التالي يبين لنا النتائج:

الجدول رقم ( )7معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لفقراته
معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

األبعاد

م.
1

مناخ الكلية.

**0.845

0.000

2

عضو هيئة التدريس.

**0.857

0.000

3

المناهج الدراسية.

**0.843

0.000

** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 0002

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 0000
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من خالل الجدول رقم ( )0يتضح لنا أن جميع قيم االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة ( )1.12بمعنى

أن معامالت االرتباط دالة إحصائيا ،وعليه فإن األبعاد صادقة لما وضعت ألجل قياسه ،وأن االستبانة
تتمتع بصدق بناء مناسب.

ثبات األداة:

يقصد بالثبات االستقرار في النتائج في حالة إعادة تطبيقها على مجتمع الدراسة ،وقام الباحث بالتأكد من

ثبات االستبانة من خالل الطرق التالية:
طريقة التجزئة النصفية:

وتقوم هذح الطريقة على أساس تقسيم البعد أو االستبانة إلى فقرات فردية الرتب ،فقرات زوجية الرتب،

واحتساب معامل االرتباط بينهما ،ومن ثم استخدام معادلة سبيرمان براون لتصحيح المعامل
( )Spearmen- Brown Coefficientوذلك حسب المعادلة ، 2 R :وكانت النتائج كما في الجدول
R 1

التالي:
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الجدول رقم ( )2معامالت االرتباط بين (الفقرات زوجية الرتب ،الفقرات فردية الرتب)
معامل االرتباط

التصحيح

قيمة ()Sig.

األبعاد

م.
1

مناخ الكلية.

0.617

0.763

0.00

2

عضو هيئة التدريس.

0.748

0.856

0.00

3

المناهج الدراسية.

0.547

0.707

0.00

0.702

0.825

0.00

الدرجة الكلية

من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن معامالت االرتباط بين الفقرات الفردية رتب والفقرات زوجية رتب
كانت دالة ومرتفعة ،وكانت معامالت التصحيح مرتفعة ،بمعنى أن االستبانة تتمتع بثبات مرتفع.

طريقة ألفا كرونباخ:

حيث تم احتساب معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة وللدرجة الكلية لفقراته ،وكانت النتائج

كما بالجدول التالي:

الجدول رقم ( )2معامالت ألفا كرونباخ كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لفقراته
عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

معدل الثبات

األبعاد

م.
1

مناخ الكلية.

10

0.670

81.85%

2

عضو هيئة التدريس.

10

0.827

90.94%

3

المناهج الدراسية.

10

0.749

86.55%

30

0.881

93.86%

الدرجة الكلية

من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن جميع معامالت ألفا كرونباخ كانت أعلى من ( ،)1.6وبلغ معامل

ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستبانة  ،1.110وعليه فإن معدل الثبات يساوي  ،%93.16وهو معدل
مرتفع جدا ،يؤكد ثبات االستبانة.
طريقة الترميز:

كانت األداة األساسية للدراسة عبارة عن استبانة مكونة من  31فقرة موزعة على ثالثة مجاالت أساسية
وكانت االستبانة مصممة على أساس سلم تدرج خماسي الترتيب ،وتم إدخال البيانات وترميزها إلى

الحاسب اآللي عبر برنامج رزمة التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية المعروف ب ( Statistical

 ،)Program For Social Sciencesحسب الجدول التالي:

الجدول رقم ( )20تصحيح البيانات
االستجابة

بدرجة كبيرة

بدرجة

بدرجة

5

4

جداً

الترميز

كبيرة

بدرجة

بدرجة

متوسطة

منخفضة

منخفضة جداً

3

2

1

المعالجات اإلحصائية:
لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها تم استخدام مجموعة من االختبارات اإلحصائية المناسبة

وهي كالتالي:

 -0التك اررات والنسب المئوية.

 -2المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،الوزن النسبي.
 -3اختبار كولمجروف سمرنوف الختبار اعتدالية البيانات.
 -4اختبار ت للعينة الواحدة.

 -2اختبار ت للفروق بين مجموعتين.

 -6اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث مجموعات فأكثر.

نتائج الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الكش

عن دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى

طلبتها ،ولتحقيق األهداف قام الباحث بتطبيق استبانة على عينة بلغت  011طالب ،وطالبة من طلبة
الكلية.

اإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس والذي ينص على :ما دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في

تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها؟
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ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإجراء اختبار ت للعينة الواحدة ،للتعرف على مدى موافقة العينة
على محاور االستبانة ،وهل وصل متوسط استجاباتهم لدرجة الحياد أم ال ،والجدول التالي يبين لنا

النتائج:
الجدول ()22

نتائج اختبار ت للعينة الواحدة لكل بعد من أبعاد االستبانة وللدرجة الكلية لفقراتها
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

()T

1

مناخ الكلية.

3.184

0.6494

63.68

2.833

0.006

2

عضو هيئة التدريس.

3.388

0.6864

67.76

5.563

0.000

3

المناهج الدراسية.

3.421

0.6543

68.42

6.434

0.000

3.331

0.5624

66.62

5.885

0.000

األبعاد

م.

الدرجة الكلية

المتوسط

قيمة

قيمة

()Sig.

ت الجدولية عند درجات حرية ( ،)22ومستوى داللة  0000تساوي ()2022

من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة االحتمال الستجابات العينة على جميع فقرات االستبانة كانت

أقل من مستوى الداللة  ،1.12بمعنى أن المتوسط الحسابي دال إحصائيا ولم يصل لدرجة الحياد

المعروفة ( ،)3وكانت قيمة ت موجبة ،بمعنى أن العينة توافق على محتوى أبعاد وفقرات االستبانة ،أي
أن للكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا دور في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة ،والجدير بالذكر أن

الوزن النسبي بلغ  ،%66.62وهي نسبة متوسطة ،أي أن الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تنمية بعض
قيم الحوار لكنها بنسب متوسطة ،ولم ترتق للمستوى المطلوب.

وكان الوزن النسبي لمناخ الكلية ودورح في تنمية قيم الحوار  ،%63.61وهي نسبة متوسطة وال ترتقي

للمستوى المطلوب ،كذلك بلغ الوزن النسبي لدور عضو هيئة التدريس في تنمية بعض قيم الحوار

 ،%60.06وهي أيضا نسبة متوسطة ولم ترتقي للمستوى المطلوب والمقبول تربويا ،كما كان دور المناهج
الدراسية بنفس المستوى وبلغ ما نسبته .%61.42

ومن هنا نرى بضرورة أن تتخذ الكلية استراتيجيات وآليات لتعزيز المناخ الجامعي والدراسي بما يحقق قيم
الحوار بين الطلبة ،خاصة وأن المجتمع الفلسطيني بحاجة لتعزيز القيم بشتى أنواعها خاصة قيم الحوار.

كما أن على عضو هيئة التدريس استخدام االستراتيجيات والطرق التدريسية بما يعزز قيم الحوار لدى

الطلبة ،فهو قدوة الطلبة ،وعليه أن يستمع آلرائهم وينمي لديهم مبدأ النقد البناء ،كذلك على إدارة الكلية

االهتمام بالمناهج الدراسية بحيث تتضمن قيم الحوار الالزمة للطلبة.
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وقام الباحث بالتعرف على المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت االستبانة ،والجدول التالي
يبين لنا النتائج لفقرات البعد االول مناخ الكلية:

الجدول ( )21المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد األول
المعياري

1

يسود مناخ الكلية روح التعاون بين جميع الطلبة.

الحسابي

االنحراف

الوزن

3.25

0.9783

65

2

يوجد روح الحوار بين الطلبة.

3.67

0.93263

73.4

3

يوجد روح الحوار بين الطلبة والعاملين بالكلية.

3.14

1.110283

62.8

4

يسود العدل واألمانة بين الطلبة.

3.26

1.078907

65.2

5

توجد عالقات اجتماعية محفزة لتدعيم قيم الحوار بين الطلبة.

3.12

1.04717

62.4

6

قوانين وأنظمة الكلية تراعي كافة األفكار واالنتماءات للطلبة.

3.12

1.121687

62.4

7

االنتماء الوطني والمصلحة العامة أساس كل حوار بين الطلبة.

3.15

1.076611

63

8

يسمح للطلبة أن يعبروا عن آرائهم بحرية كاملة داخل الكلية.

2.96

1.213726

59.2

9

تعقد الكلية ندوات لتدعيم قيم الحوار لدى الطلبة.

3.24

1.138136

64.8

2.93

1.182832

58.6

م.

10

المتوسط

الفقرات

تعقد الكلية مسابقات المنهجية للطلبة تقوم على توظي
الحوار.

قيم

النسبي

من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن أعلى الفقرات من حيث الوزن النسبي كانت الفقرة رقم (،)2
والقائلة (يوجد روح الحوار بين الطلبة) ،بوزن نسبي بلغ  ،%03.4وهي نسبة مرتفعة ،تؤكد على أن طلبة

الكلية لديهم روح الحوار ،بينما كانت أقل الفقرات من حيث الوزن النسبي الفقرة رقم ( ،)01والقائلة (تعقد
الكلية مسابقات المنهجية للطلبة تقوم على توظي

قيم الحوار) وبوزن نسبي بلغ  ،%21.6وهي نسبة

منخفضة تؤكد على أن الكلية ال تهتم بعقد الفعاليات والمسابقات الهادفة لتعزيز قيم الحوار.

وبشكل عام كانت تقديرات العينة على كافة فقرات بعد مناخ الكلية ودورح في تنمية قيم الحوار لدى الطلبة

متوسطة ،ولم ترتق للمستوى المقبول تربويا ،وأن مناخ الكلية غير مهيأ بالدرجة المطلوبة لتعزيز قيم
الحوار لدى الطلبة ،كما أن القوانين واألنظمة ال تراعي تنمية قيم الحوار لدى الطلبة بالشكل المطلوب.

والجدول التالي يبين لنا المتوسط الحسابي والوزن النسبي لتقديرات العينة على جميع فقرات البعد الثاني

المتعلق بدور عضو هيئة التدريس في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة:
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الجدول رقم ( )23المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني
م.

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.4

1.119163

68

1.038842

70.8
76

المتوسط

الفقرات
يحرص عضو هيئة التدريس على نشر جو من الحوار أثناء

النسبي

1

المحاضرة.

2

يعزز لدى الطلبة الثقة بالنفس.

3.54

3

يطبق قيمة التواضع وحسن الخلق أثناء المحاضرة.

3.8

0.887625

4

ينمي لدى الطلبة مهارات ضبط النفس في المواق

3.46

0.989031

69.2

5

تتوافق سلوكياته وأساليبه مع أفكارح وما يعرضه أثناء المحاضرة.

3.43

0.97706

68.6

6

يستخدم طرق تدريس مناسبة تعزز قيم الحوار لدى الطلبة.

3.48

0.969015

69.6

7

يتقبل آراء الطلبة وان كانت مخالفة آلرائه.

3.22

1.124385

64.4

8

يتطرق للقضايا الوطنية في إطار تدعيم الحوار والمناقشة.

2.96

1.081712

59.2

9

نمى لدي مبدأ الحوار الهادف.

3.22

1.040396

64.4

3.37

1.169088

67.4

الحوارية.

 10نمى لدي العمل بروح الفريق.

من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن أعلى الفقرات من حيث الوزن النسبي كانت الفقرة رقم (،)3
والقائلة (يطبق قيمة التواضع وحسن الخلق أثناء المحاضرة) ،بوزن نسبي بلغ  ،%06وهي نسبة مرتفعة،

أما أدنى الفقرات من حيث الوزن النسبي فكانت الفقرة رقم ( ،)1والقائلة (يتطرق للقضايا الوطنية في إطار
تدعيم الحوار والمناقشة) ،وكانت بوزن نسبي بلغ  ،%29.2وهي نسبة أقل من المستوى المطلوب ،وهنا

عضو هيئة التدريس بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا وفي كافة الجامعات والمعاهد الفلسطينية مطالب
بتعزيز قيم الحوار لدى طلبته وغرسها ثقافة في نفوسهم ،السيما وأنه القدوة األولى لطلبته ،وعليه أن يبذل

جهودا استثنائية لتحقيق ذلك.

والجدول التالي يبين لنا المتوسط الحسابي والوزن النسبي لتقديرات العينة على جميع فقرات البعد الثالث

المتعلق بدور المناهج الدراسية في تنمية قيم الحوار لدى الطلبة:
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الجدول رقم ( )24المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثالث
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

1

تتضمن المناهج الدراسية مهارات الحوار الجيد.

3.49

1.039571

69.8

2

تتضمن مواضيع تعزز قيم الحوار.

3.33

0.995495

66.6

3

تحتوي على آيات قرآنية.

3.95

1.048086

79

4

تحتوي على أحاديث نبوية شريفة.

3.83

1.025483

76.6

5

تعزز الوحدة الوطنية.

3.19

1.228409

63.8

6

تناقش مشكالت المجتمع وقضاياح وحلها في جو من الحوار الجيد.

3.07

1.148165

61.4

7

توضح أهمية تبني الطلبة لمبادئ الحوار الجيد.

3.29

0.977474

65.8

8

تعمل على تنمية شخصية الطلبة.

3.47

0.999545

69.4

9

تنمي مهارات الحوار الجيد لدى الطلبة.

3.34

1.046591

66.8

3.25

1.140397

65

الفقرات

م.

 10تراعي القدرات الذهنية للطلبة.

المتوسط

النسبي

من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن أعلى الفقرات من حيث الوزن النسبي كانت الفقرة رقم (،)3
والقائلة (تحتوي المناهج الدراسية على آيات قرآنية) ،بوزن نسبي بلغ  ،%09يليها الفقرة رقم ( ،)4والقائلة

(تحتوي المناهج الدراسية على أحاديث نبوية شريفة) ،بوزن نسبي بلغ  ،%06.6بينما كانت أدنى الفقرات

من حيث الوزن النسبي الفقرة رقم ( ،)6والقائلة (تناقش مشكالت المجتمع وقضاياح وحلها في جو من

الحوار الجيد) ،بوزن نسبي بلغ  ،%60.4وهي نسبة أدنى من المستوى المطلوب.

وبشكل عام كانت التقديرات على معظم فقرات البعد الثالث أدنى من المستوى المطلوب وعليه فإن إدارة
الجامعة ومخططي المناهج الدراسية اتخاذ خطوات لألمام بخصوص تضمين القيم في المناهج الدراسية

وتطويرها لتتفق مع الواقع الفلسطيني ومعالجة قضايا المجتمع وتناولها بطرق حوارية ،كما أنهم مطالبين
بتعزيز القيم الدينية واإلسالمية التي ترسخ الحوار والمشورة.

اإلجابة على السؤال الفرعي األول والذي ينص على" :هل يقل دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها عن %70؟".

ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض التالي:

ال يقل دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها عن .%01
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وللتحقق من الفرض السابق قام الباحث باختبار ت للعينة الواحدة ،وقام بتحديد المتوسط األدنى وهو

( ،)3.2وما يعادله وزن نسبي ( ،)%01لكل بعد من أبعاد االستبانة وللدرجة الكلية لالستبانة ،فكانت
النتائج كما بالجدول التالي:
الجدول ()20

نتائج اختبار ت للعينة الواحدة لكل بعد من أبعاد االستبانة وللدرجة الكلية لفقراتها
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

()T

1

مناخ الكلية.

3.184

0.6494

63.68

-4.866

0.000

2

عضو هيئة التدريس.

3.388

0.6864

67.76

-1.632

0.106

3

المناهج الدراسية.

3.421

0.6543

68.42

-1.207

0.230

3.331

0.5624

66.62

-3.005

0.003

األبعاد

م.

الدرجة الكلية

المتوسط

قيمة

قيمة

()Sig.
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من خالل الجدول السابق يتبين أن قيمة االحتمال لكافة أبعاد االستبانة  ،1.113وهي أقل من مستوى

الداللة  ،1.12بمعنى أن المتوسط الحسابي دال إحصائيا ولم يصل لدرجة ( ،)3.2وعليه فإن الوزن
النسبي بلغ  ،%66.62وكانت قيمة االختبار سالب ،وعليه فإنه ال يمكن قبول الفرض السابق ،ونؤكد

على أن الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا ال تقوم بدورها في تنمية قيم الحوار بالمستوى المطلوب
والمقبول تربويا ،والذي حددح الباحث بناء على األدب التربوي والدراسات السابقة بنسبة ( ،)%01ومن هنا
يؤكد الباحث بضرورة اهتمام الكلية إدارة وموظفين وأعضاء هيئة تدريس بالقيم خاصة قيم الحوار ،حيث
أثبتت النتائج أن الكلية ال تقوم بالدور المطلوب والمقبول في تعزيز وتنمية قيم الحوار لدى الطلبة .والكلية

الجامعية للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة حكومية وتعيش حالة من االستنزاف وأثر االنقسام الفلسطيني على

قوانينها وسياساتها وأداء مواردها البشرية ،وهذا انعكس على دورها في تنمية قيم الحوار لدى طلبتها.

اإلجابة على السؤال الثاني والذي ينص على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية
الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة تعزى لمتغير الجنس؟".
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض التالي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار

لدى الطلبة تعزى لمتغير الجنس.

وللتحقق من الفرض السابق قام الباحث باختبار ت للعينتان المستقلتان ،فكانت النتائج كما بالجدول

التالي:

225

الجدول ( )26نتائج اختبار ت للفروق بين مجموعتين (ذكور ،إناث) ،و(ن = )200
م.

األبعاد

1

مناخ الكلية.

2

عضو هيئة التدريس.

3

المناهج الدراسية.
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

ذكور

49

3.27

إناث

51

3.1

0.6594

ذكور

49

3.22

0.6448

إناث

51

3.551

0.6918

ذكور

49

3.296

0.6374

إناث

51

3.541

0.6539

ذكور

49

3.262

0.5467

إناث

51

3.397

0.5746

الحسابي

المعياري

0.6338

قيمة

قيمة

1.325

0.188

-2.485

0.015

-1.898

0.061

-1.207

0.230

()T

()Sig.
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من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة االحتمال لكافة أبعاد االستبانة كانت أكبر من مستوى الداللة
 ،1.12بمعنى أنه ال توجد فروق في متوسطات تقديرات العينة على دور الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة من وجهة نظرهم باختالف متغير الجنس ،وأن العينة

ذكو ار واناثا ،استجابوا بنفس الكيفية تقريبا ،ولعل ذلك يرجع كونهم يدرسون بنفس الكلية ،ويتلقون نفس
المناهج الدراسية خاصة في متطلبات الكلية ،كما أنهم يخضعون لنفس األنظمة والقوانين ،والجدير بالقول

بأن العينة لم تظهر بينهم فروق على بعد مناخ الكلية كونهم من نفس الكلية ،ولم تظهر فروقا في
تقديراتهم على بعد المناهج الدراسية ألنهم يخضعون لجزء كبير من المناهج المتشابهة خاصة متطلبات

الكلية ،بينما ظهرت فروقا في تقديراتهم على بعد عضو هيئة التدريس ،وكانت تلك الفروق لصالح اإلناث،
ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة تعامل عضو هيئة التدريس مع الطلبة ،فال يمكن له أن يتعامل مع الذكور

كما يتعامل مع اإلناث؛ نظ ار الختالف الذكر عن األنثى في المواق

االجتماعية ،واختالفهم في التركيبة

النفسية فاألنثى أرق من الذكر ،وعلى عضو هيئة التدريس أن يكن حريصا عند تعامله مع اإلناث،
خاصة وأن معظم األكاديميين العاملين بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا من الذكور ،فظهرت فروقا

وكانت لصالح اإلناث.
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اإلجابة على السؤال الثالث والذي ينص على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية

الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة تعزى لمتغير المستوى الدراسي؟".
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض التالي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار

لدى الطلبة تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

وللتحقق من الفرض السابق قام الباحث باختبار ت للعينتان المستقلتان ،فكانت النتائج كما بالجدول

التالي:

الجدول ( )27نتائج اختبار ت للفروق بين مجموعتين (المستوى األول ،المستوى الثاني) ،و(ن = )200

م.

األبعاد

1

مناخ الكلية.

2

عضو هيئة التدريس.

3

المناهج الدراسية.
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

المستوى

العدد

األول

50

3.008

الثاني

50

3.36

0.6302

األول

50

3.326

0.7795

الثاني

50

3.45

0.580

األول

50

3.338

0.7570

الثاني

50

3.504

0.5272

األول

50

3.224

0.6153

الثاني

50

3.438

0.4870

الحسابي

المعياري

0.6259

قيمة

قيمة

-2.802

0.006

-0.902

0.369

-1.272

0.206

-1.928

0.057

()T

()Sig.
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من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة االحتمال لكافة أبعاد وفقرات االستبانة أكبر من ،1.12

بمعنى أنه ال توجد فروق في متوسطات تقديرات العينة لدور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية
بعض قيم الحوار لدى الطلبة باختالف متغير المستوى الدراسي األول ،الثاني ،ولعل ذلك يرجع كون

العينة برغم اختالفهم في المستوى الدراسي إال أنهم يخضعون لنفس األنظمة ولنفس أعضاء هيئة التدريس
ولنفس المناهج الدراسية.

والجدير بالذكر أنه لم تظهر فروق في متوسطات تقديرات العينة على بعد عضو هيئة التدريس ،وبعد

المناهج الدراسية ،بينما ظهرت فروق في تقديرات العينة لمناخ الكلية ،وكانت تلك الفروق لصالح طلبة

المستوى الثاني ولعل ذلك يرجع إلى كون طلبة المستوى الثاني يكونوا قد تعرفوا على أصدقاء من داخل

الكلية ،ويكونوا قد تشبعوا من قيم الكلية وأنظمتها وتعودوا على المناخ الجامعي أكثر من طلبة المستوى

األول فظهرت فروق لصالحهم.

اإلجابة على السؤال الرابع والذي ينص على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية

الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة تعزى لمتغير السكن؟".
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض التالي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار

لدى الطلبة تعزى لمتغير السكن.

وللتحقق من الفرض السابق قام الباحث باختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث مجموعات

فأكثر ،فكانت النتائج كما بالجدول التالي:

الجدول ( )22نتائج اختبار تحليل التباين للفروق بين ثال ثة مجموعات (السكن) ،و(ن = )200

م.

األبعاد

1

مناخ الكلية.

2

عضو هيئة التدريس.

3

المناهج الدراسية.

الدرجة الكلية

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

1.800

2

0.900

داخل المجموعات

39.955

97

0.412

اإلجمالي

41.754

99

بين المجموعات

0.387

2

0.193

داخل المجموعات

46.259

97

0.477

اإلجمالي

46.646

99

بين المجموعات

0.479

2

0.240

داخل المجموعات

41.907

97

0.432

اإلجمالي

42.386

99

بين المجموعات

0.327

2

0.163

داخل المجموعات

30.987

97

0.319

اإلجمالي

31.314

99

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة
()F

2.184

0.405

0.555

0.511

قيمة

()Sig.
0.118

0.668

0.576

0.601

من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن قيم االحتمال كانت أكبر من مستوى الداللة ( )1.12لكل بعد من

أبعاد االستبانة وللدرجة الكلية لفقراتها ،وعليه فإنه ال يمكن رفض الفرضية السابقة ،وأنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات العينة لدور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية

بعض قيم الحوار لدى طلبتها باختالف متغير مكان السكن.
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ولعل ذلك يرجع كونهم برغم اختالفهم في مكان السكن إال أنهم يخضعون لنفس األنظمة والقوانين ،كما

أنهم يخضعون لنفس المناخ الدراسي واألكاديمي ،ويدرسون نفس المناهج الدراسية تقريبا .وجدير بالذكر
أن قطاع غزة مساحة صغيرة يعيش سكانها وفق نسق اجتماعي متقارب جدا تجمعهم العديد من العادات
والتقاليد ،والتي انعكست بدورها على تقديرات الطلبة.

النتائج:

 -0أظهرت النتائج أن دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية قيم الحوار لدى طلبتها دون
المستوى المطلوب والمقبول تربويا .%01

 -2أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في
تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير الجنس.

 -3أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في
تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

 -4أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في
تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير مكان السكن.

التوصيات:

 -0ضرورة أن تتضمن المساقات والمقررات الدراسية على قيم دينية واسالمية وتربوية خاصة قيم
الحوار.

 -2ضرورة إقامة الندوات الهادفة لتعزيز روح التعاون والحوار بين الطلبة.

 -3ضرورة إعطاء الحرية للطلبة لطرح أفكارهم وآرائهم حول الموضوعات التي تهمهم.
 -4إعادة النظر في المناهج الدراسية بحيث تقوم بطرح القضايا الخاصة بالمجتمع الفلسطيني ،وتعزيز
ثقافة الحوار بين الطلبة من خاللها.

 -2ضرورة أن تهتم المناهج الدراسية بقضايا المجتمع الفلسطيني ،وطرح حلوال لمشكالته.

المقترحات:

 -0ضرورة إجراء دراسات مماثلة للتعرف إلى دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تعزيز قيم
التسامح.

 -2ضرورة إجراء دراسات لتحليل محتوى المناهج الدراسية في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في
ضوء بعض القيم مثل الحوار ،قيم االنتماء الوطني.
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 -3ضرورة إجراء دراسات مقارنة للتعرف إلى دور الجامعات والمعاهد الفلسطينية في تعزيز قيم الحوار
بين طلبتها.

 -4ضرورة إجراء دراسات مماثلة للتعرف إلى دور المدرسة في تنمية القيم لدى طلبة المراحل التعليمية
المختلفة.
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قائمة المصادر المراجع:
القرآن الكريم.

أوالً :المصادر والمراجع العربية.
( )2الكتب:
إبراهيم عبد هللا العبيد ،تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طالب المرحلة الثانوية الدواعي والمبررات
واألساليب ،مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ،إدارة الدراسات والبحوث والنشر ،المملكة
العربية السعودية.2101 ،
إحسان األغا ومحمود األستاذ ،تصميم البحث التربوي( ،دون دار نشر) ،غزة.2113 ،
طه جابر العلواني ،أدب االختالف في اإلسالم ،الطبعة الخامسة ،الدار العلمية للكتاب اإلسالمي،
الرياض ،المملكة العربية السعودية ،إصدارات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،فيرجينيا ،الواليات
المتحدة األمريكية.0992 ،
عبدهللا بن سليمان المشوخي ،الحوار وآدابه في اإلسالم ،الطبعة األولى ،مكتبة العبيكان ،الرياض،
.2119
الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا ،دليل الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.2103 ،
( )1المجالت والدوريات:
بكر المواجدح ،دور كتب الثقافة اإلسالمية المدرسية في حوار الحضارات من خالل نشر ثقافة الحوار
والتسامح مع اآلخر في األردن ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،2101 ،المجلد ( ،)24العدد
( ،)1ص.2211 – 2202 :
محمود محمود ،دور المؤسسات التربوية في تنشئة المسلم المعاصر على االلتزام باآلداب الخلقية عند
االختالف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ،مجلة العلوم التربوية والدراسات
اإلسالمية ،2111 ،المجلد ( ،)21العدد الثالث ،المملكة العربية السعودية.
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( )3الرسائل العلمية:
أحمد عبد هللا العطوي ،واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة تبوك لمهارات الحوار من وجهة
نظر الطالب ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية،
.2102
أماني سعد الحارثي ،أماني سعد محمد ،فاعلية استخدام استراتيجيات مختارة في تدريس مادة الحديث
والثقافة اإلسالمية لتنمية الوعي بمفاهيم الثقافة اإلسالمية ومهارات الحوار لدى طالبات الص
األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة ،رسالة دكتوراح غير منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية
السعودية.2103 ،
باحارث ،أحمد محمد أحمد .)2101( .مدى إسهام النشاط الطالبي في تنمية الحوار لدى طالب المرحلة
الثانوية من وجهة رواد النشاط ومديري المدارس في محافظة الليث ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.
خالد فؤاد أبو عودة ،مدى ممارسة طلبة الدراسات العليا ألدب االختالف في اإلسالم من وجهة نظر
أساتذتهم في الجامعات الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة،
.2119
عادل باوزير ،دور معلم التربية اإلسالمية في تنمية قدرات الحوار الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية،
الرياض ،مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ،المملكة العربية السعودية.2119 ،
علي جبران ،وليد مساعدة ،ثقافة الحوار من المنظور اإلسالمي وأهميته في حل المشكالت الطالبية في
الجامعات ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة اليرموك ،إربد.2119 ،
غزية بن غزاي العتيبي ،الحوار التربوي كآلية االتصال واتخاذ القرار لدى مديرات مدارس التعليم العام
بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية،
.2110
محمد حسن المزين ،دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر بغزة.2111 ،
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منى محمد أبو جزر ،آداب االختالف المتضمنة بمحتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في ضوء
الفكر اإلسالمي ومدى اكتساب الطلبة لها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية
بغزة.2101 ،
مهرة بنت عبد القادر الزهراني ،إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار من وجهة نظر المشرفات
التربويات والمعلمات بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى،
المملكة العربية السعودية.2100 ،
هند ماجد الفرا ،إثراء محتوى التربية المدنية في ضوء أدب االختالف وأثرح في تنمية مهارات الحوار لدى
طلبة الص

السادس بمحافظة خانيونس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر بغزة،

2102
ثانياً-المصادر والمراجع األجنبية:
Josef, Boehle Inter, Religious Cooperation in a Global age: from a clash of
civilizations to a Dialogue of civilizations, ph. D thesis, university of
Birmingham, UK, 2001, available at: www.jboehle@compuserve.com.
Rosenbaum Toni (2005): Effective Communication Skills for Highway and
Public Work Office, Ithaca, CLRP No. 5-8, New York, 2005.
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مواقع التواصل االجتماعي والحراك السياسي
"دراسة ميدانية على عينة من النقابيين المغاربة"
األستاذ/رضوان قطبي-الرباط-المغرب
باحث في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس (الرباط)
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي
ملخص البحث:
هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدامات النقابيين المغاربة لشبكات التواصل االجتماعي،

وعالقتها بالمشاركة في الحراك السياسي والجماهيري الذي يشهده المغرب منذ 1122م .وقد استعان
الباحث بالمنهج الوصفي ،واعتمد على تقنية استمارة االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات الخاصة
بالدراسة ،وتم اختيار العينة بأسلوب العينة العشوائية غير المنتظمة ،كما تكونت عينة الدراسة من

 011مفردة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،تمثل أهمها :في أن شبكات التواصل االجتماعي

ساهمت نسبيا في تحفيز النقابيين على المشاركة في الحراك السياسي والجماهيري الذي يعرفه المغرب منذ
سريان مفعول دستور يوليوز1122م.

الكلمات المفتاحية :مواقع التواصل االجتماعي-الحراك السياسي-النقابيون المغاربة.
Social networks and political mobilization
""A field study on a sample of Moroccan unionists

Abstract:
This study aimed to investigate the role of social networking, to stimulate the
Moroccans citizens to participate in the activities of mass movement.The
researcher used the descriptive approach and relied on the questionnaire as an
instrument for data collection. The sample of the study, made up of 400 elements,
was randomly chosen. Finally, the results showed that social networks are
relatively contributed to the stimulation of Moroccan unionists to participate in
political and popular mobilization.
Keywords: Social Networks - Moroccan trade unionists – political mobilization

-المقدمـــــــة:
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لقد ساهمت التطورات المتالحقة في شبكة اإلنترنيت في إيجاد شكل جديد من اإلعالم ،تعددت

تصنيفاته ومسمياته لدى المهتمين والمختصين اإلعالميين الذي أطلقوا عليه :اإلعالم الجديد أو اإلعالم

البديل ،والذي يشمل الشبكات االجتماعية االفتراضية ،والمدونات ،والمنتديات اإللكترونية ،والمجموعات
البريدية ،وغيرها من األشكال واألنواع المتعددة.

فقد أصبحت وسائل اإلعالم الرقمية واالتصاالت عبر اإلنترنيت أكثر انتشا ار خاصة في حياة

الشباب ،فهم يتواصلون ويشاركون بالنص مع أصدقائهم من خالل هواتفهم الخلوية ،واإلنترنيت ،ومواقع
الشبكات االجتماعية ،ومواقع تبادل ملفات الفيديو ...وصارت هذه التكنولوجيا جزءا من حياة المراهقين

والشباب في أقل من عقد من الزمن ،ويبدو أن شباب اليوم في عصر يبحثون فيه عن الذات ويناضلون

من أجل االستقالل كما فعل أسالفهم ولكنهم يفعلون ذلك في ظل سياقات االتصاالت والصداقات واللعب
والتعبير عن الذات .2وتعد مواقع التواصل االجتماعي من الوسائل االتصالية الحديثة التي يتواصل من
خاللها الماليين من مستخدمي شبكة األنترنيت ال تفصل بينهم أية عوامل مثل السن أو النوع أو المهنة أو

الجنسية ،فهؤالء تجمعهم ميول واهتمامات مشتركة ،وهو ما يجعل الشباب أكثر تعرضا لهذه المواقع نظ ار
إلقبالهم المتزايد على استخدام التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في هذه الشبكات أكثر من أي فئة أخرى ،وذلك
بسبب بعض العوامل النفسية واالجتماعية المتمثلة في رغبة الشباب في إقامة عالقات وصداقات مع

اآلخرين في مختلف دول العالم.1

والحقيقة أن الشبكات االجتماعية ،تمثل اليوم أهم ثورة إلكترونية عرفتها البشرية في مجال

بناءا إلكترونيا تفاعليا يحقق
التواصل االجتماعي والتفاعل الدائم بين أعضاء البنى االجتماعية ،ليكونوا ً
لهم أسرع الطرق للتواصل وأبسطها لتلبية حاجاتهم ورغباتهم ،والتي تتراوح بين الحاجة إلى المعرفة
والوصول إلى المعلومة الجديدة ،أو االتصال ،أو االنتماء ،أو الترفيه ...إلخ .ويبدو أن من أشهر
الشبكات االجتماعية وأكثرها جماهيرية ،هناك الفايسبوك والتويتر ،حتى وصل األمر الستخدامها كوسيلة

سياسية تسهم في الحراك السياسي واالجتماعي لدول العالم.0
-أهمية الدراسة:

 2علياء سامي عبد الفتاح دور وسائل االتصال الحديثة في تشكيل العالقات االجتماعية لدى الشباب الجامعي ،رسالة دكتوراه غير

منشورة ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة1112،م.
Boyd Danah, and Ellison Nicole, “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”,
journal of computer mediated communication, 13 (1), 2007, p: 26.
3
Dewdney Andrew, and Ride Peter, The new media handbook, London, routeledge, 2006, p: 210.
2
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وأهمية هذه الدراسة تكمن في ندرة األبحاث والدراسات األكاديمية ،التي تناولت الدور الذي لعبته

مواقع التواصل االجتماعي في حفز المواطنين على المشاركة في فعاليات الحراك السياسي والجماهيري.

وتزداد أهمية هذه الدراسة لكونها تعكس آراء شريحة اجتماعية ممثلة بالنقابيين المغاربة ،والذين يأتون في
مقدمة الشرائح واالتجاهات والتيارات التي تتصدى للقضايا الوطنية ال سيما القضايا السياسية واالقتصادية

واالجتماعية والحقوقية .كما أن هذه الدراسة من شأنها أن توفر رؤية علمية موضوعية ،للوقوف على دور

هذه المواقع في الحراك السياسي والجماهيري المغربي ،وذلك من خالل توفيرها للنتائج العلمية المتعلقة

بهذا الجانب.

أهداف الدراسة:تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الدور الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي

في حفز المواطنين المغاربة على المشاركة في الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب منذ دستور

يوليوز ،1122وذلك من خالل النقابيين المغاربة في مدينة فاس .كما تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق

األهداف الفرعية التالية:

-2التعرف على مدى مشاركة النقابيين المغاربة واستخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي من عدمها.
-1التعرف على أسباب ودوافع استخدام النقابيين لمواقع التواصل االجتماعي.

-0التعرف على مدى مشاركة النقابيين فيما يتعلق بالحراك السياسي والجماهيري ،من خالل مواقع
التواصل االجتماعي.

-4التعرف على موضوعات الحراك السياسي والجماهيري ،التي يشارك بها النقابيون ،من خالل مواقع
التواصل االجتماعي.

-5التعرف على الطرق التي يساهم بها النقابيون في موضوعات الحراك السياسي والجماهيري من خالل
مواقع التواصل االجتماعي.
-مشكلة الدراسة:

لقد وفر ظهور الفيسبوك فتحاً ثوريا نقل اإلعالم إلى آفاق غير مسبوقة ،وأعطى مستخدميه

فرصاً كبرى للتأثير واالنتقال عبر الحدود بال قيود أو رقابة إال بشكل نسبي محدود .إذ أوجد ظهور وسائل
التواصل االجتماعي قنوات للبث المباشر من جمهورها ،في تطور يغير من جوهر النظريات االتصالية

المعروفة ،ويوقف احتكار صناعة الرسالة اإلعالمية لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية ،وبقدرة تأثيرية
وتفاعلية لم يتصورها خبراء االتصال ...وأبرز حراك الشباب العربي الذي تمثل بالثورات التي شهدتها

بعض الدول العربية قدرة هذا النوع من اإلعالم على التأثير في تغيير مالمح المجتمعات ،واعطاء قيمة
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مضافة في الحياة السياسية ،وانذار لمنافسة اإلعالم التقليدي .4وفي هذا السياق ،يفتح إطار اإلعالم
المنتشر اليوم فرصا جديدة وعديدة للمشاركة المدنية الفاعلة والفعالة على نطاق أوسع ،ويعيد تطور

الحركات االجتماعية عبر الشبكة التي يتمحور تنظيمها حول األدوات الرقمية ومنصات اإلعالم
االجتماعي صياغة المشاركة المدنية ليس فقط في حالة الثورات المدنية والسياسية واسعة النطاق فحسب،
بل أيضا على صعيد المشاركة اليومية في المسائل الشخصية والعامة أيضا. 5

واذا كان ثمة من فضل أولي يذكر لهذه الشبكات ،فيبدو أنه كامن باألساس في قدرتها الهائلة

على ضمان مبدأ ديمقراطية الوصول والنفاذ إلى المعلومات ،ثم في قدرتها على تجاوز احتكار المعلومة
من لدن الدولة ،والمعرفة من لدن النخب "العالمة" ،ثم في خاصية المرونة التي تمنحها الطبيعة العالئقية

األفقية لبنيتها التنظيمية ،ثم في فسحها للمجال واسعاً أمام الجماهير لإلسهام في مناقشة قضايا الشأن

معتبر منها على األقل .واذا كان الجيل
ًا
العام ،إعماالً لمبدأ أن من يملك المعلومة يملك السلطة ،أو جزًءا
األول من هذه الشبكات قد سهل عملية الوصول إلى المعلومات واألخبار ،وأتاح لألفراد إمكانيات إنتاج
المضامين وبأشكال تعبيرية مختلفة (منتديات حوار ،صفحات خاصة ،غرف دردشة ،مدونات وغيرها)،

تحديدا) قد أتاح منابر واسعة للنقاش
فإن الجيل الثاني من هذه الشبكات (جيل الفيسبوك وتويتر واليوتيوب
ً
والحوار وتبادل اآلراء واألفكار ،وحشد الجماهير لمناصرة قضية من القضايا ،أو لتكوين رأي عام حول
القائم منها ،أو إلثارة إشكاليات مجتمعية لم تكن وسائل اإلعالم واالتصال التقليدية تعيرها االهتمام
الكافي ،أو تتبرم منها ،أو تمارس الرقابة على من يثيرها ويطرحها للعلن.6

وهكذا ،قام نشطاء الفيسبوك المغاربة بمجموعة من الفعاليات النضالية أبرزها  :الحملة

الوطنية للمطالبة بإلغاء مهرجان موازين ،التنسيقية الوطنية للمطالبة بفتح دور القرآن ،شباب مغربي ضد

الفساد واالستبداد ،مجموعة مقاطعة المنتجات الصهيونية ومناهضة التطبيع ،صفحة القانون الجنائي لن
يمر ،صفحة ال للمدونة الرقمية ،وكذلك صفحة ال للعفو على مغتصب األطفال؛ فقد نجح نشطاء

الفيسبوك على الشبكة وباالحتجاجات الضخمة بالرباط والدار البيضاء في دفع الملك إلى التراجع عن قرار

4

نورة قنيفة ،ممارسات الشباب الجامعي للمواطنة الرقمية عبر شبكات التواصل االجتماعي ،مجلة علوم اإلنسان والمجتمع ،كلية العلوم

اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة بسكرة ،الجزائر ،العدد ،21نونبر ،1124ص.081 :
5

نفس المرجع ،ص.081:

6يحيى اليحياوي ،الشبكات االجتماعية والمجال العام بالمغرب :مظاهر التحكم والدمقرطة ،مركز الجزيرة للدراسات 18 ،نونبر،1125

ص .14:دراسة منشورة على الرابط التالي:
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/11/201511885144375848.html
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العفو ،بالتزامن مع إعفائه لمندوب إدارة السجون وفتح تحقيق حول تعنيف المتظاهرين المعتصمين

بالشوارع لهذه الغاية.

كل هذه المواقع والصفحات إنما تبين اللجوء المتزايد ل "الناشطين االفتراضيين" للشبكات

االجتماعية ،إما للتنديد بسلوك مشين ،أو االعتراض على قرار غير سليم ،أو التشهير بسياسات بحاجة

إلى تقويم.2

واستناداً إلى ما سبق ،فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد في التعرف على طبيعة الدور الذي لعبته

مواقع التواصل االجتماعي ،في حفز المواطنين المغاربة والنقابيين منهم على وجه الخصوص ،للمشاركة

في فعاليات الحراك الجماهيري والسياسي الذي يعرفه المغرب منذ دستور يوليوز1122م.
-أسئلة الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

-2ما أسباب ودوافع استخدام النقابيين المغاربة لمواقع التواصل االجتماعي؟
-1ما أشكال تواصل النقابيين مع اآلخرين عبر مواقع التواصل االجتماعي؟

-0ما مدى مشاركة النقابيين في الحراك الجماهيري والسياسي عبر مواقع التواصل االجتماعي؟

-4ما األساليب التي يستخدمها النقابيون في المشاركة بموضوعات الحراك السياسي والجماهيري عبر
مواقع التواصل االجتماعي؟

-5ما موضوعات الحراك السياسي والجماهيري ،التي يشارك بها النقابيون ،من خالل مواقع التواصل
االجتماعي؟

-6ماهي الطرق التي يساهم بها النقابيون في موضوعات الحراك السياسي والجماهيري من خالل مواقع
التواصل االجتماعي؟

-2ما الدور الذي قامت به مواقع التواصل االجتماعي في الحراك الجماهيري والسياسي بالمغرب بشكل
عام من وجهة نظر النقابيين؟

-فرضية الدراسة:

لقد أحدثت مواقع التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية تطو اًر كبي اًر ليس فقط في تاريخ
اإلعالم ،وانما في حياة األفراد على المستوى الشخصي واالجتماعي والسياسي .وجاءت لتشكل عالماً
افتراضياً يفتح المجال على مصراعيه لألفراد والتجمعات والتنظيمات بمختلف أنواعها ،إلبداء آرائهم

2المرجع نفسه ،ص ص.24-20:

239

ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم بحرية غير مسبوقــة ،8واستطاعت هذه المواقع أن تمد

المواطنين بقنوات جديدة للمشاركة في األنشطة السياسية ،األمر الذي يجعل من السياسة شأناً عاماً
يمارسه معظم أفراد الشعب دون أن يكون مقتص اًر على فئات دون أخرى ،وذلك ألن هذه المواقع تشجع
األفراد غير الناشطين أو الفاعلين سياسياً على المشاركة في الفعاليات السياسية ،وبالتالي التأثير على
منظومة صنع القرار .كما أن المعطيات الرسمية تشير إلى أن المواطنين المغاربة يستعملون شبكات
التواصل االجتماعي بشكل كبير في حياتهم اليومية ،وبالتالي نفترض ما يلي:

تختلف استخدامات النقابيين المغاربة لمواقع التواصل االجتماعي والمشاركة في الحراك

الجماهيري تبعاً الختالف العوامل الديمغرافية (النوع ،العمر ،االنتماء الحزبي ،جهة العمل).
-الدراســات الســابقة:

-دراسة عبد الرحمن امسيدر ،فتح هللا الدغمي وفريد التومي( ،)1121وعنوانها " الحراك

االجتماعي في زمن شبكات التواصل االجتماعي :المغرب نموذجا " .وهدفت الدراسة إلى معرفة دور
شبكات التواصل االجتماعي في الحراك السياسي واالجتماعي بالمغرب سنة1122م ،وحاولت اإلجابة عن

السؤالين التاليين :هل تشكل شبكات التواصل االجتماعي عامال موجها في دينامية الحراك السياسي
واالجتماعي؟ وهل يمكن الحديث عن حراك سياسي إلكتروني؟ .وقد وظفت الدراسة المنهج الوصفي ،وأداة

االستمارة ،أما العينة فقد تكونت في المرحلة األولى من  212طالب وطالبة ينتمون لجامعة ابن زهر ،وقد

أجري البحث الميداني بخصوص هذه العينة نهاية شهر ماي 1121تزامنا مع ديناميكية حركة 11فبراير.
وفي المرحلة الثانية ضمت عينة البحث  511مفردة تنتمي للمجال الحضري بمدينة أكادير ،وقد أجري

البحث في شهر يناير1121م .وخلصت الدراسة إلى أن غالبية المبحوثين يتعاملون مع شبكات التواصل
االجتماعي كأدوات للترفيه والتعارف وبناء الصداقات .كما أن مساهمة شبكات التواصل االجتماعي في

التعبئة السياسية واالجتماعية بالمغرب تبقى محدودة ومتواضعة.9

-دراسة يحيى اليحياوي( )1125بعنوان" الشبكات االجتماعية والمجال العام بالمغرب :مظاهر

التَّ ُّ
حكم و َّ
طة " ،وهدفت هذه الدراسة إلى مساءلة وظيفة ودور شبكات التواصل االجتماعي بالمغرب
الد َمْق َر َ

8حسن ،أشرف جالل ( ،)1119أثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعلية باإلنترنت ورسائل الفضائيات على العالقات االجتماعية

واالتصالية لألسرة المصرية والقطرية ،المؤتمر العلمي األول "األسرة واإلعالم وتحديات العصر" ،الجزء الثاني ،فبراير ،كلية اإلعالم،

جامعة القاهرة ،ص .429 – 428:
9

Abderrahmane AMSIDDER, Fathallah DAGHMI, Farid TOUMI, ESSACHESS. Journal for
communication studies, vol5, no.1 (19)/2012, p: 151-161.
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وأثرها على حركيَّة المجال العام في ضوء تجربة  11فبراير/شباط  .1122وخلصت الدراسة إلى جملة من

النتائج أبرزها:

 أن الشبكات االجتماعية قد أسهمت ًّحقا وحقيقة في تأسيس مفاصل المجال العام بالمغرب ،ليس فقط
أيضا كونها فسحت لهذا األخير سبل
بخصوص فضاء النقاش والحوار الذي فتحته أمام الجمهور ،ولكن ً
اإلسهام غير المباشر في اتخاذ القرار ،ولعل تجربة  11فبراير/شباط وما تالها ،خير نموذج على ذلك.

 أن شبكات التواصل االجتماعي بالمغرب لم تُسهم فقط في إعادة تشكيل المجال العام كما عهدناه منأيضا في توسيع نطاقه ،وتمديد فضاء فعله وتفاعله .ومن ثم ،فالمجال العام الواقعي لم
قبل ،بل أسهمت ً
محصور في األطر الجغرافية أو السياسية أو الثقافية التي كانت ترسم حدوده ،بل بات له رافد معتبر
ًا
يعد

جمهور ذا هوية افتراضية خالصة ،وليس لبعض
ًا
(إضافي يقول البعض) على الشبكات ،يطول من خالله
منه أدنى فكرة عما هو المجال العام المادي.
كثير االدعاء بأن شبكات التواصل االجتماعي هي وسيط كباقي الوسائط (السيما
 ليس من الدقة ًاأيضا فاعل مركزي وأساس ،إذا لم يكن على مستوى الفعل
التقليدية منها)؛ إنه كذلك في جزء منه ،لكنه ً

المباشر ،فعلى األقل باعتباره بيئة تُ ِّ
سهل التفاعل من خالل تعبئة الرأي العام.
أساسي ومحور ٌّي في إعادة بناء رأي عام ،مرتكز وقائم على توافر مجال
 صحيح أن دور هذه الشبكاتٌّ
عام ،لكن ذلك ال يكفي في ِّ
حد ذاته ،إذا لم يتم خلق جسور تصريف الق اررات والمداوالت بين هذا المجال
االفتراضي والمجال العام على أرض الواقع.21

-0دراسة محمود عبد القوي( ،)1119وعنوانها "دور اإلعالم البديل في تفعيل المشاركة السياسية

لدى الشباب :دراسة تطبيقية على الشبكات االجتماعية" .هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ،على دوافع
استخدام الشباب للشبكات االجتماعية االفتراضية ،ودور هذه الشبكات في تنمية الوعي السياسي لدى

الشباب وتشكيل اتجاهاتهم نحو المشاركة السياسية ،باستخدام المنهجين الوصفي والمقارن ،على عينة من
الشباب قوامها ( )021مفردة من طالب جامعة المنيا وعلى موقع الفيس بوك .وأوضحت الدراسة أن

نسبة الذين يستخدمون شبكة "الفيس بوك" ألغراض سياسية بلغت  ،%2551ولم تكن هناك أية فروق ذات
داللة إحصائية بين الذكور واإلناث ،وأظهرت أيضا أن تعددية اآلراء ومناقشة القضايا السياسية كانت

على درجة كبيرة من الحرية على الفيس بوك ،وأن إتاحة الفرصة للتعليق وابداء الرأي في القضايا المثارة،
ساعد على جذب انتباه الشباب نحو المضامين السياسية المثارة على الفيس بوك دون تمييز بين الذكور
واإلناث .وفي األخير توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين استخدام الشباب للفيسبوك ألغراض
21يحيى اليحياوي ،مرجع سابق.
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سياسية واتجاه الشباب نحو المشاركة السياسية ،ويتضح من ذلك أهمية الدور الذي يقوم به موقع التواصل
االجتماعي الفيس بوك في تشكيل اتجاه الشباب نحو المشاركة السياسية.22

- 4دراسة سحر خميس وجولد وكاترن فون( ،)1121بعنوان " ما وراء ثورة الفيس بوك في

مصر وانتفاضة يوتيوب :مقارنة السياق السياسي واستراتيجيات االتصال" .استخدمت هذه الدراسة المنهج

الوصفي .وهدفت إلى وصف كيفية استخدام النشطاء السياسيين ألشكال االتصال الجديدة خاصة الرقمية،

ووسائل التواصل االجتماعي مثل :تويتر وفيسبوك ومواقع تبادل الفيديو كأدوات لتسليط الضوء على
انتهاكات النظم السياسية ضد مواطنيها .وتشجيع صحافة المواطن وتشكيل الرأي العام وتنظيم وتعبئة

المواطنين ،كما اهتمت الدراسة بالكيفية التي تم بها التكامل بين النشطاء اإللكترونيين والنشطاء على
أرض الواقع .وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الخالصات على النحو التالي :حيث تشير النتائج في

هذه الدراسة إلى أن التكنولوجيا ال تسبب التغيير السياسي ،ولكنها تقدم وتوفر قدرات جديدة .بعبارة أخرى،

فإن الجهات النشيطة والفاعلة على المستوى السياسي هي التي تسبب التغيير السياسي الحقيقي حيث
كانت إرادة الشعوب العربية وتصميمها على تحقق التغيير في بالدها الدافع القوي والرئيس وراء الثورات

العربية .و تعززت هذه اإلرادة بواسطة انتشار وسائل اإلعالم و التي كانت بمثابة الحافز لعملية التعبئة
والحشد للعمل السياسي على أرض الواقع .21

-5دراسة جوزيف غراف ( ،)2006وعنوانها " الجمهور على المدونات السياسية " .سعت الدراسة

للبحث في سمات وخصائص زائري المدونات من خالل دراسة ميدانية على عينة عشوائية من متصفحي

اإلنترنت باالعتماد على المنهج الوصفي وتقنية االستمارة .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :على

الرغم من إطالع نسبة عالية من مستخدمي الشبكة الدولية على المدونات  ،غير أن نسبة ضئيلة ( %9

ممن شملهم المسح ) هم من يطلعون بصورة يومية أو شبه يومية ،وقد حدد هؤالء األشخاص الذين
مصدر للمعلومات ووسيلة إعالم بديلة لوسائل
ًا
يوميا أسباب اطالعهم عليها باعتبارها
يرتادون المدونات ً
مصدر للمعلومات ،ثم أداة للتغيير
ًا
اإلعالم التي عبروا عن ازدرائهم لها ،كما أنهم اعتبروا المدونات

السياسي  ،ثم وسيلة للتسلية إنهم يطلعون على المدونات األكثر شهرة  ،حيث تركزت تفصيالتهم في عدد
22محمود عبد القوي " دور اإلعالم البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدى الشباب .دراسة تطبيقية على الشبكات االجتماعية
االفتراضية" ،ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العلمي الخامس عشر "اإلعالم واإلصالح .الواقع والتحديات" ،القاهرة ،جامعة القاهرة ،كلية

اإلعالم ،الجزء الثاني 1119 ،م.

12

Sahar khamis,Paul B,Gold and Katherine Vaughn, *Beyond Egypts ‘Face book Revolution ‘and
Syria’s’’ youtube Uprising’’comparing Political contexts*, Actors and communication strategies, Arab
Media society,No:15,2012.
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قليل من المدونات إنهم يعتبرون أنفسهم جزًء من الطيف السياسي ،ويميلون التخاذ مواقف إزاء القضايا
االجتماعية إنهم يندمجون بقوة في السياسة ويميلون لالستجابة لدعوات المدونين للمشاركة السياسية  ،إذ
يتبادلون األخبار السياسية  ،ويوقعون على العرائض  ،ويراسلون السياسيين.20
-تعليق الباحث على الدراسات السابقة:

لقد انحصر اهتمام الدراسات السابقة-وبخاصة العربية منها-على دراسة شبكات التواصل

االجتماعي ودورها في إمداد الشباب بالمعلومات السياسية ،والمشاركات االجتماعية ،والمشاركة في

االحتجاجات والثورات ،في حين لم تتطرق أية دراسة سابقة في المغرب-في حدود علم الباحث-إلى دور
شبكات التواصل االجتماعي في الحراك السياسي والجماهيري لدى النقابيين .كما ساعدت الدراسات

السابقة الباحث على صياغة المشكلة البحثية ،وتحديد األداة البحثية المناسبة وكيفية بنائها؛ بما يحقق

أيضا في وضع استمارة االستبيان ،باإلضافة إلى الوقوف على
أهداف الدراسة ،ويجيب على تساؤالتها ،و ً
النقاط التي لم تتناولها الدراسات السابقة ،حتى تتمكن الدراسة من تقديم قيمة علمية مضافة للوسط
األكاديمي والعلمي.
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-مفاهيم الدراسة:

*مواقع التواصل االجتماعي :شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت،

ومن أي مكان ،وقد ظهرت على شبكة اإلنترنت منذ سنوات قليلة وغيرت في مفهوم التواصل والتقارب بين
الشعوب ،واكتسبت اسمها االجتماعي من كونها تفرز العالقات بين أبناء المجتمع اإلنساني ،وتعدت في

اآلونة األخيرة وظيفتها االجتماعية لتصبح وسيلة من وسائل النضال السياسي السلمي والحضاري،
وأصبحت بمثابة سالح قادر على المساهمة في التغيير السياسي ونشر قيم الديمقراطية وترسيخ فلسفة

حقوق اإلنسان ،وأبرز تلك المواقع االجتماعية( :الفيس بوك ،تويتر ،يوتيوب).

*الحراك السياسي :ويقصد به جميع الفعاليات النضالية التي نظمها المواطنون المغاربة منذ بدأ

العمل بدستور يوليوز ( ،)1122والتي تشتمل على المسيرات االحتجاجية والتضامنية والوقفات

االحتجاجية واصدار البيانات التضامنية والتنديدية والتعليق على القضايا واألحداث السياسية الوطنية
واإلقليمية والدولية.

*النقابيون المغاربة :ويقصد بهم األعضاء النشطون في النقابات المهنية المغربية.
13

Joseph Graf , “The Audience for Political Blogs " ,Institute for Politics ,Democracy & the internet,
The
George
Washington
University,
October
2006.Available
at
http://www.Knightdigitalmediacentre.Org/resources/Pdf/2007 Election08-The20% Audience 20%
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-Iاإلطار النظري للدراسة:
تستند الدراسة على األطر النظرية التالية:

-2نظرية االستخدامات واإلشباعات:

وتعد هذه النظرية نقطة تحول مهمة في تاريخ اإلعالم عموما واإلعالم السياسي

خصوصا ،حيث تحول التساؤل الرئيس من :ماذا تفعل وسائل اإلعالم بالجمهور؟ إلى :ماذا يفعل
الجمهور بوسائل اإلعالم؟ ويقوم هذا المدخل على مقولة رئيسة ،هي :إن الجمهور يختار وسيلة إعالمية

معينة ،أو رسائل إعالمية معينة إلشباع حاجة معينة لديه .24ويعد ذلك تحوالً عن اآلراء التي سبقتها بشأن

الدور الذي يقوم به الجمهور في عملية االتصال ،حيث كان االعتقاد السائد هو أن الجمهور ليس سوى متلق
سلبي للرسائل التي تبثها أو تنشرها وسائل اإلعالم.
أ-ماهية االستخدامات واإلشباعات:

يعرف مدخل االستخدامات و اإلشباعات بأنه مدخل يوضح و يفسر الدور الحقيقي للجمهور

في العملية االتصالية ،وذلك من خالل النظرة إليه على أنه جمهور نشط ،ويتمثل نشاطه قبل وبعد وأثناء

التعرض؛ حيث يختار الجمهور -قبل التعرض– المحتوى الذى يفي بحاجاته ،ويحقق له إشباعات معينة،
وأثناء التعرض فإن الجمهور يهتم برسائل معينة ويدركها ،ويميز بين ما هو مهم وما هو أقل أهمية ،وبعد

التعرض فإن الجمهور ينتقي استرجاع المعلومات التي تعرض له ،وبمعنى آخر فإن الجمهور له غاية

محددة من تعرضه لوسائل اإلعالم ،ويسعى إلى تحقيق هذه الغاية من خالل التعرض االختياري الذى
تمليه عليه حاجاته ورغباته.25

ب-عناصر نظرية االستخدامات واإلشباعات:

-2الجمهور النشط :ويقصد به أن أفراد الجمهور لديهم نشاط وايجابية في استقبال الرسالة وليسوا مجرد

مستقبلين سلبيين لوسائل اإلعالم ،وأصبحوا يتعرضون لهذه الوسائل بما يشبع احتياجاتهم ورغباتهم من
وسائل اإلعالم.

-1األصول االجتماعية والنفسية الستخدامات وسائل اإلعالم.
-0حاجات ودوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم :وتنقسم إلى قسمين:

24

عبد الصادق حسن عبد الصادق" ،تأثير استخدام الشباب الجامعي في الجامعات الخاصة البحرينية لمواقع التواصل االجتماعي

على استخدامهم وسائل االتصال التقليدية" ،المجلة األردنية للعلوم االجتماعية ،المجلد ،2العدد ،2،1124ص.05:

25محمد بن سعود البشر ،مقدمة في االتصال السياسي ،الرياض :مكتبة العبيكان ،الطبعة الثانية2419،ه ،ص.42 :
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أوًال :دوافع نفعية :وهي تستهدف التعرف إلى الذات ،واكتساب المعارف والمعلومات والخبرات ،وجميع
أشكال التعلم بوجه عام ،وتعكسها نشرات األخبار والبرامج التعليمية والثقافية.

ثانيا :دوافع طقوسية :وهي تستهدف إضاعة الوقت ،واالسترخاء ،والصداقة ،واأللفة مع الوسيلة ،والهروب
ً
من المشكالت ،وتنعكس هذه الفئة في البرامج الترفيهية ،مثل المسلسالت ،واألفالم ،والمنوعات ،وبرامج

الترفيه المختلفة.26

*إشباعات وسائل اإلعالم ،وتنقسم إلى:

أوالً :إشباعات المحتوى ،وتحتوي على نوعين من اإلشباعات:

أ :إشباعات توجيهية :وتتمثل في الحصول على معلومات ،وتأكيد الذات ومراقبة البيئة ،وهي إشباعات

ترتبط بكثرة التعرض واالهتمام بالوسائل واالعتماد عليها.

ب :إشباعات اجتماعية :ويقصد بها ربط المعلومات التي يحصل عليها الفرد بشبكة عالقاته االجتماعية؛
حيث يستخدم أفراد الجمهور وسائل اإلعالم لتحقيق نوع من االتصال بينهم وبين أصدقائهم وأسرهم ،من

خالل تحقيق إشباعات مثل إيجاد موضوعات للحديث مع اآلخرين ،والقدرة على إدارة النقاش والتمكن

المعرفي ،والقدرة على فهم الواقع ،والتعامل مع المشكالت.

ثانيا :إشباعات عملية االتصال :وتنقسم هي األخرى إلى نوعين:

أ :إشباعات شبه توجيهية :وتتحقق من خالل تخفيف اإلحساس بالتوتر والدفاع عن الذات ،وتنعكس في

مواضيع التسلية والترفيه واإلثارة.

ب :إشباعات شبه اجتماعية :وتتحقق من خالل التوحد مع شخصيات وسائل اإلعالم ،وتزداد هذه
اإلشباعات مع ضعف عالقات الفرد االجتماعية ،وزيادة إحساسه بالعزلة ،مثل تحرير الخيال ،واستثارة

العواطف ،والتخلص من الشعور بالملل والضيق ،والتخلص من الشعور بالوحدة والعزلة ،والتوحد أو
االندماج مع الشخصيات.

-1اإلنترنت وآفاق المشاركة السياسية:
تعرف المشاركة السياسية ،حسب علماء السياسة ،بكونها كل األنشطة اإلدارية التي يقوم

بها المواطن بهدف التأثير في الق اررات والسياسات التي يتخذها المسؤولون ،وتشمل هذه األنشطة
التصويت ومتابعة األمور السياسية والدخول مع الغير في مناقشات سياسية وحضور ندوات ومؤتمرات

عامة أو المشاركة في الحملة االنتخابية بالمال والدعاية ،واالنضمام على جماعات المصالح واالنخراط
26عماد مكاوي ،وليلى السيد ،االتصال ونظرياته المعاصرة ،الطبعة األولى ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية ،2998،ص.142:
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في عضوية األحزاب واالتصال بالمسؤولية والترشيح للمناصب العامة وتقلد المناصب السياسية كما

تتضمن أساليب التظاهر واإلضراب واالحتجاج .22غير أن هذه المشاركة لم تعد مقتصرة على األساليب

التقليدية فقط " ،فقد أثار ظهور االنترنيت على الساحة السياسية تحوالت عميقة على مستوى المفاهيم
التقليدية المؤسسة للسياسة فك ار وفعال من قبيل :السيادة الشعبية ،والديمقراطية المباشرة ،والمساواة،

والمواطن الكوني ،والتصويت اإللكتروني ،والتفاعلية ،" 28باإلضافة إلى النضال واالحتجاج والتظاهر.

والواقع ،أن اإلنترنت أصبح أحد المصادر المهمة لدى الشباب للحصول على المعلومات

السياسية .فقد انتشرت المواقع اإللكترونية التي تقدم المعلومات السياسية على اإلنترنت ،وسعت الحكومات

واألحزاب ومؤسسات المجتمع ومراكز األبحاث بل واألفراد ،إلنشاء مواقع إلكترونية تقدم المعلومات

لمستخدمي اإلنترنت ،كما سعت وسائل اإلعالم التقليدية إلى تقديم خدماتها اإلخبارية على شبكة
اإلنترنت.29

ويستخدم اإلنترنت أيضا ،كأداة للتعبئة السياسية للشباب ،وتسهيل جهود تجميعهم وتنظيمهم،

لتحقيق هدف سياسي معين مثل :تحفيز الشباب للتسجيل في قوائم الناخبين ،أو المشاركة في مشروعات

الخدمة العامة ،أو تنظيم حمالت تأخذ شكل التأييد أو االحتجاج على سياسات أو تصرفات معينة .كما

يستخدم اإلنترنت في تعبئة الشباب في العديد من القضايا المتعلقة بالحريات والحقوق العامة .11وقد برز

استخدام اإلنترنت كأداة لتعبئة الشباب في االنتخابات األمريكية األخيرة ،حتى وصل األمر بالبعض إلى
االعتقاد مجا از أنه لوال اإلنترنت ما كان ألوباما أن يصل إلى البيت األبيض حيث استطاع أن يسخر

اإلنترنت للتواصل والحوار مع الشباب ،واقناعهم بأهمية مشاركتهم في االنتخابات وقدرتهم في إحداث

التغيير.12

والواقع ،أن اإلنترنت يعد من أبرز المستحدثات التكنولوجية ووسائل اإلعالم الجديد في عالم الثورة

المعلومات ،حتى أصبح أسلوبا للتعامل اليومي ونمطا للتبادل المعرفي ،كما أن االنتشار السريع لهذه

 -22منى محمود عليوة :المشاركة السياسية – موسوعة الشباب السياسية ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بمؤسسة األهرام،

القاهرة ،1111،ص .5:

 -28عبد الناصر فتح هللا ،صفقوا الخطبة الزعيم ،االتصال السياسي في المغرب ،الرباط مطابع أمبريال  ،1111،ص .81:
29أحمد سعيد تاج الدين ،الشباب والمشاركة السياسية ،الهيئة العامة لالستعالمات ،القاهرة ،1121 ،ص.06-05 :
11نفس المرجع ،ص.02:

12

نفس المرجع ،ص.02 :
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الشبكة جعلها من أهم معالم العصر الحديث ،لما أحدثته من آثار عميقة وتغيرات جذرية في أساليب
وأشكال التواصل واالتصال المباشر وغير المباشر.11

وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الباحثين أكدوا ابتداء من سنوات السبعينات أن تكنولوجيا

اإلعالم واالتصال تدعم الديمقراطية بشكل إيجابي ،كما شدد آخرون خالل سنوات الثمانينيات على دورها
في دفع األنظمة الديمقراطية نحو مزيد من التداول والمشاركة المباشرة للمواطنين في الحياة السياسية،
وهكذا في إطار أزمة الدمقراطية التمثيلية التي تعرفها المجتمعات الغربية ،ومع انتشار اإلنترنت وازياد

استعمالها وسهولة الوصول إليها ،ارتفعت التوقعات الجديدة التي تشير إلى أن اإلعالم الجديد وتكنولوجيا

اإلعالم واالتصال الجديدة تقدم وسيلة للتواصل يمكن الوثوق بها تضمن قدرات تخزين للمعلومات ،وتقلل

من تكاليف عمليات االتصال ،وبالتالي يمكن أن تساهم في فعالية المسار السياسي واألداء الحكومي.10

وخير شاهد على ذلك ،ما وقع في إسبانيا سنة  ،1114فقد مثلت المظاهرات التي عرفتها إسبانيا في 20
مارس  ،1114عقب تفجيرات مدريد اإلرهابية تحديا مهما للبحث في ميدان التواصل السياسي ،حيث تم
اللجوء ألول مرة في إسبانيا ،إلى تكنولوجيا االتصال (اإلنترنت) من أجل تنظيم العصيان المدني السلمي

ومطالبة الحكومة بكشف الحقيقة.14
-IIاإلطار الميداني:

-1الجوانب المنهجية:

- نوع الدراسة ومنهجها:

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ،التي تقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث بطريقة

كمية أو نوعية في فترة زمنية  ،15ومن ثم تحليلها وتفسيرها وصوالً إلى حقائق دقيقة ،كما تعتمد هذه

الدراسة على المنهج الكمي.

11عزة مصطفى الكحكي ،استخدام االنترنت وعالقته بالوحدة النفسية وبعض العوامل الشخصية لدى عينة من الجمهور بدولة قطر،

أبحاث المؤتمر الدولي ،اإلعالم الجديد :تكنولوجيا جديدة ،لعالم جديد ،جامعة البحرين 9-2 ،أبريل  ،1119ص.168 :

-10محمد بنهالل ،اإلعالم الجديد ورهان تطوير الممارسة السياسية :تحليل ألهم النظريات واالتجاهات العالمية والعربية ،مؤلف

جماعي " اإلعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم " مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة كتب المستقبل ،العدد  ،69ط ،2بيروت،

نونبر ،1120 ،ص.28 :
-Oscar Garcia Luengo, « E. Activism; new Media and Political Participation in Europe, » Confines
(2/4 Agosto- Diciembre 2006), p: 59.
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15عليان ،ربحي مصطفى وغنيم ،محمد عثمان ،مناهج وأساليب البحث العلمي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،1111،ص.40 :
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 مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من النقابيين المغاربة في مدينة فاس ،على اعتبار أن هذه الشريحة

االجتماعية المغربية ،تهتم بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية المحلية وتتفاعل مع القضايا

الوطنية واإلقليمية والدولية .وقد تشكلت العينة من  011مفردة من النقابيين الذين ينتمون للنقابات الخمس

األكثر تمثيلية حسب انتخابات ممثلي المأجورين األخيرة ( )1125بواقع  61مفردة لكل نقابة (االتحاد

المغربي للشغل ،الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ،االتحاد العام للشغالين بالمغرب ،االتحاد الوطني للشغل
بالمغرب ،والفدرالية الديموقراطية للشغل) .وتشكل اإلناث حوالي  % 11من عينة الدراسة انسجاما مع

النتائج األخيرة لهيئة المأجورين ،كما روعي في اختيار أفراد العينة االنتماء النقابي منذ 1122م.
 حدود الدراسة :تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يلي:

ـ الحدود الموضوعية :حيث تقتصر الحدود الموضوعية للدراسة على الموضوعات والقضايا التي

تعالجها الدراسة ،وهي استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ،وعالقته بتحفيز النقابيين المغاربة على

المشاركة في الحراك السياسي والجماهيري الذي يعرفه المغرب منذ 1122م.

ـ الحدود الزمنية :وتمثلت في الفترة  1126/10/12إلى ( .1126/10/02المدى الزمني لتطبيق

استمارة االستبيان).

 أدوات جمع البيانات :تم جمع بيانات الدراسة الحالية من خالل أداة االستبيان.

حيث أن االستبيان قادر على استثارة األفراد المبحوثين بطريقة منهجية للحصول منهم على أفكار

وآراء معينة في إطار البيانات المرتبطة بموضوع البحث وأهدافه.
 إجراءات تطبيق االستبيان:

-اختار الباحث الطريقة العشوائية غير المنتظمة من بين النقابيين المغاربة لمدينة فاس.

-وضع الباحث في االعتبار أن يكون تطبيق االستبيان على عدد يزيد عن األعداد المطلوبة بنسبة %25

احتياطيًّا؛ الحتمال وجود استمارات غير صحيحة فيمكن استبعادها.

وزع الباحث االستبيانات ،و أوضح للمبحوثين تعليمات اإلجابة على كل جزء من أجزائه.-تم التطبيق في الفترة من  1126/10/12و حتى .1126/10/02
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ويوضح الجدول رقم ( )2كيفية توزيع مفردات العينة

 -توزيع عينة الدراسة:

الذكور

اإلناث

النقابة
االتحاد المغربي للشغل

48

21

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

48

21

االتحاد العام للشغالين بالمغرب

48

21

االتحاد الوطني للشغل بالمغرب

48

21

الفدرالية الديموقراطية للشغل

48

21

141

61

المجموع
 أداة الدراســــــة:

اعتمد الباحث على االستمارة كأداة أساسية لجمع المعلومات من أفراد العينة ،الذين يمثلون

النقابيين في مدينة فاس ،على اعتبار أن هذه األداة توفر قد اًر جيداً من الموضوعية العلمية بعيداً عن

التحيز.

-1تحليل النتائج وتفسيرها:
جدول رقم ()1

تـوصـيـ ـ ــف مجـتـمـ ـ ــع الد ارس ـ ـ ـ ــة:البدائل والتك اررات
المتغير
الجنس

البدائل

التك اررات

%

ذكر

141

81

أنثى

61

11

011

211

 15سنة فأقل

06

21

 05 – 16عاما

64

12500

 45 – 06عاما

61

11511

 46عاما فأكثر

241

46566

المجمـ ــوع

011

211

المجمــوع

السن

249

االنتماء الحزبــي

91

01566

منت ٍم حزبي ًا

118

69500

011

211

260

54500

قطاع خاص

202

45566

المجمـ ــوع

011

211

غير منت ٍم
المجمـ ــوع

جهة العمل

قطاع عام أو شبه عام

تشير بيانات الجدول رقم ( )1إلى أن ( )% 81من أفراد العينة هم من الذكور ،وما نسبته
( )% 11من اإلناث ،وأن نسبة الذين تقل أعمارهم عن ( )15عاماً بلغت ( ،)% 21أما الذين تراوحت
أعمارهم ما بين ( )05-16عاماً فقد بلغت نسبتهم ( ،)% 12500فيما بلغت نسبة الذين تراوحت أعمارهم

ما بين ( )45-06عاماً حوالي ( ،)% 11511في حين فإن نسبة الذين فاقت أعمارهم  46عاماً فقد بلغت

( .)% 46566وبخصوص االنتماء الحزبي ،فقد بلغت نسبة أفراد العينة المنتمية حزبيا حوالي (01566
 ،)%فيما بلغت نسبة غير المنتمين (.)% 69500

وفيما يتعلق بجهة العمل ،فقد بلغت نسبة الذين يعملون بالقطاع العام أو شبه العام (54500

 ،)%أما الذين يعملون بالقطاع الخاص فقد بلغت نسبتهم (.)% 45566
2ـ مدى استخدام أفراد العينة لمواقع الشبكات االجتماعية:

استعان الباحث بهذا التساؤل ،لمعرفة مدى استخدام النقابيين لمواقع الشبكات االجتماعية ومدى

إقبالهم عليها كوسيلة اتصال جديدة تتيح لهم التواصل والتعارف ومبادلة اآلراء ومعرفة األخبار المختلفة.

يتضح لنا أن :نسبة  % 81511من أفراد العينة يستخدمون مواقع الشبكات االجتماعية (،)181

ونسبة  % 16511منهم ال يستخدمونها (.)28

دوافع استخدام أو عدم استخدام أفراد العينة لمواقع التواصل االجتماعي:

*أسباب عدم استخدام النقابيين لمواقع التواصل االجتماعي* الجدول رقم ()1
ك

%

األسـ ـ ـ ـ ـ ــباب
يتعرف المستخدم على أشخاص غير أسوياء عبر تلك المواقع

4

11511

هذه المواقع تروج لإلشاعات المغرضة وتشويه سمعة اآلخرين

0

26562

يتم استغالل هذه المواقع وفقاً لدوافع استغاللية تؤدي إلى انتشار الفضائح

5

12528

تحتوي هذه المواقع دعاوى تحريض تسعى لنشر الفتن بين أبناء الوطن

6

00500

28

211

المجـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

250

تشير بيانات الجدول رقم ( ،)1إلى أن النقابيين الذين ال يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي

والذين بلغ عددهم ( )28فرداً بما نسبته ( .)% 16511وتعود األسباب إلى أن هذه المواقع تحوي دعاوى
تحريضية تسعى لنشر الفتن بين أبناء الوطن وبما نسبته ( )% 00500في المرتبة األولى ،تاله في

المرتبة الثانية ،أنه يتم استغالل هذه المواقع وفقا لدوافع استغاللية تؤدي إلى انتشار الفضائح وبما نسبته

( ،)%12528ثم ألن المستخدم يتعرف على أشخاص غير أسوياء عبر تلك المواقع بما نسبته
( ،)%11511وأخي ار ألن هذه المواقع تروج لإلشاعات المغرضة وتشوه سمعة اآلخرين بنسبة (.)% 26562
*دوافع استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعي* الجدول رقم ()0
ك

%

91

02592

52

28519

00

22521

ألنها تنمي المهارات الشخصية والحياتية والتعامل مع اآلخرين

18

19590

ألنها تتيح للمستخدم مناقشة قضايا المجتمع مع اآلخرين

65

10515

ألنها تنفس عن الذات

21

10555

أخـ ـ ــرى

5

12522

المجـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
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الدوافـ ـ ـ ــع
ألنها تتيح الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية
التواصل مع األصدقاء واألقارب وتكوين صداقات وعالقات
جديدة
التسلية والترفيه في مواقع التسلية

تشير بيانات الجدول رقم ( ،)0إلى أن دافع "ألنها تتيح الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية" جاء
في مقدمة األسباب التي تدفع النقابيين للمشاركة في مواقع التواصل االجتماعي ،إذ حصل على ما نسبته

( ،)% 02592تاله دافع " ألنها تتيح للمستخدم مناقشة قضايا المجتمع مع اآلخرين " بما نسبته
( ،)% 10515وفي المرتبة الثالثة دافع " التواصل مع األصدقاء واألقارب وتكوين صداقات وعالقات
جديدة بنسبة ( ،)% 28519ثم دافع "التسلية والترفيه في مواقع التسلية التي توفرها هذه المواقع بما نسبته

( ،)% 22521وألنها تنمي المهارات الشخصية والحياتية والتعامل مع اآلخرين بنسبة (،)% 19590
وكذلك ألنها تنفس عن الذات في بما نسبته ( ،)% 10555وأخي اًر دوافع أخرى بما نسبته (.)% 12522
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ويتضح من هذه النتائج أن أهم دوافع استخدامات االنقابيين المغاربة لمواقع التواصل االجتماعي

تمثلت في حرية التعبير عن اآلراء ،ومناقشة قضايا المجتمع ،وذلك لعدم وجود أي نوع من الرقابة على

اآلراء التي يطرحها المشاركون في هذه المواقع ،عكس وسائل اإلعالم التقليدية.
تفضيال لدى الشباب الجامعي:
0ـ ترتيب مواقع التواصل االجتماعي األكثر
ً

استعان الباحث بهذا التساؤل لمعرفة أي مواقع التواصل االجتماعي يحظى باهتمام النقابيين

المغاربة وتفضيلهم له.

الجدول رقم ()4
ك

%

شبكات التواصل االجتماعي
الفيسبوك

299

21552

تويتر

50

28581

امستغرام

22

16510

أخرى

20

14561

المجموع

181

211

تفضيال هي :موقع فيس بوك
يتضح لنا أن :أهم مواقع التواصل االجتماعي األكثر
ً

( (Facebookبما نسبته ( ،)% 21552يليه موقع تويتر بما نسبته ( ،)% 28581ثم امستغرام بما نسبته
( ،)% 16510وأخي ار شبكات أخرى مثل :لنكدن ومايسبيس بما نسبته ( .)% 14561وقد جاءت النتائج
لتؤكد ما ذهب إليه" التقرير الصادر عن كلية دبي لإلدارة الحكومية سنة ،1122حيث أن عدد مستخدمي
موقع الفيس بوك في الوطن العربي يقدر بـ ( 12مليون) مستخدم وهو أكبر دليل على المكانة التي تشغلها
وسائل اإلعالم المجتمعية في الحياة" .16كما تشير هذه النتيجة إلى أن المبحوثين يفضلون موقع الفيس

بوك ألنه ال يقتصر على نوع واحد من المحتوى بل أنه يجمع ما بين الصور ومقاطع الفيديو والكتابات أو

التعليقات وهو بذلك يوفر فرصاً مختلفة للمبحوثين للمشاركة.

.4الوقت الذي يقضيه أفراد العينة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي

16

تقرير اإلعالم االجتماعي العربي ،كلية دبي لإلدارة الحكومية ،اإلصدار الثاني ،اإلمارات العربية المتحدة ،مايو ،1122ص.9:
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الجدول رقم ()5
الوقت
أقل من  0ساعات يومياً

%

ك
221

61519

من  5 – 0ساعات يوميا

91

02592

أكثر من  5ساعات يوميا

11

12581

المجموع

181

211

توضح بيانات الجدول رقم ( )5أن ( )% 61519من المستجوبين يقضـون أقـل من 0

ساعات يومياً في استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وأن ما نسبته ( ) % 02592يقضون ما بين – 0
 5ساعات يومياً ،فيما بلغت نسبة الذين يستخدمون هذه المواقع أكثر من  0ساعات ( ،)% 12581مما
يعني أن النقابيين يقبلون على استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وأن هذه المواقع لها دور في حياتهم
الشخصية واالجتماعية نظ ار لطبيعة األوقات التي يقضونها في استخدامها ،مما يعني أن هذه المواقع تقدم
خدمات متنوعة تحظى بإقبال الشباب عليها.

5ـ ـ أهم الموضوعات التي يفضل النقابيون مناقشتها عبر مواقع الشبكات االجتماعية:

استخدم الباحث هذا التساؤل لمعرفة أهم الموضوعات التي يفضل النقابيون مناقشتها والتحدث
فيها عبر مواقع الشبكات االجتماعية وذلك لمعرفة موقع الموضوعات المتعلقة بالحراك السياسي وأهميتها

بين هذه الموضوعات والتي جاءت في ترتيب متقدم.
الجدول رقم ()6

ك

%

المواضيع المناقشة

226

42520

الحقوقية

21

14581

السياسية

24

16510

العلمية والثقافية

26

15521

مواضيع أخرى

16

11521

المجموع

181

211

االجتماعية
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يتضح لنا أن :أهم الموضوعات التي يفضل النقابيون مناقشتها عبر مواقع الشبكات االجتماعية

هي :الموضوعات االجتماعية بما نسبته  ،% 42520ثم الموضوعات السياسية بما نسبته  % 16510في

الترتيب الثاني ،وحلت الموضوعات الحقوقية في الترتيب الثالث بما نسبته  ،% 14581ثم جاءت
الموضوعات العلمية والثقافية بما نسبته  ،% 15521وأخي اًر مواضيع أخرى بنسبة .% 11521

ومما سبق ،يتضح حصول الموضوعات االجتماعية والسياسية والحقوقية على المراتب الثالث

األولى من بين أهم الموضوعات التي يفضل النقابيون مناقشتها عبر شبكات التواصل االجتماعي .وهذا

يدل على أن الشئون السياسية وما يتعلق بها أصبحت تحتل مكانة متقدمة في ترتيب أولويات اهتمام
النقابيين ".حيث أصبحت مفردات مثل المدونات « ،»bloggsوالفيس بوك « ،»facebookواليوتوب

« »youtubeمن األلفاظ الشائعة في مجال العمل السياسي في العديد من دول العالم".12
-6أشكال تفاعل النقابيين مع اآلخرين عبر مواقع التواصل االجتماعي
الجدول رقم ()2
التكرار

%

أشكال التفاعل
تقاسم المعلومات واألخبار والفيديوهات

281

19520

مناقشة جماعية داخل المجموعات

222

22596

مناقشة جماعية مفتوحة مع الجميع

264

16554

تعليقات

20

22582

رسائل محادثة (شات)

64

21505

أشكال أخرى

16

14512

628

211

المجموع*
*سمح ألفراد العينة باختيار أكثر من إجابة.

وفيما يتعلق بأشكال تفاعل النقابيين مع اآلخرين عبر مواقع التواصل االجتماعي ،فقد أظهرت

النتائج أن ( )% 19520من النقابيين يلجؤون إلى تقاسم المعلومات واألخبار والفيديوهات ،وما نسبته

( )% 16554يستخدمون المناقشة الجماعية المفتوحة ،في حين ( )% 22596يستخدمون المناقشة

الجماعية داخل المجموعات ،وما نسبته ( )% 22582يعتمدون على التعليقات ،بينما ()% 21505
12أحمد سعيد تاج الدين ،مرجع سابق ،ص.05:
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يلجؤون لرسائل المحادثة (شات) للرسائل البريدية ،أما  % 14512يستخدمون أشكاال أخرى للتفاعل .على

العموم ،تظهر النتائج أن النقابيين يستخدمون أشكال التفاعل المباشرة مع اآلخرين بالدرجة األولى ،والتي
تتيح تبادل اآلراء وتنسيق المواقف ،والتحفيز على المشاركة المدنية والسياسية الفاعلة.

-7مشاركة النقابيين في الحراك الجماهيري من خالل مواقع التواصل االجتماعي
جدول رقم ()8
المتغير

ك

%

دائماً

81

18502

أحيانا

88

02511

ناد اًر

26

16595

ال أشارك

08

20548

المجـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
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أما فيما يتعلق بمشاركة النقابيين في الحراك السياسي-الذي يطالب بتوسيع هامش الحريات

والحقوق وتعزيز المكتسبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المغرب-عبر مواقع التواصل

االجتماعي .تشير بيانات الجدول رقم ( )8إلى أن ( )% 18502من النقابيين يشاركون دائما ،وما نسبته

( )% 02511من النقابيين يشاركون أحياناً ،و ( )% 16595يشاركون ناد اًر ،فيما بلغت نسبة الذين ال
يشاركون (.)% 20548
تفيد النتائج أن ما نسبته ( )% 86551من النقابيين يشاركون في الحراك الجماهيري عبر مواقع

التواصل االجتماعي ،مما يعكس طبيعة االهتمام والتفاعل الذي يوليه النقابيون لموضوعات الحراك

الجماهيري ،خاصة وأن طبيعة االهتمام والمشاركة ترتبط بطبيعة األدوار والمهام التي تؤديها النقابة.

كما تدل النتائج على "أن اإلنترنت أصبح يستخدم في تنظيم حمالت تأخذ شكل التأييد أو

االحتجاج على سياسات أو تصرفات معينة ،كما يستخدم في تعبئة الشباب في العديد من القضايا المتعلقة

بالحريات والحقوق العامة".18

-8العالقة بين السمات الديموغرافية للنقابيين والمشاركة في الحراك الجماهيري من خالل مواقع

التواصل االجتماعي

18أحمد سعيد تاج الدين ،مرجع سابق ،ص.02:
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وحول العالقة بين السمات الديموغرافية للنقابيين ،والمشاركة في الحراك الجماهيري عبر مواقع

التواصل االجتماعي ،تشير البيانات إلى عدم وجود عالقة إحصائية دالة .ويعزو الباحث ذلك إلى ما
تتميز به مواقع التواصل االجتماعي من سمات تتمثل بتعددية اآلراء ومناقشة القضايا الجماهيرية بدرجة

كبيرة من الحرية ،وأن إتاحة هذه المواقع الفرصة للتعليق وابداء اآلراء في القضايا المثارة ،ساعد في جذب

الجمهور نحو مضامين هذه المواقع دون تمييز بين ذكور واناث ،أو أصحاب الدخل المختلف وأيضاً بين
من ينتمون حزبياً أو من ال ينتم ــون.
وعموما ،تعد مواقع التواصل االجتماعي من الوسائل االتصالية الحديثة التي يتواصل من خاللها

الماليين من مستخدمي شبكة االنترنيت ال يفصل بينهم أية عوامل مثل السن أو النوع أو المهنة أو
الجنسية ،فهؤالء تجمعهم ميول واهتمامات مشتركة وهو ما يجعل الشباب أكثر تعرضا لهذه المواقع ،نظ ار

إلقبالهم المتزايد على استخدام التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في هذه الشبكات أكثر من أي فئة أخرى وذلك
بسبب بعض العوامل النفسية واالجتماعية المتمثلة في رغبة الشباب في إقامة عالقات وصداقات مع

اآلخرين في مختلف دول العالم

.19
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أهـم النتائـــج:

وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:
 -2أظهرت نتائج الدراسة استخدام النقابيين لشبكات التواصل االجتماعي بشكل كبير؛ وهذا بدوره

أدى إلى تكوين المجموعات والعالقات بين النقابيين وتقاسم األخبار والمعلومات ،أي أنها أصبحت وسيلة
إعالم اجتماعي وسياسي جديدة ،لها دورها السياسي الذي ال يمكن تجاهله أو تبخيسه.

 -1تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة عالية من شباب مجتمع الدراسة تستخدم شبكات التواصل

ا الجتماعي ،وجاء موقع (فيس بوك) في الترتيب األول ،باعتباره أفضل مواقع التواصل االجتماعي لدى
الشباب وذلك بنسبة  ،% 21552يليه (تويتر) بنسبة ،% 28581ثم (امستغرام) بنسبة  % 16510الذي
أتى في المرتبة الثالثة؛ وهو ما يؤكد أن موقع (فيس بوك) كان له تأثير كبير على الحراك السياسي
واالجتماعي للنقابيين المغاربة.

 -0جاءت الموضوعات االجتماعية والسياسية والحقوقية في مقدمة الموضوعات التي يفضل

النقابيون مناقشتها عبر مواقع التواصل االجتماعي؛ وهذا يرجع إلى طبيعة المرحلة السياسية التي يعيشها
المجتمع المغربي بعد هبوب رياح الربيع العربي ،واصدار دستور يوليوز 1122م ،والى طبيعة الدور

االجتماعي والدستوري الذي تلعبه النقابات المغربية.

29

Boyd Danah, and Ellison Nicole, op. cit,p :26.

 -4تشير نتائج الدراسة إلى تنوع دوافع استخدام النقابيين لمواقع الشبكات االجتماعية ،حيث جاء

دافع إتاحة الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية في المرتبة األولى ،وهذا يرجع إلى أن االهتمامات المتعلقة

بتوسيع مساحات الحرية والحقوق لدى النقابيين أصبحت تحتل مكانة متقدمة في استخدامهم لشبكات
التواصل االجتماعي.

 -5تظهر النتائج أن النقابيين يستخدمون أشكال التفاعل المباشرة مع اآلخرين بالدرجة األولى،

والتي تتيح تبادل اآلراء وتنسيق المواقف ،والتحفيز على المشاركة المدنية والسياسية الفاعلة.

-6تفيد النتائج أن ما نسبته ( )% 86551من النقابيين يشاركون في الحراك الجماهيري عبر

مواقع التواصل االجتماعي ،مما يعكس طبيعة االهتمام والتفاعل الذي يوليه النقابيون لموضوعات الحراك
الجماهيري ،خاصة وأن طبيعة االهتمام والمشاركة ترتبط بطبيعة األدوار والمهام التي تؤديها النقابة.

التوصيــــــات:

 -تعد النقابات المهنية من أكثر المؤسسات المجتمعية المغربية اهتماماً وتفاعالً مع القضايا

والشؤون العامة ،األمر الذي يدعو القائمين عليها إلى تشجيع المنتسبين إليها على مواكبة التطور

التكنولوجي وثورة اإلعالم واالتصال ،وذلك باستخدام مواقع التواصل االجتماعي نظ اًر ألهمية الدور الذي
باتت تلعبه هذه المواقع في العديد من المجاالت الحياتية وخاصة موضوع المشاركة السياسية والمدنية

الفاعلة.

 -إجراء دراسات مماثلة على مجتمعات مختلفة تتجاوز نقابيي مدينة فاس وتضم كل فئات

النقابيين المغاربة ،وكذلك إجراء دراسات مقارنة على المجتمعات العربية وخاصة تلك التي تعرف حراكا

سياسيا ملحوظا.

 -تعتبر النقابات ،مكونا أساسياً من مكونات المجتمع المدني ،لذلك من الواجب على كل

الهيئات والتنظيمات المنخرطة في هذا المجتمع االنفتاح على تكنولوجيا األنترنيت ،وخصوصا شبكات

التواصل االجتماعي.

 -يجب على األحزاب السياسية أيضا ،أن تستثمر شبكات التواصل االجتماعي في تواصلها

مع أعضائها ومناصريها ،وفي حمالتها االنتخابية.
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 المراجع العربية:

المراجع

 الكتب:
-أحمد سعيد تاج الدين ،الشباب والمشاركة السياسية ،الهيئة العامة لالستعالمات ،القاهرة.1121 ،

 حسن عماد مكاوي ،وليلى حسين السيد ،االتصال ونظرياته المعاصرة ،الطبعة األولى ،القاهرة ،الدارالمصرية اللبنانية.2998،
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أثر الحوافز على أداء الموظفين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) من وجهة نظر العاملين فيها (دراسة حالة)

األستاذ/ناهض كمال الجعيدي(-األونروا) ،عمان ،األردن
أ.د .نعمه عباس الخفاجي-جامعة عمّان العربية ،عمّان ،األردن
الملخص
ُ

هذا البحث مستل من رسالة علمية

تكونت عينة الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر الحوافز على أداء الموظفين في األونروا .وقد ّ
من الموظفين المحليين في األونروا بمختلف الوظائف والمستويات ،ولتحقيق الغرض من الدراسة تم

يتضمن فقرات
تكونت من ج أزين :الجزء األول يتضمن البيانات الشخصية ،والجزء الثاني
تصميم استبانة ّ
ّ
االستبانة وعددها ( )64فقرة لقياس المتغير المستقل وهو الحوافز بأبعادها المادية والمعنوية ،حيث
اشتملت الحوافز المادية على (الزيادة الدورية ،الزيادة التشجيعية ،المكافأة المالية) ،واشتملت الحوافز
المعنوية على (التقدير اليومي ،مخطط المكافآت غير النقدية لألداء ،االعتراف باإلنجاز لخدمات

الموظفين المحليين الطويلة) ،والمتغير التابع وهو األداء الوظيفي بأبعاده الثالثة (المقدرة على اإلنجاز،
المرونة ،التجديد واالبتكار) .وتم توزيع ( )705استبانة بشكل إلكتروني استرجعت بالكامل .ومن أهم
النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود أثر للحوافز المادية والحوافز المعنوية في األونروا على األداء

الوظيفي بأبعاده الثالثة .ومن أبرز التوصيات ضرورة إعادة تعميم نظام الحوافز والمكافآت المعمول به

أكد من فهم الجميع لهذا النظام والسياسات الواردة فيه والعمل على
على جميع الموظفين في األونروا ،والت ّ
تطبيق نظام الحوافز والمكافآت المعتمد في األونروا ومتابعة عملية تنفيذه وتقويم نتائجه.

الكلمات المفتاحية :الحوافز المادية ،الحوافز المعنوية ،األداء الوظيفي.

ABSTRACT

This study aims at identifying the impact of incentives on employee’s
performance at UNRWA. The sample of the study includes UNRWA Area staff
from all regions. To achieve the objective of this study, a questionnaire was
designed that consists of two parts: the first part for the personal information,
and the second part consists of (46) questions to assess the independent
variable (incentives) which includes monetary awards (Annual Increment,
Meritorious Increment, Bonus), and non-monetary awards (Day-to-day
recognition, Non-monetary performance awards, long service testimonial for
)area staff). The tool assesses also the dependent variable (job performance
that includes (Ability to Perform, Flexibility, and Innovation). The questionnaire
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was distributed electronically, (507) questionnaires were returned. The most
important result is the existence of significant impact for incentives on
employee’s performance at UNRWA. The most prominent recommendation is
the need to re-circulate incentives rules to all Area staff, and to make sure that
everyone understands the system; UNRWA needs to activate incentives’ system
and follow-up on implementation and assess the results.
Keywords: monetary awards, non-monetary awards, job performance
المقدمة:
ُيعتبر العنصر اإلنساني من أهم العناصر التي تعتمد عليها المؤسسات في تنفيذ أنشطتها وبرامجها
يقدم
وتحقيق أهدافها ،وال تزال إدارات المؤسسات تبحث في األليات التي ُيمكن أن تجعل العنصر البشري ّ
أفضل قدراته لصالح المؤسسة ،بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها في النمو والتطور وزيادة اإلنتاجية وتقديم

الخدمات بكفاءة وتحقيق األرباح .إال أن المهارات والمعارف التي يمتلكها الموظف وحدها غير كافية لكي
يقوم بعمله على أتم وجه إذا لم يكن هناك دافع يدفعه للعمل ،إن كفاءة الفرد في العمل تتوقف على

عنصرين أساسيين هما :أوالً المقدرة على العمل التي تتمثل في المهارات والمعارف التي يمتلكها الفرد

والتي يمكن اكتسابها بالتعليم والتدريب المستمرين؛ وثانياً الرغبة في العمل (التوجه اإليجابي نحو العمل)

الذي ُيمكن تنميته بوسائل التحفيز المختلفة (الداخلية والخارجية) التي تُوجه أداء الفرد نحو االتجاه الذي
يحقق أهداف المؤسسة .وتُعد الحوافز المادية والمعنوية من أهم األساليب والسياسات الهادفة إلى رفع
الكفاءة واإلنتاجية وتحسين أداء الموظفين ،وتعتبر أداة من أدوات التنمية التي تهدف إلى التطوير

والتغيير .لذلك اعتمدت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

(األونروا) على سياسة المكافآت والتقدير بهدف دعم وتعزيز ثقافة المؤسسة الرامية إلى تقدير الموظفين

بناء على ما سبق ذكره،
أثناء قيامهم بمهامهم اليومية ،واالحتفاظ بالموظفين ورفع الروح المعنوية لديهم .و ً
جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع الحوافز المادية والمعنوية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملين في

األونروا ،وذلك للتعرف على أنواع الحوافز المناسبة التي تُؤثر على أداء وانتاجية الموظفين من ناحية،
ومحاولة اإلسهام في تحسين نظام الحوافز المطبقة في األونروا من ناحية أخرى.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى تحقيق الهدفين الرئيسين اآلتيين:

 .1تحديد أثر الحوافز (المادية والمعنوية) على األداء الوظيفي (المقدرة على اإلنجاز ،المرونة ،التجديد

واالبتكار) للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية اآلتية:
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 .2البحث في مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي (المقدرة على اإلنجاز،
المرونة ،التجديد واالبتكار) للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في

الشرق األدنى تُعزى الختالف الدولة المضيفة (األردن ،لبنان ،الضفة الغربية ،قطاع غزة).
مشكلة الدراسة:

تعددة في دائرة
الحظ الباحث من خالل عمله في األونروا لمدة  01سنوات ،وتنقله بين وظائف ُم ّ
الموارد البشرية خاصة في قسم إدارة األداء ،ومن خالل استطالع آراء مدراء إدارة األداء في األونروا في

المناطق المختلفة أن هناك عدم وضوح في أثر الحوافز على تحسين مستوى أداء الموظفين في األونروا

مما ُيؤثر على تحقيق األهداف التي من أجلها وضعت هذه الحوافز ،وبالتالي فإن الغرض من هذه
الدراسة هو بيان أثر الحوافز على أداء الموظفين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين

التعرف على
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) من وجهة نظر العاملين فيها ،باإلضافة إلى
ّ
مستوى االهتمام بالحوافز لدى العاملين في األونروا وأثرها على أدائهم .كما تسعى األونروا جاهدة
للحصول على مستوى ٍ
عال من األداء الوظيفي ،لذلك كان البد من البحث في أثر الحوافز على األداء

الوظيفي باعتبارها وسيلة لتحسين األداء بشكل عام.
أهمية الدراسة:

قدمه األونروا من خدمات مهمة لالجئين الفلسطينيين في
تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل ما تُ ّ
مجال الصحة والتعليم واإلغاثة االجتماعية والبنية التحتية ،فأداء الموظفين ُيعتبر من األمور المهمة التي

فعال يضمن قيام الموظفين بأعمالهم وتحقيق أهداف
يجب أن يتم تحفيزه عن طريق تطبيق نظام حوافز ّ
األونروا في تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين .ولهذه الدراسة أهمية نظرية تنبع من الموضوع الرئيس
الذي تناقشه وهو تحديد أثر الحوافز المادية والمعنوية على أداء الموظفين في األونروا .كما أن لهذه

الدراسة أهمية عملية للباحثين مجال الحوافز وأثرها على األداء الوظيفي لتطوير نظام حوافز في

المؤسسات يكون كافياً لتحفيز الموظفين وبالتالي تحسين أدائهم .واعطاء فرصة للمسؤولين لتعديل نظام
الحوافز المعمول به وتحسينه ليكون محف اًز للعاملين لتحسين أدائهم .كذلك تكتسب هذه الدراسة أهمية
خاصة لألونروا كونها تتناسب مع متطلبات مرحلة التطوير التي تمر فيها المؤسسة حالياً حيث أنها تتبنى
استراتيجيات التطوير والتحديث بشكل عام.

فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 1010للحوافز المادية
والمعنوية على األداء الوظيفي (المقدرة على اإلنجاز ،المرونة ،التجديد واالبتكار) للعاملين في وكالة األمم
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المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى .وتتفرع عن الفرضية األولى  6فرضيات
فرعية كاآلتي:

 .1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010للحوافز المادية (الزيادة الدورية ،الزيادة
التشجيعية ،المكافأة المالية) على المقدرة على اإلنجاز للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.

 .2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010للحوافز المادية (الزيادة الدورية ،الزيادة
التشجيعية ،المكافأة المالية) على المرونة للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين

الفلسطينيين في الشرق األدنى.

 .3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010للحوافز المادية (الزيادة الدورية ،الزيادة
التشجيعية ،المكافأة المالية) على التجديد واالبتكار للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل

الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.

 .6ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010للحوافز المعنوية (التقدير اليومي،
مخطط المكافآت غير النقدية لألداء ،االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة) على

المقدرة على اإلنجاز للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق
األدنى.

 .7ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010للحوافز المعنوية (التقدير اليومي،
مخطط المكافآت غير النقدية لألداء ،االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة) على

المرونة للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.

 .4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010للحوافز المعنوية (التقدير اليومي،
مخطط المكافآت غير النقدية لألداء ،االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة) على

التجديد واالبتكار للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق

األدنى.

الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010في مستوى
األداء الوظيفي (المقدرة على اإلنجاز ،المرونة ،التجديد واالبتكار) للعاملين في وكالة األمم المتحدة

إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى تعزى الختالف الدولة المضيفة (األردن ،لبنان،

الضفة الغربية ،قطاع غزة).
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مخطط الدراسة:
المتغير المستقل
الحوافز
الحوافز المادية:

المتغير التابع

 -الزيادة الدورية

 -الزيادة التشجيعية

األداء الوظيفي

 -المكافأة المالية

 -المقدرة على اإلنجاز

الحوافز المعنوية:

 -المرونة

 التقدير اليومي -مخطط المكافآت غير النقدية لألداء

 -التجديد واالبتكار

 االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليينالطويلة
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شكل ( :)1مخطط الدراسة

من تجميع الباحث ،وتم االستفادة في المخطط من الدراسات السابقة باللغة العربية :الحاليبة (،)3102
والجساسي ( ،)3100وأبو شرخ ( ،)3101والوابل ( ،)3110ومن وثيقة إدارة األداء لوكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى ( )3101لتحديد الحوافز ،ولتحديد األداء تم االستفادة

من الدراسات السابقة باللغة اإلنجليزيةGana and Bababe ،Reddy & Karim (2013) ،Owusu (2012) :
).(2011

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

حظي موضوع الحوافز با هتمام الكثير من الباحثين وعلماء اإلدارة وعلم النفس ،ويأتي ذلك من
ارتباط الحوافز بتحسين أداء الموظفين في المؤسسات بشكل عام حيث ُيؤدي اختيار الحوافز المناسبة
بنوعيها المادية والمعنوية إلى تشجيع العاملين للقيام باألعمال الموكلة إليهم على أفضل وجه ،لذلك
تحرص المؤسسات على وضع أُسس وقواعد واضحة وعادلة لتحقيق األهداف التي من أجلها ُوضعت

الحوافز بنوعيها .وفيما يلي توضيح لموضوع الحوافز واألداء الوظيفي:

الحوافز (:)Incentives

تعدد تعاريفه،
نال مفهوم الحوافز وتعريفه قد اًر كبي اًر من االهتمام من قبل الباحثين مما أدى إلى ّ
ونستعرض هنا بعضاً من هذه التعاريف على النحو اآلتي :فقد أشار هالل إلى أن التحفيز هو القوة التي

التحكم بهذه القوة وتوجيهها في إثارة الدافعية لدى
تستثير الفرد ألداء أفضل خاصة إذا استطاعت اإلدارة
ّ
()1
عرف الحارثي الحوافز بأنها" :كل ما تُعطيه اإلدارة ألفرادها
وي ّ
الموظفين لبذل جهد أكبر في العمل ُ .

()2
عرف المجذوب الحوافز بأنها:
وي ّ
وي ّ
ؤدي إلى رفع األداء وضمان الوالء وتحقيق كفاية ممكنة في العمل" ُ .
ُ
()3
عين"  .ويرى الباحث
"الوسائل أو العوامل الخارجية التي تُشبع حاجات العمل توجه سلوكه على نحو ُم ّ

حدد سلوك العامل تحت ظل نظام اجتماعي معين
الحوافز على أنها مجموعة من العوامل الخارجية التي تُ ّ
بهدف إشباع الحاجات المادية والمعنوية للفرد .وتعرف هذه الدراسة الحوافز على أنها "مجموعة من
الوسائل واألساليب والمؤثرات الخارجية التي تستخدمها المنظمات من أجل التأثير على سلوك وأداء

العاملين للوصول إلى الكفاية الممكنة في العمل ومن أجل شحن طاقات العاملين كلما فترت مع مرور

الزمن ".ومن خالل التعاريف المختلفة للحوافز نرى أنها تقوم بدور هام في حفز العاملين على العمل
وزيادة االنتاجية ،وهناك شرطين أساسيين تتوقف عليهما فاعلية نظام الحوافز في تحسين أداء األفراد هما

توافق الحافز مع رغبات األفراد من ناحية ،وارتباط الحافز باألداء من ناحية أخرى .وتُشكل الحاجات
والدوافع سبباً وراء تحديد سلوك األفراد ،ولكل فرد عدد من الحاجات والدوافع ُينافس بعضها البعض ،ووفق
يتحدد بموجبه السلوك.
ذلك فإن الحاجة الملحة أو الدافع األقوى هو الذي ّ
ويتكون نظام الحوافز من ثالثة عناصر هي :الفرد وموقف العمل والوظيفة( ،)6حيث يختلف األفراد في
ّ
خبراتهم وادراكهم وذكائهم واتجاهاتهم وقيمهم ،وبالتالي يختلفون في حاجاتهم ،لذلك فإن طرق التحفيز يجب

أن تختلف وفقاً الختالف األفراد ،لذلك يجب على اإلدارة أن تستخدم طرق ووسائل تحفيزية متنوعة تتالءم

مع حاجات العاملين في المنظمة .كما تلعب طبيعة الوظيفة دو اًر مهماً في تحديد مستويات التحفيز
المناسبة ،فهناك من يفضل المهمات الروتينية ،بينما هناك من يفضل المهمات المعقدة غير الروتينية

التي تحتاج لإلبداع من قبل العامل ،ولكل منهما أساليب ومستويات تحفيزية مختلفة .وأما موقف العمل أو
البيئة التي يتم فيها العمل فتؤثر على المستويات التحفيزية المستخدمة ،مثل طبيعة معايير العمل وتنظيمه

()1

محمد عبد الغني هالل ،التفكير والتخطيط االستراتيجي ،مركز تطوير األداء للتنمية والنشر ،القاهرة ،الطبعة  ،2سنة 2012م.

()2

درهوم بن عايض الحارثي ،رفع كفاءة العاملين وعالقتها بالحوافز المادية والمعنوية ،دراسة تطبيقية على أفراد الدفاع المدني بإدارة

()3

طارق المجذوب ،اإلدارة العامة ،العملية اإلدارية والوظيفية العامة واإلصالح اإلداري ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة

()6

أروى عبد السالم القرالة ،أثر المشاركة المرغوبة والمدركة في بلورة التماثل التنظيمي في الجامعات األردنية الرسمية ،رسالة

الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،سنة 1111م ،ص.33 :
 ،2سنة 2007م ،ص.326 :

ماجستير منشورة ،جامعة مؤتة ،األردن ،سنة 2006م.
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وتوزيع المكافآت ،فهناك العديد من األفراد يسعون نحو األداء األفضل المتميز ولكن طبيعة وخصوصية

الموقف تحول دون ذلك( .)7ولوضع نظام ناجح للحوافز فال بد أن من األخذ بعين االعتبار الشروط اآلتية ):(4

 .1أن يكون الحافز متناسباً مع دوافع األفراد بمعنى أن يكون الحافز مطلوباً ومرغوباً من قبل العاملين
لسد النقص في أحد الجوانب التي يعانون منها أو أن يعمل الحافز على إيجاد رغبة جديدة لدى
العاملين.

 .2لنجاح أي حافز في حث العاملين على تحسين أدائهم ،يجب أن يفهم العامل ان هناك عالقة وثيقة

بين األداء والحوافز ،وأن احتمال الحصول على الحافز مؤكداً وأن تكون الفترة بين األداء والحصول

على الحافز أقصر ما يمكن.

 .3تتعدد وتختلف الحوافز تبعاً للتباين في الحاجات والرغبات اإلنسانية ،وال يمكن أن نتصور وجود حافز
واحد يصلح إلشباع جميع الحاجات اإلنسانية.

 .6تختلف الحوافز في فاعليتها تبعا لدرجة النقص في اإلشباع التي يشعر بها الفرد ،أي ال يمكن أن
نتصور بأن حافز واحد يمكن أن يؤدي الدور نفسه في حفز األفراد المختلفين على اإلنتاج.
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أنواع الحوافز:

صنف
صنفت الحوافز بطرق مختلفة ،فهناك من ّ
تختلف الحوافز من مؤسسة إلى أخرى ،وقد ُ
صنف الحوافز حسب طريقة التوزيع،
الحوافز وفق تأثيرها على المؤسسة وتأثيرها على الفرد ،ومنهم من ّ
صنفها تبعاً لموضوعها أو هدفها ،وغير ذلك العديد من التصنيفات( ،)5وال يوجد أسلوب تحفيز
والبعض ّ
مناسب يتوافق مع المؤسسات باختالفها أو العاملين ،فاستخدام اإلدارة للحوافز المناسبة ال ُيؤدي فقط إلى
إنجاز أهداف المؤسسة التنظيمية بل إلى زيادة الرضا للفرد العامل .ونستعرض فيما يلي بعض تصنيفات

وأنواع الحوافز:

أوالً :الحوافز من حيث هدفها:
 .1األداء الجيد :تعطى الحوافز مقابل أداء الفرد العادي أو الجيد ،وهو ما اشترطته النظريات الكالسيكية
في علم اإلدارة حيث من المتوقع من الفرد العامل أن يزيد من أدائه العادي أو الجيد ،واذا انخفض

مستوى األداء مع الوقت ليصل إلى الحد األدنى لألداء وهو الذي يحفظ للفرد العامل الوظيفة التي

)(5

George, and G. Jones, Understanding and Managing Organizational Behavior, Prentice Hall, New
York, Year 2012, PP: 157-160.
)(6
J. Greenberg, Managing Behavior in Organizations, Pearson, New York, Year 2012, PP: 166-170.
) (5محمد رسالن الجيوسي ،وجميلة جادهللا ،المرجع السابق ص.160:

يتقاضى راتبه منها ويحصل على الحوافز المقررة .أي أن العامل قد يستمر في أداء وظيفته بالحد

األدنى الذي يضمن عدم فصله من عمله(.)3

قدر من التجديد واالبتكار وهذا ما
 .2األداء الممتاز :تقدم الحوافز مقابل األداء الممتاز الذي يحتوي ًا
تسعى إليه كافة االتجاهات الحديثة في اإلدارة مثل منهج اإلدارة باألهداف ،فهي تتضمن حوافز
جديدا ،وتقوم اإلدارة بتحديد جهات
شيئا
تقدمها اإلدارة مقابل أداء ممتاز ومبتكر ويضيف من خالله ً
ً
اإلبداع والتميز في ضوء مجال عملها الخاص والبيئة المحيطة التي تقدم فيها حوافز خاصة(.)1

ثانياً :الحوافز من حيث طبيعتها أو قيمتها:

 .1الحوافز المادية :تعددت أشكالها واختلفت صورها من جهة إلى آخري ،ويعتبر الحافز النقدي أو
المادي من أهم هذه الطرق في هذا الوقت ،وذلك ألن النقود تلبي أغلب كل حاجات اإلنسان وهي
حقيقة واقعية وأثرها ملموس بعكس الوسائل األخرى( .)10ويتمثل المال باألجر الذي يتقاضاه العامل

مقابل ما يقوم به من أعمال ،ويوزع األجر على العامل بطرق شتى تختلف من منظمة ألخرى طبًقا

لطبيعة العمل ونظام األجور المتبع داخل كل منظمة ،ومن هذه الطرق التي ال حصر لها على سبيل

المثال( :)11األجر اليومي ،األجر الشهري ،العالوات المستحقة في بداية كل عام ،مكافأة نوعية
العمل ،مكافأة الموظف ،مكافأة االنضباط في العمل ،مكافأة نهاية الخدمة.

 .2الحوافز المعنوية :هي أحد الركائز ذات األهمية القصوى في منظومة الحوافز التي تضعها المؤسسة
التي بدونها ال يمكن أن تكتمل صورة الحوافز التي تشجع على العمل وتزيد من األداء داخل

بعيدا عن احترام وتقدير
المؤسسة ،وذلك ألن اإلنسان اجتماعي بفطرته وبطبعه وال يمكن أن يعيش ً
اآلخرين له .كما أن للموظف العديد من المطالب الغير مادية وهذه المطالب تختلف من شخص
آلخر ،ويمكن حصر هذه المطالب أو الحاجات في الحاجة إلى األمن واالنتماء والمكانة االجتماعية
والعالقات الطيبة برؤسائه وزمالئه ،والحاجة إلى االحترام سواء كان هذا االحترام لنفسه أو احترام

اآلخرين له وذلك حتى يتكون لديه اإلحساس بالثقة والمقدرة والكفاءة ،وعلى النقيض فإن نقص هذه
()3

محمد عبد الفتاح ياغي ،تقييم الموظف العام للحوافز في األجهزة الحكومية األردنية ،دراسة ميدانية مقارنة مقبولة للنشر ،منشورات

المنظمة العربية للعلوم اإلدارية ،األردن ،سنة 1134م.
()1

عبد الرحمن بن علي الوابل ،دور الحوافز المادية والمعنوية في رفع مستوى أداء العاملين من وجهة نظر ضباط األمن العام

المشاركين في موسم الحج في المملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا،

جامعة نايف للعلوم األمنية ،المملكة العربية السعودية ،سنة 2007م.

( )10محمد هيكل ،أثر الحوافز على فاعلية اإلدارة واإلنتاج ،مجلة اإلدارة ،القاهرة ،العدد  ،6سنة 1113م ،ص.14
(11) R. Rowden and C. Clyde, The impact of workplace learning on job satisfaction in small US
commercial banks, The Journal of Workplace Learning, Year 2005, Vol. 17, and PP. 215-230.
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الحاجات قد يولد فيه اإلحساس بالضعف والعجز واإلحباط .وتُعتبر الحوافز المعنوية مهمة في تحفيز
العاملين ،ومن األمثلة عليها إشراك العاملين في تحديد األهداف وزيادة تفاعلهم مع المنظمات التي

يعملون فيها ،واالعتراف بجهد العاملين(.)12

األداء الوظيفي (:)Job Performance

األداء الوظيفي ليس هدفاً بحد ذاته ،بل وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسة ،والمقصود به رفع كفاءة

العاملين بما ُيحّقق أهداف المؤسسة ،واتاحة الفرصة للعاملين لالستفادة من الحوافز مما ُيشبع حاجاتهم
ويساعد على إثبات ذواتهم واحترام اآلخرين .وتهتم المؤسسات بمتابعة أداء العاملين ومراقبته وتقييمه
بشكل مستمر وتزويد اإلدارة بمعلومات وبيانات لمساعدتهم على اتخاذ الق اررات والتخطيط والرقابة(.)13

مفهوم األداء:

محددة،)16(".
"معدل إنجاز الفرد خالل فترة زمنية ّ
األداء باللغة اإلنجليزية هو ( )performanceويعني ّ
وهناك العديد من التعريفات الخاصة بموضوع األداء الوظيفي من قبل المفكرين والكتاب في مجال اإلدارة،
ومن أبرزها تعريف معجم مصطلحات العلوم اإلدارية الذي عرف األداء بأنه "القيام بأعباء الوظيفة من

درب"( .)17كما عرف الحوامدة
مسؤوليات وواجبات وفًقا للمعدل المفروض أداؤه من العامل الكفء ال ُم ّ
والفهداوي األداء بأنه "مجموعة من السلوكيات اإلدارية ذات العالقة ،والمعبرة عن قيام الموظف بأداء
مهامه وتحمل مسؤولياته ،وتتضمن جودة األداء ،وحسن التنفيذ ،والخبرة الفنية المطلوبة في الوظيفة،

فضال عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء ا لمنظمة ،وااللتزام بالنواحي اإلدارية للعمل ،والسعي نحو

()14
عرف الباحث األداء على أنه تحقيق أهداف المؤسسة مهما
وي ّ
االستجابة لها بكل حرص وفاعلية" ُ .
كانت طبيعتها من خالل قيام األفراد العاملين في هذه المؤسسة باألعمال والمهام الموكلة إليهم بالدرجة

ويمكن قياس أداء العاملين من خالل اآلتي(:)15
المطلوبة من االتقان والمسؤوليةُ .
()12

محمد قاسم القريوتي ،السلوك التنظيمي ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة  ،6سنة 2003م ،ص ص.70-63 :

()13

موسى سالمة اللوزي وعمر عطية الزهراني ،العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي للعاملين بإدارة منطقة الباحة والمحافظات التابعة

لها بالمملكة العربية السعودية :دراسة تحليلية ،مجلة دراسات العلوم اإلدارية ،عمان ،سنة 2012م.
(14) D. Torrington, Encyclopedia of Personal Management, Gower Press, Farnham, Year 1974.
( )17أحمد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم اإلدارية ،دار الكتاب المصري ،القاهرة ،الطبعة  ،3سنة 1116م.
()14

نضال الحوامدة ،وفهمي الفهداوي ،أثر فضيلة التقوى في األداء والرضا الوظيفي :دراسة ميدانية التجاهات بعض الموظفين

الحكوميين ،مجلة مؤته للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،األردن ،العدد  ،15سنة 2002م.

) (15نانسي الدروبي ،درجة استخدام الحوافز في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن وعالقتها باألداء الوظيفي للعاملين فيها من

وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم المكتبات والمعلومات ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،األردن ،سنة

2016م.
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 .1كمية الجهد المبذول :وهو مقدار الطاقة (الجسمية أو العقلية) التي يبذلها الفرد في العمل خالل فترة
محددة والسرعة في أداء هذا العمل.
زمنية ّ
 .2نوعية الجهد المبذول :وهو مستوى الجودة في إنجاز العمل ،ودرجة مطابقة الجهد المبذول لمواصفات
معينة ،فبعض األعمال ال يتم التركيز فيها على كمية األداء أو سرعته ،بل على درجة إتقان العمل

وخلوه من األخطاء.

 .3نمط األداء :وهو الطريقة التي يتم بها تأدية العمل.

 .6معدالت األداء :وهي أن يقوم المسؤول بزيادة إنتاجية العامل لمعرفة مدى كفاءة العامل في العمل من

محددة ،ويتم ذلك بمقارنة العمل المنجز للعامل مع المعدل
حيث الجودة والكمية خالل فترة زمنية ّ
المحدد.
ّ

عناصر األداء:

()13
يتكون من مجموعة من العناصر أهمها:
يرى أبو زيادة أن األداء ّ
 .1المعرفة بمتطلبات الوظيفة :وتشمل المعارف العامة ،والمهارات الفنية والمهنية والمجاالت المرتبطة

بها.

التمكن من العمل ،والقدرة على تنظيم العمل وتنفيذه
 .2نوعية العمل :ويشمل الدقة ،والنظام ،واالتقان ،و ّ
دون الوقوع في األخطاء.
 .3كمية العمل :ويشير إلى مقدار العمل الذي يستطيع العامل إنجازه في الظروف العادية ،وسرعة إنجاز
هذا العمل.

 .4المثابرة :وتشمل الجدية في العمل ،والتفاني ،وقدرة العامل على تحمل مسؤولية العمل وانجازه في
الوقت المحدد ،ومدى حاجة العامل لإلرشاد والتوجيه من قبل المسؤولين.

تقييم األداء:

هو نظام يستخدم لقياس األداء الوظيفي للعاملين حيث يتم من خالله تحديد مدى كفاءة أداء

العاملين وأعمالهم من خالل مقارنة األداء الفعلي بالمقاييس والمعايير المحددة مسبقاً ،وذلك لتحديد
االنحرافات عن األهداف السابق تحديدها( ،)11كما ُيعرف تقييم األداء بأنه الطريقة المنظمة لتقييم معياري
( )13زكي عبد المعطي أبو زيادة ،إدارة الوقت والجودة الشاملة وأثرهما في األداء الوظيفي :دراسة ميدانية في عينة من المصارف

التجارية الفلسطينية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،األردن ،سنة 2012م.

()11غازي الحاليبة ،أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام في األردن ،رسالة ماجستير غير منشورة،

قسم إدارة األعمال ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن ،سنة 2013م.
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()20
عرف بأنه عملية نقاش وحوار بين العامل والمشرف تساهم في حل
ألداء العاملين في المؤسسة  ،كما ُي ّ
العديد من مشاكل الموظفين(.)21

الحوافز وعالقتها باألداء:

يعتبر التحفز في العمل مظهر حيوي من مظاهر العمل الجيد ،فهو يعالج قضية التزام األشخاص

بعملهم واضطالعهم بأعباء وظيفتهم أو عملهم بجد وهمه ونشاط ،وبالتالي تحقيق ما يصبون إلى تحقيقه

من أهداف شخصية ،حتى ولو كانت هذه األهداف سهلة المنال ،كالرغبة في الحصول على مزيد من

المال أو الحصول على ترقية أو غير ذلك من أهداف العاملين( .)22وتعتبر عملية تحفيز العاملين من

المشاكل التنظيمية بسبب تنوع حاجات األفراد وتغييرها من وقت ألخر ،واستحالة قيام أي منظمة بإشباع

جميع حاجات العاملين فيها ،ومن جهة أخرى نجد أن للمنظمة حاجاتها الخاصة المتمثلة في تحقيق

الهدف الرسمي من خالل األفراد العاملين ،وهذا يتطلب تكامل حاجات كل من الفرد والمنظمة(.)23

باإلضافة إلى أهمية إشباع حاجات األف ارد العاملين لضمان حفزهم ألداء أعمالهم بطريقة أكثر كفاءة
وفعالية ،هناك جانب آخر هام وهو التأكد من وجود الرغبة لديهم في القيام بالعمل ألن األداء المرتفع

الذي تصبوا إليه المنظمات يساوي القدرة على األداء والرغبة فيه ،وهذا يتمثل في( :)26أداء مرتفع = القدرة
على األداء

الرغبة في األداء .وبدون وجود هذه الرغبة في األداء ودرجة عالية من تحفيز المرؤوسين

بواسطة المدير ،ال يمكن ضمان مستوى عالي من األداء أو اإلنتاجية ،األمر الذي يجعل من الضروري
للمدير تفهم كيفية تحفيز مرؤوسيه بحيث يمكن استخراج أفضل ما فيهم من طاقات ومواهب ( .)27وتعتبر
دارسة الحوافز وسيلة هامة لمعرفة الكيفية التي يتم بها تحقيق إشباع حاجات العاملين ،فإذا كان الدافع

خارجيا يخاطب الدافع وتوجه صاحب باتجاه سلوك
عنصر
ًا
داخليا في تكوين الفرد ،فإن الحافز
عنصر
ًا
ً
ً
معين ،فإذا أرادت القيادة أن تزيد من إنتاجية وكفاءة العاملين لديها عليها التعرف على دوافعهم وتلمس
احتياجاتهم حتى تقدم لهم الحوافز المناسبة التي تشبع رغباتهم ،وبالتالي تدفع وتحفز الفرد التخاذ السلوك
(20) V. Duraisingam, Performance Appraisal. Australia: Australian National Research, Year 2005.
(21) A. Attorneys, The Managers Legal Handbook, Delta Printing Solutions, California, Year 2010, P.176.
()22كيت كينان ،ترشيد وتحفيز الموظفين ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،الطبعة  ،1سنة 1115م ،ص .77

( )23محمود سلمان العميان ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،الطبعة  ،4دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،سنة 2013م ،ص.11 :
(24) E. Tapinos, R. Dyson, and M. Meadows, the Impact of Performance Measurement in Strategic
Planning, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol.54, Year 2005, and
PP: 85-106.
) (27نانسي الدروبي ،درجة استخدام الحوافز في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن وعالقتها باألداء الوظيفي للعاملين فيها من
وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم المكتبات والمعلومات ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،األردن ،سنة

2016م.
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أو التصرف المرغوب فيه( . )24ويبدو هنا دور القيادة الواعية التي تستطيع أن توائم بين تحقيق أهداف

األفراد العاملين لديها وأهداف المنظمة ،وأن تعمل على أن يكون إرضاء العاملين وبالتالي تحفيزهم سبيال
إلى تحقيق أهداف المنظمة وأهمها تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية .من هذا نستنتج أنه ال يكفي أن يكون

قادر على أداء العمل بل يجب أن تتوافر الرغبة لديه ألدائه ،وهذه الرغبة يمكن إيجادها عن طريق
الفرد ًا
حفزها ،وهنا تظهر مسؤولية اإلدارة الجيدة الواعية في تحفيز العاملين لديها حتى يشعر بالرضا عن العمل،
وبالتالي يزيد والؤهم وانتمائهم للمنظمة ويصبحوا متحمسين ألداء العمل على أكمل وجه مما يؤثر على

تحسين مستوى أدائهم وانتاجهم.

272

()24

جبر المطيري ،مهارة القائد اإلداري في استخدام الحوافز لرفع مستوى أداء رجل األمن العام ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

نايف للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،سنة 2007م.

الدراسات السابقة:
اآلتي:

تم تناول الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،فﻜانت أهم هذه الدراسات على النحو

أجرى األشقر ( )5102دراسة بعنوان "فعالية برنامج تقييم األداء اإللكتروني الحديث في قياس أداء
الموظفين في وكالة الغوث الدولية" ،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج تقييم األداء

وتكون مجتمع الدراسة من جميع
اإللكتروني في قياس أداء الموظفين العاملين في وكالة الغوث الدوليةّ ،
مشرفي وكالة الغوث الدولية في مختلف دوائر الوكالة في قطاع غزة ،وقد بلغ عدد أفراد هذا المجتمع

( )686مشرف ومشرفة ،ومن أهم نتائج الدراسة أن درجة فاعلية برنامج تقييم األداء اإللكتروني في قياس

أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية بلغت نسبة ( )% 35.35وهي درجة جيدة ،كما ُيساهم نظام تقييم
األداء االلكتروني في تطوير البرامج التدريبية لتنمية مهارات الموظفين.

وقام كل من إبرار وخان () )Ibrar & Khan (2015بدراسة بعنوان "The Impact of Reward on
" ،Employee Performance, A case Study of Malakand Private Schoolهدفت إلى البحث في
كيفية تأثر أداء العاملين بأنظمة المكافآت في المدارس الخاصة وكيفية تحسين األداء من خالل تحسين

نظام المكافآت ،ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة أنه يوجد عالقة إيجابية بين المكافآت واألداء

الوظيفي للعاملين وأنه يجب على جميع المؤسسات تنفيذ نظام مكافآت عادل لتحسين أداء الموظفين

وتحسين الرضا الوظيفي لديهم.

وقام تامبو () )TAMPU (2015بدراسة بعنوان "Impact of Human Motivation on Employees
" Performanceاهتمت بإيجاد درجة الترابط بين أداء الموظفين وأثر الضغوط النفسية والحوافز المادية
وغير المادية على األداء .وتوصّلت الدراسة إلى أن التحفيز هو عامالً حيوياً في تحسين أداء العاملين،
وينعكس غياب الحوافز بشكل مباشر على أداء المؤسسة ،كما يجب على اإلدارة تشجيع العاملين على

تحفيز أنفسهم بشكل ذاتي من أجل تطوير وتعزيز األداء المؤسسي.

وأجرى تومويت وآخرون () )Tumwet et al. (2015دراسة بعنوان "Effects of Employee Incentives
on Employee Performance in Private Universities in Kenya: A Case of Kabarak

حددة من الحوافز وبين أداء العاملين في
" Universityهدفت إلى البحث في العالقة بين مجموعة ُم ّ
وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جامعة كاباراك الكينية ،ومن
الجامعات الخاصة في كينياّ ،
توصلت لها الدراسة أن الحوافز المادية وغير المادية يتم تطبيقها على مدى واسع لتحفيز
النتائج التي ّ
العاملين ،وأن الحوافز المادية التي لها أثر واسع على تحفيز العاملين.
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وقام الدروبي ( )5102بدراسة بعنوان "درجة استخدام الحوافز في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن
وعالقتها باألداء الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم" هدفت إلى التعرف على درجة استخدام
الحوافز في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن وعالقتها باألداء الوظيفي للعاملين فيها من وجهة

وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن للعام
نظرهم،
ّ
وبينت نتائج الدراسة أن درجة استخدام الحوافز في مكتبات
الجامعي  3106/3102وعددهم  061موظفاًّ .
الجامعات الخاصة في األردن بشكل عام من وجهة نظر العاملين فيها كانت منخفضة ،وأن درجة

استخدام الحوافز المادية كانت منخفضة ،بينما كانت درجة استخدام الحوافز المعنوية متوسطة ،وفي

المقابل كان مستوى األداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين عالياً.
وأجرى الحاليبة ( )3102دراسة بعنوان "أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات

تقصى أثر الحوافز في تحسين أداء الموظفين في أمانة عمان
القطاع العام في األردن" هدفت إلى ّ
الكبرى ،والى التعرف على مستوى األداء لدى الموظفين ،كما هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين

الحوافز وتحسن أداء الموظفين في أمانة عمان الكبرى .وتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين ورؤساء
األقسام التابعين ألمانة عمان الكبرى ،وتكونت عينة الدراسة من ( )001من المديرين ورؤساء األقسام
والموظفين اإلداريين .وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها وجود أثر الستخدام الحوافز في تحسين

األداء لدى موظفي األمانة.

وقام السعودي ( )2013بدراسة بعنوان "أثر الحوافز المادية على الرضا الوظيفي لدى العاملين في

مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية" هدفت إلى معرفة أثر الحوافز المادية على الرضا الوظيفي لدى

وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين التابعين
العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي األردنيةّ ،
وتكونت عينة الدراسة من ( )000موظفاً وموظفة من مؤسسة الضمان
لمؤسسة الضمان االجتماعيّ ،
االجتماعي األردنية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر لنظام األجور والمكافآت على الرضا الوظيفي

لدى العاملين في المؤسسة.

وقام أوالبي وآخرون () )Owolabi et al. (2013بدراسة بعنوان "Librarians’ Attitude Toward
Monetary and Non-Monetary Incentives in University Libraries: A case of Selected

" University Libraries in Nigeriaهدفت إلى التعرف على موقف العاملين في المكتبات الجامعية في

نيجيريا تجاه الحوافز التي يتلقونها ،والطرق التي ُيمكن من خاللها زيادة إنتاجيتهم وتحسين أدائهم.
وأظهرت النتائج توّفر الحوافز المادية والحوافز المعنوية في جميع مكتبات الجامعات المقصودة ،وكانت
الحوافز المادية هي األكثر تفضيالً ،وقد استفاد غالبية العاملين منها ،كما أظهرت النتائج أن التحفيز
للعمل ،والرضا الوظيفي ،وااللتزام هو جزء من فوائد تطبيق نظام الحوافز في المكتبات.
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ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
ما ُي ّ
تناولت الدراسات السابقة أهمية الحوافز وأولويتها وعالقتها بالعديد من األمور أهمها الدافعية
واألداء .إضافة إلى قيامها بتحديد وحصر العديد من المتغيرات وتحليل عالقتها مع هيكلة وسياسة
المؤسسة الخاصة بالرواتب ،وتقييم األداء من خالل تحليل بيئة العمل كما أنها تتناول المناخ التنظيمي

السائد بشكله العام وأبعاده .وتميزت الدراسة الحالية بالعديد من األمور أهمها:

 .1أنها دراسة ميدانية مطبقة على بيئة عمل ألحد المؤسسات الدولية الغير ربحية وهي وكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

 .2تبحث الدراسة أثر الحوافز بنوعيها المادي والمعنوي على أداء الموظفين في األونروا ولم يتم تناول
موضوع الدراسة في أي من الدراسات السابقة.

 .3اختالف البيئة القانونية والمالية واالقتصادية التي تمت فيها الدراسات السابقة مع بيئة مجتمع هذه
الدراسة وعينتها التي تشمل موظفين من جميع قطاعات الخدمات في األونروا وهي التعليم والصحة

والخدمات االجتماعية.

منهجية الدراسة:

تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الميداني الذي يضمن
مسحا شامالً
ً
للمصادر والمراجع السابقة لبناء اإلطار النظري للدراسة ،واالستطالع الميداني لجمع البيانات بواسطة أداة
إحصائيا لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
الدراسة وهي االستبانة وتحليلها
ً
مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة (دراسة حالة) من الموظفين المحليين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
ّ
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى بمختلف الوظائف واألعمال ومن المستويات العليا والمتوسطة

والدنيا حيث يبلغ عدد موظفي األونروا ( )310060موظفاً وفقاً إلحصائيات أقسام إدارة الموارد البشرية

لعام  2014موزعين على خمس مناطق هي األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ،وبسبب
الظروف السياسية التي تمر بها سوريا تم استثناؤها من مجتمع الدراسة وبالتالي ينقص عدد أفراد مجتمع

الدراسة ( )3264موظفاً ليصبح عدد أفراد مجتمع الدراسة ( )250516موظفاً.
عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية بالطريقة الطبقية من مجتمع الدراسة الكلي والبالغ عدد مفرداتها ()705

مفردة ،وبما يشكل نسبة  %1.30من مجتمع الدراسة من مختلف الوظائف واألقسام ،بحيث تم تقسيم

المجتمع إلى طبقات حسب المناطق (األردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) وأخذ مفردات العينة وفقاَ
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لنسبة عدد الموظفين في المنطقة للعدد الكلي لموظفي األونروا (تم استبعاد سوريا ألنها تعاني من أوضاع

سياسية تجعل الوصول للعينة غير متاح) بعد تحديد أسماء العاملين في كل منطقة وترقيمهم واختيار أرقام

ويوضح الجدول رقم ( )1عدد الموظفين الكلي في كل منطقة ونسبة عدد
لمفردات العينة بطريقة عشوائيةُ ،
الموظفين في المنطقة إلى العدد الكلي لمجتمع الدراسة وعدد أفراد العينة.
وحدة المعاينة:

تكونت عينة الدراسة من ( )705موظف ،تم اختيارهم بالطريقة الطبقية من المناطق اإلقليمية
األربعة (األردن ،لبنان ،الضفة الغربية ،قطاع غزة) وتم استثناء سوريا ألسباب أمنية .تم توزيع االستبانات
على عينة الدراسة لمعرفة آرائهم في الحوافز المطبقة في األونروا وأثرها على األداء بطريقة إلكترونية.

وبعد تدقيق االستبانات المسترجعة والبالغ عددها ( )705استبانة مسترجعة ،لم يتم استبعاد اي استبانة
منها الكتمال االجابات الواردة فيها جميعا حيث تم استخدام النماذج الجاهزة المجانية التي تتيحها تطبيقات

جوجل ( )Google Formsلبناء وتوزيع االستبانات وجمع نتائجها ،والخاصية التي ُيتيحها والمتمثلة بعدم
السماح للمستجيب االنتقال للفقرة التالية في االستبانة دون االجابة على الفقرة السابقة ،وعليه يكون عدد
االستبانات الصالحة للتحليل االحصائي ( )015استبانة بنسبة .%011

جدول ( :)0عدد الموظفين الكلي في كل منطقة وعدد أفراد العينة في كل منطقة
عدد العاملين الكلي في

عدد أفراد العينة في

نسبة أفراد العينة من عدد العاملين في

األردن

53020

031

3006

لبنان

33186

00

0101

الضفة الغربية

63520

86

0501

قطاع غزة

033128

325

6605

كلي

527242

212

01101

المنطقة اإلقليمية

المنطقة

المنطقة

المنطقة ()%

أداة الدراسة:
لتحقيق هدف هذه الدراسة تم تصميم استبانة تُغطي كافة متغيرات ،وتم تصميم االستبانة بشكل
إلكتروني باستخدام النماذج الجاهزة المجانية التي تُتيحها تطبيقات جوجل ( )Google Formsلبناء وتوزيع
االستبانات وجمع نتائجها ،والخاصية التي يتيحها والمتمثلة بعدم السماح للمستجيب االنتقال للفقرة التالية

وتكونت االستبانة من ( )66فقرة منها ( )06فقرة تقيس
في االستبانة دون االجابة على الفقرة السابقةّ .
الحوافز المادية ،و( )00فقرة تقيس الحوافز المعنوية ،و( )01فقرة تقيس األداء الوظيفي .واستخدم مقياس

ليكرت الخماسي التدرج الذي تتدرج اإلجابة عليه من درجة واحدة أمام اإلجابة (ال أتفق تماماً) ،ودرجتين
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أمام اإلجابة (ال أتفق) ،وثالث درجات أمام اإلجابة (غير متأكد) ،وأربع درجات أمام اإلجابة (أتفق)،
وخمس درجات أمام اإلجابة (أتفق تماماً) .وتم األخذ بعين االعتبار تدرج المقياس المستخدم في الدراسة،

واستناداً إلى ذلك فإن قيم المتوسطات الحسابية التي وصلت لها الدراسة تعتمد على معيار مقسم إلى
ثالث فئات متساوية :منخفض (من  0إلى أقل من  ،)3022متوسط (من  3.22إلى أقل من  ،)2066مرتفع

(من  2066فما فوق).
صدق األداة:

تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من الخبراء والمحكمين من ذوي الخبرة في مجال اإلدارة من

العاملين في الجامعات األردنية ومن العاملين في األونروا من أجل التحّقق من الصدق الظاهر لها ،بقصد
االستفادة من خبراتهم ومخزونهم العلمي والمعرفي مما جعل األداة أكثر دقة وموضوعية في القياس ،وقد
حكم.
بلغ عدد المحكمين (ُ )00م ّ

ثبات أداة الدراسة:
لحساب ثبات االستبانة ،تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة

تضمنت ( )00فرداً ،ثم قام الباحث بإعادة تطبيق االستبانة مرة أخرى على نفس العينة بعد مرور

أسبوعين ،ثم قام الباحث باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaلالتساق الداخلي لحساب
معامالت الثبات لمتغيرات مخطط الدراسة .وقد تراوحت قيم كرونباخ ألفا (معامالت الثبات) لفقرات

االستبانة ولألداة الكلية بين ( ،)1.111 – 10861وهي قيم مقبولة ألغراض البحث وتدل على أن االستبانة

تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،وأن جميع القيم أعلى من القيمة المعيارية لكرونباخ ألفا البالغة ()61%

(.)Sekran & Bougie 2003

أساليب المعالجة اإلحصائية:

تم االستعانة ببعض المؤشرات اإلحصائية المتوافرة في برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSبهدف معالجة البيانات إحصائياً ،وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 .1مقاييس اإلحصاء الوصفي ( )Descriptive Statistics Measuresلوصف خصائص عينة الدراسة

اعتماداً على التك اررات والنسب المئوية .كذلك استخدم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لوصف
إجابات أفراد العينة على أبعاد فقرات متغيرات مخطط الدراسة.

 .2معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaللتحقق من ثبات االستبانة (االتساق الداخلي لفقرات
االستبانة).
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 .3اختبار كولموكروف-سميرنوف ( )Kolmogorov-Smirnovللتحّقق من خاصية التوزيع الطبيعي
لبيانات االستبانة التي تم جمعها.
 .6تحليل تباين االنحدار الخطي لتحديد مدى صالحية نموذج االنحدار لغرض قياس أثر الحوافز على
األداء.

 .7تحليل االنحدار الخطي المتعدد ( )Multiple Linear Regression Analysisالختبار فرضيتي األثر
الرئيسة والفرعية وحساب القدرة التفسيرية لمخطط الدراسة.

 .4تحليل التباين األحادي )( )One-way ANOVA (Analysis of Varianceالختبار فرضية الفروق.

نتائج اختبار فرضيات الدراسة:

فيما يلي عرضاً لقياس أثر الحوافز المادية (الزيادة الدورية ،الزيادة التشجيعية ،المكافأة المالية)

والحوافز المعنوية (التقدير اليومي ،مخطط المكافآت غير النقدية لألداء ،االعتراف باإلنجاز لخدمات

الموظفين المحليين الطويلة) على األداء الوظيفي (المقدرة على اإلنجاز ،المرونة ،التجديد واالبتكار)
للعاملين في األونروا .وقبل البدء بعرض نتائج اختبار الفرضية التي تعتمد على تحليل التباين لالنحدار

المتعدد ،تم التحقق من اعتدالية التوزيع التي تسمح باستخدام التحليالت اإلحصائية لمتغيرات الدراسة.
وللتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة ،تم استخدام اختبار كولموكروف-

تبين من االختبار أن قيمة االختبار االحصائي كولموكروف-
سميرنوف ( .)Kolmogorov-Smirnovوقد ّ
سميرنوف ( )Kolmogorov-Smirnovلم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية على جميع المتغيرات الرئيسية
والفرعية ،حيث أن قيم االحصائي في جميع المتغيرات الرئيسية والفرعية كانت أكبر من ( )1010وتراوحت

بين ( ،)1.320 – 0.161وهي تشير إلى أن متغيرات الدراسة تتوزع بشكل طبيعي ،وبالتالي إمكانية
استخدام النماذج الخطية وتطبيق اختبارات االنحدار المتعدد الختبار فرضيات الدراسة لتحديد أثر الحوافز

المادية والحوافز المعنوية على األداء الوظيفي.

الفرضية الرئيسة األولى وتنص على :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α = 1010
للحوافز المادية (الزيادة الدورية ،الزيادة التشجيعية ،المكافأة المالية) والحوافز المعنوية (التقدير اليومي،
مخطط المكافآت غير النقدية لألداء ،االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة) على األداء

الوظيفي (المقدرة على اإلنجاز ،المرونة ،التجديد واالبتكار) للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) .وللتحقق من صالحية نموذج تحليل االنحدار

الخطي المتعدد واختبار الفرضية الرئيسية األولى ،تم استخدام تحليل التباين لالنحدار كما هو مبين في

جدول ( .)3ويتضح من النتائج المبينة في جدول ( )3أن قيمة االحصائي) (Fبلغت ( ،)310802وأن
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الداللة اإلحصائية لتحليل التباين بلغت ( )10111وهي أقل من ( ،)1010مما يدل على ثبوت صالحية
نموذج االنحدار الخطي المتعدد في قياس أثر الحوافز المادية والحوافز المعنوية على األداء الوظيفي

ورفض الفرضية ال صفرية الرئيسية األولى ،أي أنه يوجد أثر للحوافز المادية والحوافز المعنوية على األداء

الوظيفي للعاملين في األونروا بشكل عام .وللبحث في أي المستويات للمتغيرات المستقلة تأثي اًر وتفسي اًر
لمستويات المتغير التابع ،تم تطبيق تحليل االنحدار الخطي المتعدد للحصول على نتائج الفرضيات

الفرعية والتي سيتم عرضها تالياً.

جدول ( :)3تحليل التباين لالنحدار الخطي المتعدد المتعلق بالفرضية الرئيسة األولى
مجموع

مصدر التباين

المربعات

متوسط

درجات الحرية

قيمة ()F

المربعات

االنحدار

630108

3

300601

البواقي (الخطأ)

2630550

016

10531

الكلي

6100612

016

المحسوبة
310802

الداللة

اإلحصائية
10111

كذلك تم إجراء اختبار التداخل الخطي ( )Multicollinearity Testلضمان مالئمة بيانات الدراسة
الفتراضات تحليل االنحدار وتم التأكد من عدم وجود ارتباط ٍ
عال بين المتغيرات المستقلة وذلك باحتساب

معامل التباين المسموح ( )Toleranceومعامل تضخم التباين ()Variance Inflation Factor VIF
للمتغيرات المستقلة ،مع األخذ باالعتبار أن تزيد قيمة التباين المسموح به عن ( )1010وعدم تخطي

معامل تضخم التباين القيمة (.)01

جدول ( :)2اختبار التباين المسموح ومعامل التضخم
لمستويات متغير الحوافز المادية

مستويات المتغير
المستقل

Collinearity Statistics
Tolerance

جدول ( :)4اختبار التباين المسموح ومعامل التضخم

لمستويات متغير الحوافز المعنوية
مستويات المتغير المستقل Collinearity Statistics

VIF

الحد الثابت

Tolerance

VIF

الحد الثابت

الزيادة الدورية

0.798

1.253

الزيادة التشجيعية

0.394

2.538

المكافأة المالية

0.427

2.340

التقدير اليومي
مخطط

المكافآت

غير

10611

00660

10000

00800

النقدية لألداء
االعتراف باإلنجاز لخدمات

10502

00238

الموظفين المحليين الطويلة

ويتبين من الجدولين ( )2و( )6أن قيم اختبار التباين المسموح تراوحت بين ( )10518 - 10216لمتغير
الحوافز المادية ،وتراوحت بين ( )10502 – 10000لمتغير الحوافز المعنوية ،وهي أكبر من ( ،)1010كذلك
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كانت قيم اختبار معامل تضخم التباين اقل من ( ،)01حيث تراوحت بين ( )30028 -00302لمتغير

الحوافز المادية ،وتراوحت بين ( )0.800 – 00238لمتغير الحوافز المعنوية ،مما يدل على عدم وجود
ارتباط ٍ
عال بين مستويات المتغيرات المستقلة.

اختبار الفرضية الفرعية األولى ،وتنص على :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (= 1010

 )αللحوافز المادية (الزيادة الدورية ،الزيادة التشجيعية ،المكافأة المالية) على المقدرة على اإلنجاز للعاملين
في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى .ويتضح من الجدول

( ،)0وبمتابعة قيم ( )tأن المتغير الفرعي (الزيادة الدورية) له تأثير في المقدرة على االنجاز ،حيث بلغت

قيمة ( )tالمحسوبة ( (6.103ومعامل  ،)10311( Betaوهي قيم معنوية حيث بلغت الداللة اإلحصائية

( )10111وهي أقل من ( )1010= αمما يعني رفض الفرضية الصفرية الفرعية األولى بالنسبة لمستوى
الزيادة الدورية .وبالمقابل تم استبعاد المستويات (الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية) لعدم تأثيرها في

المتغير التابع ،ويظهر ذلك في الداللة اإلحصائية التي بلغت ( )10651 ،10186على التوالي وهي أكبر

من مستوى الداللة ( ،)1010 = αوبالتالي قبول الفرضية الصفرية الفرعية األولى بالنسبة لمستويات

(الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية) .ومن جهة أخرى ،وتدل قيمة معامل التحديد ( )R2التي بلغت

فسر ما نسبته ( )% 600من التغيرات على مستوى المقدرة
( )10160على أن مستوى الزيادة الدورية قد ّ
على االنجاز ،وأن النسبة المتبقية فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار
الخطي المتعدد.

جدول ( :)5تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المادية بمستوياتها الفرعية على المقدرة على اإلنجاز في
األداء الوظيفي للعاملين في األونروا

مستويات الحوافز المادية

معامالت

قيمة ()t

الداللة

المعامالت المعيارية

االنحدار ()b

المحسوبة

اإلحصائية

()Beta

الحد الثابت

20053

010160

10111

.....

الزيادة الدورية

10300

60012

10111

10311

الزيادة التشجيعية

10113

10131

10186

10110

المكافأة المالية

10123

10636

10651

10138

معامل االرتباط المتعدد ()R

10302

معامل التحديد ()R2

10160

معامل التحديد المعدل ()Adjusted R2

10161

الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010للحوافز المادية
(الزيادة الدورية ،الزيادة التشجيعية ،المكافأة المالية) على المرونة للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة
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وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى .ويتضح من الجدول رقم ( ،)6وبمتابعة قيم ( )tبأن

المتغير الفرعي (الزيادة الدورية) له تأثير في المرونة ،حيث بلغت قيمة ( )tالمحسوبة ( (20506ومعامل

 ،)10083( Betaوهي قيم معنوية حيث بلغت الداللة اإلحصائية ( )10111وهي أقل من ( )1010 = αمما

يعني رفض الفرضية الصفرية الفرعية الثانية بالنسبة لمستوى الزيادة الدورية .بالمقابل تم استبعاد
المستويات (الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية) لعدم تأثيرها في المتغير التابع ،ويظهر ذلك في الداللة

اإلحصائية والتي بلغت ( )10085 ،10521على التوالي وهي أكبر من مستوى الداللة (،)1010 = α

وبالتالي قبول الفرضية الصفرية الفرعية الثانية بالنسبة لمستويات (الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية) .من

جهة أخرى ،وتدل إلى قيمة معامل التحديد ( )R2التي بلغت ( )10120على أن مستوى الزيادة الدورية قد

فسر ما نسبته ( )% 200من التغيرات على مستوى المرونة ،وأن النسبة المتبقية فإنها تعزى إلى متغيرات
أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار الخطي المتعدد.

جدول ( :)6تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المادية بمستوياتها الفرعية على المرونة في األداء الوظيفي
للعاملين في األونروا

مستويات الحوافز المادية

معامالت

قيمة ()t

الداللة

المعامالت

االنحدار ()b

المحسوبة

اإلحصائية

المعيارية ()Beta

الحد الثابت

20010

080318

10111

.....

الزيادة الدورية

10362

20506

10111

10083

الزيادة التشجيعية

10121-

10260-

10521

1036-

المكافأة المالية

10162

10066

10085

10126

معامل االرتباط المتعدد ()R

10086

معامل التحديد ()R2

10120

معامل التحديد المعدل ()Adjusted R2

10131

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010للحوافز المادية
(الزيادة الدورية ،الزيادة التشجيعية ،المكافأة المالية) على التجديد واالبتكار للعاملين في وكالة األمم

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى .ويتضح من الجدول رقم ( ،)5وبمتابعة

قيم ( )tبأن المتغير الفرعي (الزيادة الدورية) له تأثير في التجديد واالبتكار ،حيث بلغت قيمة ( )tالمحسوبة
( (60300ومعامل  ،)10310( Betaوهي قيم معنوية حيث بلغت الداللة اإلحصائية ( )10111وهي أقل من
( )0.07= αمما يعني رفض الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة بالنسبة لمستوى الزيادة الدورية .بالمقابل تم
استبعاد المستويات (الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية) لعدم تأثيرها في المتغير التابع ،ويظهر ذلك في

الداللة اإلحصائية والتي بلغت ( )10065 ،10260على التوالي وهي أكبر من مستوى الداللة (،)1010 = α
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وبالتالي قبول الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة بالنسبة لمستويات (الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية) .من

جهة أخرى ،وتدل قيمة معامل التحديد ( )R2التي قيمته ( )10101على أن مستوى الزيادة الدورية قد فسر

ما نسبته ( )% 001من التغيرات على مستوى التجديد واالبتكار ،وأن النسبة المتبقية فإنها تعزى إلى

متغيرات أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار الخطي المتعدد.

جدول ( :)7تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المادية بمستوياتها الفرعية على التجديد واالبتكار في األداء
الوظيفي للعاملين في األونروا

مستويات الحوافز المادية

معامالت

قيمة ()t

الداللة

المعامالت

االنحدار ()b

المحسوبة

اإلحصائية

المعيارية ()Beta

الحد الثابت

20030

080606

10111

.....

الزيادة الدورية

10366

60300

10111

10310

الزيادة التشجيعية

10155

10160

10260

10160

المكافأة المالية

10166-

10612-

10065

10161-

معامل االرتباط المتعدد ()R

10336

معامل التحديد ()R2

10101

معامل التحديد المعدل ()Adjusted R2

10166

الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010للحوافز المعنوية
(التقدير اليومي ،مخطط المكافآت غير النقدية لألداء ،االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين

الطويلة) على المقدرة على اإلنجاز للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

في الشرق األدنى .ويتضح من الجدول ( ،)8وبمتابعة قيم ( )tبأن المتغيرين الفرعيين (التقدير اليومي
واالعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة) لهما تأثير في المقدرة على االنجاز ،حيث بلغت

قيمة ( )tالمحسوبة ( (60086 ،00653على التوالي ،ومعامل  )10011 ،10211( Betaعلى التوالي ،وهي قيم
معنوية حيث بلغت الداللة اإلحصائية ( )10111وهي أقل من ( )1010 = αمما يعني رفض الفرضية
الصفرية الفرعية الرابعة بالنسبة لمستويات التقدير اليومي واالعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين

الطويلة .بالمقابل تم استبعاد مستوى (مخطط المكافآت غير النقدية) لعدم تأثيره في المتغير التابع ،ويظهر

ذلك في الداللة اإلحصائية والتي بلغت ( )10052وهي أكبر من مستوى الداللة ( ،)1010 = αوبالتالي قبول
الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة بالنسبة لمستوى (مخطط المكافآت غير النقدية) .من جهة أخرى ،وتدل

قيمة معامل التحديد ( )R2التي بلغت ( )10061على أن مستويات (التقدير اليومي) ،و(االعتراف باإلنجاز

فسرت ما نسبته ( )% 0601من التغيرات على مستوى المقدرة
لخدمات الموظفين المحليين الطويلة) قد ّ
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على االنجاز ،وأن النسبة المتبقية فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار

الخطي المتعدد.

جدول( :)8تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المعنوية بمستوياتها الفرعية على المقدرة على االنجاز في
األداء الوظيفي للعاملين في األونروا

مستويات الحوافز المعنوية

معامالت

قيمة ()t

الداللة

المعامالت

االنحدار ()b

المحسوبة

اإلحصائية

المعيارية ()Beta

الحد الثابت

30653

050105

10111

.....

التقدير اليومي

10358

00653

10111

10211

مخطط المكافآت غير النقدية لألداء

10155-

00260-

10052

10156-

10051

60086

10111

10011

االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين

المحليين الطويلة

معامل االرتباط المتعدد ()R

10256

معامل التحديد ()R2

10061

معامل التحديد المعدل ()Adjusted R2

10020

الفرضية الفرعية الخامسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010للحوافز
المعنوية (الزيادة الدورية ،الزيادة التشجيعية ،المكافأة المالية) على المرونة للعاملين في وكالة األمم

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى .ويتضح من الجدول ( ،)1وبمتابعة قيم
( )tبأن المتغيرات الفرعية (التقدير اليومي ،مخطط المكافآت غير النقدية لألداء ،االعتراف باإلنجاز

لخدمات الموظفين المحليين الطويلة) لها تأثير في المرونة ،حيث بلغت قيمة ( )tالمحسوبة (- ،60006

 (60685 ،30620على التوالي ،ومعامل  )10331 ،10021- ،10336( Betaعلى التوالي ،وهي قيم معنوية

حيث بلغت الداللة اإلحصائية ( )10111 ،10100 ،10111وهي أقل من ( )1010 = αمما يعني رفض
الفرضية الصفرية الفرعية الخامسة بشكل كلي .ويالحظ من اإلشارة السالبة في قيم بيتا وقيم ( )tبأن تأثير

مستوى مخطط المكافآت غير النقدية لألداء كان عكسياً .من جهة أخرى ،وتدل قيمة معامل التحديد ()R2

التي بلغت ( )10116على أن مستويات (التقدير اليومي ،مخطط المكافآت غير النقدية لألداء ،االعتراف

باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة) قد فسرت ما نسبته ( )% 100من التغيرات على مستوى

المرونة ،وأن النسبة المتبقية فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار الخطي

المتعدد.
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جدول ( :)1تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المعنوية بمستوياتها الفرعية على المرونة في األداء الوظيفي
للعاملين في األونروا
مستويات الحوافز المعنوية

معامالت

قيمة ()t

الداللة

المعامالت

االنحدار ()b

المحسوبة

اإلحصائية

المعيارية ()Beta

الحد الثابت

30610

060160

10111

.....

التقدير اليومي

10305

60006

10111

10336

مخطط المكافآت غير النقدية لألداء

10066-

30620-

10100

10021-

10306

60685

10111

10331

االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين
الطويلة
معامل االرتباط المتعدد ()R

10216

معامل التحديد ()R2

10116

معامل التحديد المعدل ()Adjusted R2

10188

الفرضية الفرعية السادسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 1010للحوافز
المعنوية (الزيادة الدورية ،الزيادة التشجيعية ،المكافأة المالية) على التجديد واالبتكار للعاملين في وكالة

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى .ويتضح من الجدول رقم (،)01
وبمتابعة قيم ( )tبأن المتغيرين الفرعيين (التقدير اليومي) ،و(االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين
المحليين الطويلة) لهما تأثير في التجديد واالبتكار ،حيث بلغت قيمة ( )tالمحسوبة ( (60132 ،60061على

التوالي ،ومعامل  )10321 ،10336( Betaعلى التوالي ،وهي قيم معنوية حيث بلغت الداللة اإلحصائية
( )10111وهي أقل من ( )1010 = αمما يعني رفض الفرضية الصفرية الفرعية السادسة بالنسبة لمستويات

(التقدير اليومي) و(االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة).بالمقابل تم استبعاد مستوى
(مخطط المكافآت غير النقدية لألداء) لعدم تأثيره في المتغير التابع ،ويظهر ذلك في الداللة اإلحصائية

والتي بلغت ( )10185وهي أكبر من مستوى الداللة ( ،)1010 = αوبالتالي قبول الفرضية الصفرية الفرعية

السادسة بالنسبة لمستوى مخطط المكافآت غير النقدية لألداء .من جهة أخرى ،وتدل قيمة معامل التحديد

( )R2التي بلغت ( )10011على أن مستويات (التقدير اليومي) ،و(االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين

المحليين الطويلة) قد فسرت ما نسبته ( )% 0101من التغيرات على مستوى التجديد واالبتكار ،وأما النسبة

المتبقية فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار الخطي المتعدد.

284

جدول ( :)01تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المعنوية بمستوياتها الفرعية على التجديد واالبتكار في األداء
الوظيفي للعاملين في األونروا

مستويات الحوافز المعنوية

معامالت

قيمة ()t

الداللة

المعامالت

االنحدار ()b

المحسوبة

اإلحصائية

المعيارية ()Beta

الحد الثابت

30502

080013

10111

.....

التقدير اليومي

10318

60061

10111

10336

مخطط المكافآت غير النقدية لألداء

10111-

00500-

10185

10115-

10300

60132

10111

10321

االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين

المحليين الطويلة

معامل االرتباط المتعدد ()R

0.330

معامل التحديد ()R2

0.101

معامل التحديد المعدل ()Adjusted R2

0.106

الفرضية الرئيسة الثانية وتنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α = 1010

في مستوى األداء الوظيفي (المقدرة على اإلنجاز ،المرونة ،التجديد واالبتكار) للعاملين في وكالة األمم

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى تعزى الختالف الدولة المضيفة (األردن،
لبنان ،الضفة الغربية ،قطاع غزة) .ولقبول الفرضية الرئيسة الثانية أو رفضها ،تم استخدام تحليل التباين

األحادي ( )ANOVAكما هو مبين في جدول (:)00

جدول ( :)11تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلمتوسطات استجابات أفراد العينة على األداء الوظيفي (المقدرة على
اإلنجاز ،المرونة ،التجديد واالبتكار) حسب متغير الدولة المضيفة
األداء الوظيفي

المقدرة على اإلنجاز

المرونة

الدولة المضيفة

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

األردن

031

2056

00036

لبنان

00

6018

10523

الضفة الغربية

86

2012

10832

قطاع غزة

325

2015

10880

األردن

031

2060

00031

لبنان

00

2086

10801

قيمة ()F

30120

00850

الداللة
اإلحصائية

10011

10022
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التجديد واالبتكار

األداء الوظيفي

الضفة الغربية

86

2011

10813

قطاع غزة

325

2051

10132

األردن

031

2051

00016

لبنان

00

2010

10553

الضفة الغربية

86

2081

10821

قطاع غزة

325

2010

10866

األردن

031

2051

00188

لبنان

00

2015

10505

الضفة الغربية

86

2010

10588

قطاع غزة

325

2011

10866

00568

00131

10006

10030

ويتضح من الجدول ( ) 00بأن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة متقاربة بشكل كبير في جميع
الدول المضيفة ،ولتأكيد هذه النتيجة ،فإن قيمة االحصائي ( )Fلمتغير األداء الوظيفي بلغت ()00131

وبلغت الداللة اإلحصائية ( )10030وهي أكبر من ( .)1010 = αأما بالنسبة للمتغيرات الفرعية (المقدرة

على اإلنجاز) ،و(المرونة) ،و(التجديد واالبتكار) لمتغير األداء الوظيفي فكانت قيم االحصائي ()F

تساوي ( )00568 ،00850 ،30120على التوالي ،أما الداللة اإلحصائية فبلغت ()10006 ،10022 ،10011
على التوالي ،وجميعها أكبر من (.)1010 = α

وباالعتماد على جميع النتائج السابقة فإننا نقبل الفرضية الصفرية الرئيسية الثانية ،أي أنه ال توجد فروق

دالة احصائياً عند مستوى الداللة ( )1010 = αبين متوسطات استجابات أفراد العينة في متغير األداء
الوظيفي ومستوياته (المقدرة على االنجاز ،المرونة ،التجديد واالبتكار) تعزى إلى الدولة المضيفة ،وهذه

النتيجة تدل على أن العاملين في األونروا في جميع الدول المضيفة لهم آراء متقاربة حول موضوع الدراسة

وأنهم يعملون ضمن ظروف وقوانين متقاربة.
مناقشة النتائج:

يتبين لنا بعد االطالع على مناقشة نتائج الفرضيات أهمية الد ارسة في محاولتها تحديد أثر الحوافز

على أداء الموظفين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

ويمكن تلخيص النتائج التي أسفرت
(األونروا) ،وقد ّ
قدمت الدراسة الدليل النظري واإلحصائي لهذا األثرُ ،
عنها هذه الدراسة من وجهة نظر العاملين باألونروا بالنقاط اآلتية:
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طبق السياسات الخاصة بمنح الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية ،وأن األونروا ناد اًر ما
 .1أن األونروا ال تُ ّ
تمنح الموظفين زيادة تشجيعية أو مكافأة مالية على أي أداء متميز على المهام التي تقع ضمن أو
خارج الوصف الوظيفي.

 .2أن التقدير اليومي للموظفين من المسؤول على مهام العمل هو أمر مهم جداً وله تأثير على أداء
الموظفين ،لكن المسؤول المباشر ال يولي هذا األمر أهمية مما يجعل تأثيره على األداء محدود.

طبق األونروا مخطط المكافآت غير النقدية من وجهة نظر العاملين ،والعاملين في األونروا ال
 .3ال تُ ّ
يعلمون بالسياسات المتبعة في هذا المخطط.
بناء على سياسات األونروا التي تم الرجوع لها ،فإن األونروا تمتلك نظام حوافز واضح لكن هذا
ً .6
النظام غير ُمعمم على الموظفين وغير معمول به بشكل واضح.
كرم األونروا الموظفين المحليين ذوي سنوات الخدمة الطويلة ،ولكن هذا ال يتم بشكل دوري ،وال يتم
 .7تُ ّ
ضمن احتفال بحضور الموظفين.
 .4يعمل موظفو األونروا في جميع الدول المضيفة ضمن نفس البيئة ويخضعون لنفس القوانين ،وبالتالي
ال يختلف موضوع منح الحوافز وفقاً الختالف الدولة المضيفة.

 .5أن تأثير الزيادة الدورية على أداء العاملين في األونروا محدود ألن منح الزيادة الدورية ال يرتبط
تميز األداء في سنة التقييم.
باألداء ،وأن الزيادة الدورية تُمنح للعاملين بغض النظر عن ّ
 .3يوجد أثر واضح للحوافز بنوعيها المادية والمعنوية على أداء العاملين في األونروا ،وتتفق هذه النتيجة
مع األدبيات السابقة ومع نتائج الدراسات السابقة التي اعتمدت عليها هذه الدراسة مثل دراسة كل من

تومويت وآخرون ( ،)Tumwet et al., 2015وأوسو ( ،)Owusu, 2012وجانا وبابابي ( Gana and

 ،)Bababe, 2011والحاليبة ( ،)3102والجساسي ( )3100في أن األداء الوظيفي يتأثر بشكل مباشر

في نظام الحوافز الذي تُطبقه المؤسسة ،وأن الموظفين يؤمنون باألثر اإليجابي للحوافز على األداء.
تقدم صالحية استخدام مخطط الدراسة المتعلق بالكشف عن أثر الحوافز على األداء
ُيستنتج مما ّ

لدى العاملين في األونروا كأداة لإلجابة عن أسئلة األثر ثم المساهمة في تقديم حلول أولية لمشكلة
الدراسة.

التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة والتي تم استعراضها سابقاًُ ،يوصي الباحث قسم إدارة
الموارد البشرية بشكل عام ،وقسم إدارة األداء في األونروا باآلتي:
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 .1إعادة تعميم نظام الحوافز والمكافآت المعمول به في األونروا على جميع العاملين فيها من خالل
التأكد من فهم الجميع لهذا النظام والسياسات الواردة فيه.
طرق التواصل المستخدمة في األونروا ،و ّ
 .2االلتزام بتطبيق نظام الحوافز والمكافآت المعتمد في األونروا ومتابعة عملية تنفيذه وتقويم نتائجه.

 .3ربط معايير الحوافز والمكافآت عند مستوى األداء بحيث ُيمنح الموظف ذي األداء المتميز الحافز
شجع العاملين
سواء أكان مادي أم معنوي وتُحجب الحوافز عن الموظف ذي األداء المتدني مما ُي ّ
على بذل أقصى جهد لتحسين مستوى أدائهم.

 .6تدريب الموظفين ذوي المهمات اإلش ارفية على طرق التعامل مع الموظفين الذين ُيشرفون عليهم
وتوجيههم وتقدير األداء المتميز وتشجيعهم على التميز في العمل.

 .7منح الحوافز في توقيتها وعدم تأخيرها بحيث تُحقق الهدف الذي ُرسمت من أجله.
 .4تشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق سياسات األونروا في منح الحوافز للعاملين وربطها بأبعاد األداء
بشكل مباشر.

 .5مراجعة قيمة الحوافز المادية الممنوحة في األونروا والمتمثلة في الزيادة الدورية ،والزيادة التشجيعية
والمكافأة المالية وتعديلها بحيث تتناسب قيمتها مع األداء والجهد المبذول.

 .3مراجعة وتحديث نظام الحوافز المعمول به في األونروا وربطه باألداء بحيث يتناسب ومستجدات

ويشجع العاملين على بذل الجهد وتحسين أدائهم للحصول على الحوافز.
العمل ُ
 .1تكريم العاملين ذوي األداء المتميز أمام الزمالء في لقاءات على مستوى القسم ،أو على مستوى
ويشجعهم على بذل الجهد لتحسين
المنطقة أو الدولة المضيفة مما يوّلد روح التحدي لدى العاملين ُ
أدائهم.

 .10تدريب العاملين وتأهليهم لزيادة مقدرتهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم وتحسين أدائهم وربط نتائج
تقييم األداء بالحوافز المقدمة لهم.
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المراجع:

أوالً :المراجع باللغة العربية
 الكتب:
 .1أحمد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم اإلدارية ،دار الكتاب المصري ،القاهرة ،الطبعة ،2
سنة 0116م.

 .2أميمة الدهان وآخرون ،المفاهيم اإلدارية الحديثة ،مركز الكتب األردني ،عمان ،الطبعة  ،03سنة
3106م.

 .3حسين حريم ،السلوك التنظيمي ،سلوك األفراد في المنظمات ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان،
الطبعة  ،6سنة 3102م.

 .6دافيد راتشمان وآخرون ،اإلدارة المعاصرة ،ترجمة محمد ،رفاعي ،ومحمد ،سيد أحمد عبد المتعال،
دار المريخ للنشر ،الرياض ،سنة 3110م ،ص.361 :

 .7طارق المجذوب ،اإلدارة العامة ،العملية اإلدارية والوظيفية العامة واإلصالح اإلداري ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة  ،3سنة 3110م ،ص ص.221-236:

 .4عبد الباري إبراهيم درة ،تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات ،منشورات المنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،القاهرة ،الطبعة  ،0سنة 3112م.

 .5كيت كينان ،ترشيد وتحفيز الموظفين ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،الطبعة  ،0سنة 0115م ،ص .00

 .3ماجد المساعدة وآخرون ،مبادئ علم اإلدارة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان،
الطبعة  ،0سنة 3102م ،ص ص.366-325:

 .1ماجدة العطية ،سلوك المنظمة ،سلوك الفرد والجماعة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان،
الطبعة  ،0سنة 3112م ،ص .006

 .10محمد رسالن الجيوسي ،وجميلة جادهللا ،اإلدارة علم وتطبيق ،دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة ،عمان ،الطبعة  ،2سنة 3118م ،ص.000

 .11محمد عبد الغني هالل ،التفكير والتخطيط االستراتيجي ،مركز تطوير األداء للتنمية والنشر،
القاهرة ،الطبعة  ،3سنة 3103م.

 .12محمد قاسم القريوتي ،السلوك التنظيمي ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة  ،6سنة
3112م.
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 .13يعقوب حسين نشوان ،وجميل عمر نشوان ،السلوك التنظيمي في اإلدارة واإلشراف التربوي ،دار
الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة  ،2سنة 3102م ،ص ص.33-30:

 الرسائل العلمية:

 .1أروى عبد السالم القرالة ،أثر المشاركة المرغوبة والمدركة في بلورة التماثل التنظيمي في
الجامعات األردنية الرسمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة ،األردن ،سنة 3116م.

https://journals.ju.edu.jo/JJBA/article/viewFile/1306/1297

 .3جبر المطيري ،مهارة القائد اإلداري في استخدام الحوافز لرفع مستوى أداء رجل األمن العام ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،سنة

3110م.

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/51070

 .2حسام األشقر ،فعالية برنامج تقييم األداء اإللكتروني الحديث في قياس أداء الموظفين في وكالة

الغوث الدولية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم إدارة األعمال ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية

بغزة ،فلسطين ،سنة 3100م.

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/115742.pdf

 .6درهوم بن عايض الحارثي ،رفع كفاءة العاملين وعالقتها بالحوافز المادية والمعنوية ،دراسة

تطبيقية على أفراد الدفاع المدني بإدارة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية نايف

العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،سنة 0111م.
http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/50937?locale-attribute=fr

 .7زكي عبد المعطي أبو زيادة ،إدارة الوقت والجودة الشاملة وأثرهما في األداء الوظيفي :دراسة
ميدانية في عينة من المصارف التجارية الفلسطينية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،األردن،

سنة 3103م.

 .4عبد الرحمن بن علي ،دور الحوافز المادية والمعنوية في رفع مستوى أداء العاملين من وجهة
نظر ضباط األمن العام المشاركين في موسم الحج في المملكة العربية السعودية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية،

المملكة العربية السعودية ،سنة 3110م.

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_14251426_AS_as295.pdf

 .5عبد هللا الجساسي ،أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاملين في و ازرة التربية

والتعليم بسلطنة ُعمان ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم إدارة األعمال ،كلية الدراسات العليا،
األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي ،سلطنة ُعمان ،سنة3100م.

http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/Impact-of-material-and-moral-incentives-toimprove-the-performance-of-employees.pdf

290

 .3غازي الحاليبة ،أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام في
األردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم إدارة األعمال ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط،
األردن ،سنة 3102م.
http://www.meu.edu.jo/ar/index.php?searchword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%
84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A9&searchphrase=all&option=com_search

 .1محمد عبد الفتاح ياغي ،تقييم الموظف العام للحوافز في األجهزة الحكومية األردنية ،دراسة
ميدانية مقارنة مقبولة للنشر ،منشورات المنظمة العربية للعلوم اإلدارية ،األردن ،سنة 0186م.

 .10موسى السعودي ،أثر الحوافز المادية على الرضا الوظيفي لدى العاملين في مؤسسة الضمان
االجتماعي األردنية ،دراسات العلوم اإلدارية ،األردن ،المجّلد  ،61العدد  ،3سنة 3102م.

 .11موسى سالمة اللوزي ،وعمر عطية الزهراني ،العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي للعاملين بإدارة

منطقة الباحة والمحافظات التابعة لها بالمملكة العربية السعودية :دراسة تحليلية مقبولة للنشر،

مجلة دراسات العلوم اإلدارية ،األردن ،سنة 3103م.

http://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/download/2966/6271

 .12نادر أبو شرخ ،تقييم أثر الحوافز على مستوى األداء الوظيفي في شركة االتصاالت الفلسطينية
من وجهة نظر العاملين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم إدارة األعمال ،كلية االقتصاد

والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،فلسطين ،سنة 3101م.
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0043836

 .13نانسي الدروبي ،درجة استخدام الحوافز في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن وعالقتها
باألداء الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم

المكتبات والمعلومات ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،األردن ،سنة 3106م.

 المجالت العلمية:

 .1محمد هيكل ،أثر الحوافز على فاعلية اإلدارة واإلنتاج ،مجلة اإلدارة ،القاهرة ،العدد  ،6سنة
0118م ،ص.06

 .2موسى السعودي ،أثر الحوافز المادية على الرضا الوظيفي لدى العاملين في مؤسسة الضمان
االجتماعي األردنية ،دراسات العلوم اإلدارية ،األردن ،المجّلد  ،61العدد  ،3سنة 3102م.

https://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/download/3753/3050

 .3نضال الحوامدة ،وفهمي الفهداوي ،أثر فضيلة التقوى في األداء والرضا الوظيفي :دراسة ميدانية
التجاهات بعض الموظفين الحكوميين ،مجلة مؤته للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية

واالجتماعية ،األردن ،العدد  ،05سنة 3113م.
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 وثيقة إدارة األداء، وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.6

.م3101  سنة،عمان
ّ ، بدون رقم نشر، دائرة الموارد البشرية،للموظفين المحليين
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رضا المرضى عن جودة الخدمات الغذائية المقدمة لهم في مستشفى شهداء األقصى
Patients' satisfaction about the quality of nutrition services provided to
them in Shuhadaa’ Al-Aqsa Hospital

الدكتور/عامر سليمان أبو شريعة –جامعة اإلسراء
الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى العالقة بين رضا المرضى وجودة الخدمات الغذائية المقدمة لهم ومعرفة

مستوى جودة الغذائية المقدمة للمرضى ومعرفة هل يوجد وجود فروق في استجابات عينة الدراسة حول

مستوى جودة الخدمات الغذائية المقدمة لهم تبعا للمتغيرات اآلتية (الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل

العلمي ،القسم) وتقديم التوصيات المناسبة للمسؤولين لتطوير الخدمات الغذائية داخل المستشفى.

استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تحليل البيانات بواسطة

اح ومن أهمها أنها تناقش الخدمات الغذائية
البرنامج اإلحصائي) .(SPSSتأتي أهمية هذه الدراسة من عدة نو ٍ

كونها خدمة مستمرة ومتكررة ودائمة .توصلت الدراسة إلى أن رضا المرضى عن جودة خدمات التغذية في
مستشفى شهداء االقصى بمتوسط  33.9وبانحراف معياري  3.9وبوزن نسبي  65.5وأن  %56من

المرضى المستطلعين أفادوا بأن مواعيد تقديم الوجبات الغذائية مابين جيد إلى ممتاز ،كما تظهر الدراسة أن
المرضى غير راضين عن تقديم المشروبات الساخنة والباردة حيث أنها ال تقدم مطلقا .وقد أوصى الباحث

بعدة توصيات للرقي بهذه الخدمات منها ضرورة تقديم الوجبات الغذائية المناسبة للمرضى استنادا لوضعهم
الصحي.
الكلمات االفتتاحية :الرضا ،جودة الطعام ،خدمات التغذية ،خدمات المستشفى
Abstract:
This study aimed to determine the relationship between patients’ satisfaction and
quality of provided food services،and to know the quality level of this provided
food; also،it seeks to know if there are differences in the responsiveness of study
sample about quality level of provided food according to the following variables
(gender،age،social status،qualifications،and department).
This study provides appropriate recommendations to responsible. This research
depended on the likert scale quintet and descriptive& analytical approach. As
well،data were analyzed by statistical software (SPSS).
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The importance of this study indicated that patients satisfaction about the quality
of provided food services at Shuhadaa’ Al-Aqsa hospital average of 33.9 and
standard deviation of 3.9 and average weight of 56.6 in addition to 85% of those
surveyed patients showed their satisfaction about provided meals timing.
Therefore،the study also showed that some patients are not satisfied about
introducing hot and cold drinks.
The study recommended series of recommendations to improve these services
including attention to the quality of provided food for patients according to
doctor’s instructions. Also،the study recommended providing hot and cold drinks
as well as potable water for patients. In addition،the, study recommended
providing suitable meals for patients according to their healthy status.
Keyword: satisfaction, food quality, nutrition services, hospital services.
المقدمة:
تعد الخدمات الغذائية الصحية المقدمة للمرضى من أهم الخدمات التي يجب الحصول عليها في المستشفيات
حيث يقوم قسم خدمات التغذية بتقديم الوجبات الصحية ،وتلبية الحاجات الغذائية لمرضى المستشفى من

جميع الفئات العمرية حيث يقوم قسم خدمات التغذية بتقدم االحتياجات الغذائية إضافة إلى إعداد خطط
العالج الغذائية للمرضي المصابين بداء السكري والضغط والقلب والكلى أو غيرها من األمراض المزمنة

وكذلك المرضى الذين يعانون من سوء التغذية ويتم أيضا تقسيم االحتياجات الغذائية للمرضي حسب الفئة

العمرية طفل أو مسن وتقديم الرعاية الصحية لهم تبعا لذلك .
كما أن الغذاء المناسب يلعب دو ار أساسيا في مرحلة العالج وتزداد أهمية هذا الدور يوم بعد يوم بما تضيفه
األبحاث والدراسات الغذائية المستمرة.1

مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في معرفة رضى المرضى عن جودة الخدمات الغذائية المقدمة لهم في مستشفى شهداء

األقصى.

1عامر أبو شريعة ،رضا الزبائن عن جودة الخدمات الفندقية المقدمة لهم ،دراسة تطبيقية مقارنة بين مستشفى الشفاء ومستشفى غزة

األوروبي ،رسالة دكتوراه4112 ،
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أسئلة الدراسة:
 -1ما هو مستوى جودة الخدمات الغذائية المقدمة للمرضى في مستشفى شهداء األقصى؟
 -4ما هو مستوى رضى المرضى عن جودة الوجبات المقدمة لهم في المستشفى؟

 -3هل يختلف مستوى جودة الخدمات الغذائية المقدمة للمرضي داخل المستشفى تبعا للمتغيرات اآلتية
(الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل العلمي ،القسم)؟

 -2كيف يمكن لهذه الدراسة أن تخدم المسؤولين في المستشفى؟

أهداف الدراسة:

 -1التعرف على مدى العالقة بين رضا المرضى وجودة الخدمات الغذائية المقدمة لهم في مستشفى
شهداء األقصى.

 -4التعرف على مستوى جودة خدمات التغذية المقدمة للمرضى في مستشفى شهداء األقصى.

 -3معرفة وجود فروق في استجابات عينة الدراسة حول مستوى جودة الخدمات الغذائية المقدمة لهم في
مستشفى شهداء األقصى تبعا للمتغيرات اآلتية (الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل العلمي

القسم)

 -2تقديم التوصيات المناسبة للمسؤولين لتطوير الخدمات الغذائية داخل المستشفى.

أهمية الدراسة:
-1
-4
-3

تكمن أهمية هذه الدارسة في كونها من الدراسات األولى في قطاع غزة تطبيقا على مستشفى
شهداء األقصى.

تعتبر أساس للدراسات القادمة في موضوع مستوى جودة الخدمات الغذائية المقدمة في

المستشفيات.

تعد الدراسة خطوة للتعرف على مستوى جودة الخدمات الغذائية المقدمة للمرضى في مستشفى

شهداء األقصى.

مصطلحات الدراسة:
 -1الخدمات الغذائية :هي الصناعة التي تعنى في تحضير وتقديم الطعام خارج ما تعده األسرة خارج

المنزل ،قد تكون هذه الخدمات على شكل مطاعم بأنواعها أو توصيل الوجبات للمدارس أو الشركات،
جامعات ،المؤسسات ،مستشفيات ويلحق هذه الخدمات شركات توريد األجهزة والمعدات الالزمة
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إل عداد الطعام أو الوجبات وصيانتها الدورية وكذلك مورد المواد الغذائية األساسية التي تستخدم
باإلضافة إلى الشركات المتخصصة في مواد التغليف أو التعبئة والتقديم.4

 -4الجودة :هي مقياس للتميز أو حالة الخلو من العيوب والنواقص الكبيرة عن طريق االلتزام الصارم
لمعايير قابلة للقياس وقابلة للتحقق النجاز تجانس وتماثل في الناتج ترضي متطلبات محددة للعمالء

أو المستخدمين.3

 -3مستشفى شهداء األقصى :هي إحدى المستشفيات الحكومية في قطاع غزة تقع في منطقة الوسطي
تحديدا في دير البلح وتتضمن العديد من األقسام (جراحة ،باطنة ،أطفال ،عمليات ( )....تعريف

إجرائي للباحث).

 -2تعريف رضا المرضى :هناك أكثر من تعريف يوضح المقصود برضا المرضى نذكر من هذه
التعريفات:

 استجابة المريض العاطفية الوجدانية لتقييمه جودة األداء لمقدمي الخدمة الصحية خالل تجربته فيتلقي الخدمة ،وذلك بحسب إدراكه أو معلوماته األساسية في هذا المجال

2

 -6مفهوم جودة الغذاء:

هي "محصلة مجموعة من الخواص التي يمكن بها تحديد مدى قابلية هذا الناتج لدى المستهلك" .أو هي

"تحقيق أقصى رغبات للمستهلك في المنتج الغذائي".

الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات العربية:
 .1دراسة (عطية مصلح)4112 ،

6

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الخدمات الفعلية المدركة من قبل العاملين والمرضى في
المستشفيات العاملة في مدينة قلقيلية وخلصت الدراسة بنتائج أن استجابات عينة الدراسة نحو قياس جودة

4دراسة حول (ما هي الخدمات الغذائية) تجدها في الرابط التالي:
http://www.nutriarabia.com/tag/food-services-management
3تحديد لمفهوم الجودة ضمن مقال حول إدارة الجودة الشاملة ،انظر في الرابط التاليhttp://ar.wikipedia.org/wiki :
4
Argon S.& Gesell S, (A Patient Satisfaction Theory and Robustness Across Gender In Emergency
Department: A Multigroup Structural Equation Modeling Investigation) American Journal Of Medical
Quality, Vol 18, 2003, No 6
6عطية مصلح ،قياس جودة الخدمات من وجهة نظر العاملين والمرضى في المستشفيات العاملة في مدينة قلقيلية ،جامعة القدس
المفتوحة4112 ،
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الخدمات كانت عالية على مجاالت الدراسة كافة وعلى الدرجة الكلية ووجود فروق ذات داللة إحصائية

على المجاالت اآلتية  :قوة االستجابة ،األمان ،الثقة ،والتعاطف تعزى لمتغير الجنس وكانت لصالح الذكور
وأوصت الدراسة العمل على توفير مستلزمات المستشفيات سواء كان ذلك من األجهزة أو المعدات وتوفير

دورات تدريبية مالئمة للعاملين كل في مجاله من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة .
 .4دراسة (أبو شريعة)4112،

5

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة رضا المرضى عن جودة الخدمات الصحية وخاصة الخدمات الفندقية منها
وهل الخدمات الفندقية مهمة بنفس الدرجة لجميع المرضى ومعرفة نقاط القوة والضعف في هذه الخدمات

واقتراح األولويات للتحسين وتوفير المعلومات وعمل التوصيات للمسؤولين من أجل التخطيط السليم لهذه
الخدمات ،وخلصت الدراسة بأن رضا المرضى عن جودة خدمات التغذية في مستشفى الشفاء أفضل من

رضاهم عن جودة خدمات التغذية في مستشفى غزة األوروبي من حيث مدى تناول المرضى للوجبة الغذائية
وكذلك توصلت إلى أن الرضا عن جودة خدمات النظافة لم تصل إلى الحد األدنى المطلوب وخاصة فيما

يتعلق بتوفير مواد التنظيف ولكن مستوى الرضا عن جودة خدمات النظافة في المستشفى األوربي أفضل

بقليل عما هو عليه الحال في مستشفى الشفاء ،وقد أوصى الباحث بعدة توصيات للرقي بهذه الخدمات

ضرورة زيادة االهتمام من قبل المسؤولين في و ازرة الصحة الفلسطينية بالخدمات الفندقية في القطاع
الصحي،االرتقاء بخدمات التغذية في مستشفى غزة األوروبي لكي تصل كحد أدنى كما وصلت له في

مستشفى الشفاء ،تدريب الطواقم اإلدارية لإلشراف الجيد على هذه الخدمات والمتابعة والرقابة المستمرة من
المشتره،
ا
قبل إدارات المستشفيات علي الخدمات الفندقية بجميع أقسامها  ،وتحديدا الخدمات الفندقية

تخصيص و زيادة الميزانية الخاصة بالخدمات الفندقية بشكل عام .
ثانياً :دراسات باللغة ال نجليزية:
 .3دراسة (Beavis j، Edward js، (Hartwell hj،1998

7

هدفت هذه الدراسة لمقارنة أطباق عربة الخدمات الغذائية المتحركة في المستشفيات من خالل رضا المرضى

وكذلك تحديد العوامل الرئيسية التي تميز مدى الرضا في كل نظام وخلصت الدراسة بأن درجة الح اررة

والملمس أهم الصفات التي تقيس رضا المرضى مع الغذاء وبالتالي قدرة مديري الخدمات الغذائية بتحديد

5عامر أبو شريعة ،رضا الزبائن عن جودة الخدمات الفندقية المقدمة لهم ،مرجع سابق
7
Hartwell HJ, Edwards J and Beavis J. Plate versus bulk trolley food service in a hospital: comparison
of patients’ satisfaction. Nutrition 2007; 23(3): 211-218
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ما يجب التركيز عليه للمستشفى وأوصت باقتراح نموذج لتنبؤ رضا المرضى عن نوعية الغذاء في المستشفى

بهدف تطوير النظام المستخدم.

 .2دراسة ( ) 2000،Unklebay .Dowdy r ،Chong y

5

هدفت هذه الدراسة للتحقق من أن مديري التغذية السريرية وأخصائي التغذية ومديري الخدمات الغذائية
والمشرفين من استخدام إدارة الجودة الشاملة في إعداد الطعام وخدمات التغذية وأوضحت كيف يمكن

تطبيق إدارة الجودة الشاملة وأن كل من أخصائي التغذية واعدادات الطعام وخدمات الطعام السريرية

تحتاج إلى تقييم إدارة الجودة الشاملة في المنشأة وخاصة أماكن عملهم بسبب الروابط المباشرة إلدارة

الجودة الشاملة لإلنتاجية ورضا العمالء.
الطار النظري
المقدمة:
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مستشفى شهداء األقصى
يعتبر مستشفى شهداء األقصى هو المستشفى الوحيد في المنطقة الوسطى لقطاع غزة الذي يقوم

بتقديم خدمات العالج السريري وهو يشرف على رعاية وعالج ما يقارب  311ألف نسمة وهو مستشفى عام
يقوم بتقديم خدمات  11تخصصات باإلضافة إلى قسم االستقبال والطوارئ.9

الجودة:

يرجع مفهوم الجودة  Qualityإلى الكلمة الالتينية  Qualitiesالتي يقصد بها طبيعة الشخص أو الشيء
ودرجة صالحيته وكانت تعني قديما الدقة واإلتقان.

أهداف جودة الخدمة الصحية
يمكن بيان أهداف جودة الخدمة الصحية باآلتي:11

Chong Y, Unklesbay N, Dowdy R. Clinical Nutrition and Foodservice Personnel in Teaching
Hospitals have Different Perceptions of Total Quality Management Performance, J Am Diet
Association 2000; 100(6): 1044-1049
9و ازرة الصحة ،التقرير السنوي لدائرة العالج بالخارج لسنة  4113غزة – فلسطين الصادر عن دائرة العالج بالخارج4112 ،
 -11خالد سعد ،الجودة الشاملة :تطبيقات على القطاع الصحي ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن4112 ،

 -توفيق خوجة ،المدخل في تحسين الجودة للرعاية الصحية األولية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن4113 ،

8

ضمان الصحة الجسمية والنفسية للمستفيدين (المرضى) ،وتقديم خدمة صحية ذات جودة مميزة من شأنها

تحقيق رضا المستفيد (المريض) ،وزيادة انتماؤه للمؤسسة الصحية والذي سيصبح فيما بعد وسيلة إعالمية

فاعلة لتلك المؤسسة الصحية ،كما تعد معرفة أراء وانطباعات المستفيدين (المرضى) وقياس مستوى رضاهم
عن الخدمات الصحية وسيلة مهمة في مجال البحوث اإلدارية والتخطيط للرعاية الصحية ووضع السياسات

المتعلقة بها ،وتطوير وتحسين قنوات االتصال بين المستفيدين من الخدمة الصحية ومقدميها ،وتمكين
المنظمات الصحية من تأدية مهامها بكفاءة وفاعلية ،وتحقيق مستويات إنتاجية أفضل وأعلى ،باإلضافة

لكسب رضا المستفيد (المريض) إذ أن هناك قيم أساسية إلدارة الجودة البد من توفرها في أي منظمة صحية
تعمل على تحسين الجودة وتسعى لتطبيق نظم الجودة وبالتالي تطوير أداء العمل وبالنهاية كسب رضا

المستفيد.
خدمات التغذية:
ال شك أن التغذية السليمة تلعب دو ار مهما في شفاء كثير من األمراض أو التخفيف منها مثل فقر الدم،

أمراض سوء التغذية ،السكري ،الضغط ،السمنة ،النحافة … حيث إن الغذاء المناسب الذي يقدم للمريض

يلعب دو ار أساسيا في مرحلة العالج ،وتزداد أهمية هذا الدور يومـا بعـد يـوم بمــا تضيفــه األبـحــاث والد ارس ــات

الغذائية المستمرة.11

وقد أشار الدكتور محمد الحطاب في عام 1992م بأن أنواع األغذية التي تقدم في المستشفيات قد تكون

عالجية عامة أو أغذية عالجية خاصة فقد أوضح أن:14

األغذية العالجية العامة :هي األكثر شيوعا في المستشفيات؛ إذ أنها تناسب أغلب الحاالت المرضية ومن
هذه األغذية:
الغذاء العادي :وهو غــذاء متكامل يحتوي على جميع العناصر الغذائـية ويقدم للمرضى الطبيعيين كمرضى
العظام.

-عماد محمد خرمة ،إدارة الخدمات الصحية في األردن :حالة دراسية عن خدمات قسم االشعة في مستشفى جرش المركزي ،اإلداري،

العدد  ،53االردن4111 ،
،4891American Hospital Association، Shared food Services in Health Care Institutions (Chicago،
)lllinois، AHA
14محمد حطاب ،إدارة خدمات التغذية ،مكتبة الحامد عمان ،األردن1992 ،
11
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الغذاء السائل :وهو عالج يقدم للمرضى في صورة محاليل سائلة وتعطى عن طريق الوريد وهو غذاء يقدم
لمن أجريت لهم عملية جراحية أو لمرضي التيفوئيد والبا ار تيفوئيد وللحاالت التي ال يستطيع مريضها تناول

الطعام عن طريق الفم.

الغذاء اللين الخفيف :وهو غذاء يتكون من أغذية سائلة وأخري نصف صلبة وهو يقـدم للمرضي تمهـيدا
لالنتقــال إلى مرحــلة تناول الطعام العادي كح ــاالت مــرضي األسنان أو العمليات الجراحية أو مشاكل في

الجهاز الهضمي.

13

األغذية العالجية الخاصة( :التغذية أثناء المرض) هي أغذية متكاملة يتم تحويرها لتناسب المرض وحالة
المريض ،وهي أيضا أغذية خاصة تقتضي تحديد كمية الغذاء ونوعه مما يستدعي منع بعض األغذية
واضافة أخرى تبعا لنوعية المرض وحدته ومنها:

الغذاء المعوض :وهو يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الح اررية والبروتينات تزيد على الكميات المقررة
للفرد البالغ المعافى وتقدم للمرضي المصابين بالدرن ،والحروق الشديدة ،وسوء التغذية.
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غذاء أمراض الجهاز الهضمي :ويمتاز بقلة األلياف والدهون ويقدم لحاالت اإلسهال وفى مرحلة النقاهة
من العمليات الجراحية.
غذاء قرحة المعدة :يتكون من الحليب الالزم لمعادلة حموضة المعدة ويقدم عدة مرات في اليوم.
غذاء مرضي السكري :وهو يقدم لمرضى السكري ويكون قليال أو مضبوط السكر وقليل النشويات.
أغذية قليـلة الملح :وتتميز بقلة الملح ويعطي لمرضى الفشل الكلوي ومرضى هبوط القلب ومرض ضغط
الدم المرتفع.
تعتبر خدمة التغذية من الخدمات األساسية في المستشفى والتي تتمثل أهميتها فيما يلي:
 -1تعتبر تغذيه المريض جزءا من الخطة العالجية في كثير من األحيان األمر الذي يستدعي أن يتولي

هذه المسئولية موظفون متخصصون في هذا المجال إلعداد الوجبات الخاصة وبرامج الحميات المختلفة

13

-Southern Indiana Rehabilitation Hospital ( SIRH ), The Rehabilitation Team , New Al bary , In,
USA, 2003
،3002 -Rehabilitation Institute of Santa Barbara (RISB)، The Rehabilitation Team Santa Brbara،
CA.USA

التي تتطلبها الطبيعة المرضية لكثير من المرضى.
 -4هناك أهمية اقتصادية لهذه الخدمة تتعلق بالتكاليف الجارية للمستشفى فعن طريق تنظيم هذه الخدمة
حسب األصول المتعارف عليها ،وضبط النفقات المتعلقة بها يمكن إحداث تخفيضات ملموسة في هذه
النفقات مع عدم المساس في نفس الوقت بنوعية الغذاء المقدم.

 -3تساهم خدمات التغذية بشكل رئيسي في تكوين انطباع عام لدى المرضى والمجتمع عن المستشفى
بشكل عام ال عن خدمات التغذية فقط.

 -6كما تنبع أهمية هذه الخدمة من كونها خدمة مستمرة ومتكررة ودائمة كما أنها خدمة شخصه بحتة
تتوجها لمسات إنسانية حانية.

المهام الرئيسة ألقسام التغذية في المستشفيات:
إن الهدف الرئيسي ألقسام التغذية في المستشفيات هو إعداد وتحضير الوجبات الغذائية للمرضى ،والتي

يوصى بها الطاقم الطبي والتي يراعى فيها نوع المرض وعمر المريض ،وجنسه ،ومراعاة أن يكون هذا

الطعام مقبوال طعما ورائحة ،وأن يقدم للمريض في صورة مرضية له ،فضال على محاولة التوفيق بين عادات
المريض ورغبته من جهة وبين احتياجاته الغذائية التي يحددها الطاقم الطبي المشرف على حالته من جهة

أخري ولتحقيق هذا الهدف يتطلب األمر:

تحديد احتياجات القسم من الموظفين األكفاء واإلمكانيات المادية ،و تنظيم وقت العمل في القسم واعداد

قوائم الغذاء الخاصة بأنواعها من ( عالجية عامة وعالجية خاصة ) وتقدير الكمية الالزم تحضيرها من

األغذية بناء علي معدل إشغال األسرة في المستشفى وعدد المستفيدين من الموظفين و استالم األغذية عن
طريق لجنة مكلفة من إدارة المستشفى للتأكد من الكمية والنوعية والشكل وتخزينها وفق المعايير المخصصة
لذلك و توعية المرضى وتثقيفهم على النمط الغذائي الذي يجب إتباعه بعد الخروج من القسم وعلى نظام

التغذية والحمية والتأكيد والتركيز على نظافة القسم ونظافة أوانيه وسالمة التخزين والتأكيد على سالمة
وصول الوجبة للمريض وفق الشروط والمواصفات الصحية ،12واألهم من ذلك تدريب العاملين في قسم

التغذية على األسس والقواعد الصحية التي يجب أن تراعي عند تحضير األطعمة بما يكفل تقديم الطعام

بالمواصفات الصحية والنوعية المطلوبة.16

12علي أحمد صالح الفرس ،المواصفات الصحية لألغذية–الكويت ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،الكويت1952 ،
 -16حسان محمد حرستاني ،إدارة المستشفيات ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية1991 ،
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املشروابت الساخنة

مباه الشرب

تناول الوجبة

توازن الوجبة

طريقة تقدمي الوجبة

مواعيد الوجبة

تنوع الوجبة

خدمات التغذية

مراعاة الوجبة للوضع
الصحي

تقديم العصائر

كمية الوجبة
مظهر مقدم

درجة حرارة الوجبة

الوجبة

شكل ومظهر الوجبة

إجـــــــراءات الدراســــة
منهــج الدراســـة:
اتبع الباحث المنهج الوصـ ــفي التحليلي الذي يحاول اإلجابة على االسـ ــئلة األسـ ــاسـ ــية في الد ارسـ ــة

وماهيـة وطبيعة الظاهرة موضوع البحث.
مجتمــع الدراسـة:

مجتمع الدراسة لهذا البحث هم جميع المرضى المقيمين في األقسام الداخلية (أقسام النوم) لمستشفى

شهداء األقصى والذين زادت مدة إقامتهم عن يوم ( )42ساعة وذلك حتى يعطوا رأيهم عن الخدمات بعدما
يكونوا قد تلقوها أو أثناء تلقيهم للخدمات الغذائية وذلك بغض النظر عن أماكن سكناهم أو نوعية مرضهم
 -محمد حطاب ،إدارة خدمات التغذية ،مرجع سابق

 -مشروع تطوير المستشفيات ،نظام الخدمات الفندقية (التغذية) دليل التدريب ،صادر عن و ازرة الصحة والسكان ج.م.ع ،بدون سنة نشر

 -دائرة الخدمات الفندقية ،و ازرة الصحة الفلسطينية4111 ،

مشروع تطوير المستشفيات ،نظام الخدمات الفندقية (التغذية) دليل التدريب ،صادر عن و ازرة الصحة والسكان ج.م.ع ،بدون سنة نشر -مستشفى عين وزين/لبنان تجدها في الرابطhttp://www.awh.org.lb/ar/dept.bw?cid=7 :
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أو القسم الذي ينامون فيه ،وسيتم معرفتهم بالتعاون مع تمريض األقسام باستثناء المرضى في الفئة المستثناة

أدناه.

الفئة المستثناة :المرضى الذين دخلوا األقسام للنوم والمعالجة في نفس اليوم والتي تقل مدة إقامتهم عن 42
ساعة.

أدوات الدراسة:
استخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات وهي من إعداد الباحث استنادا للدراسات السابقة وللخبرة

الشخصية للباحث كونه عمل في المستشفيات وفي مناصب إدارية مختلفة.
االعتبارات األخالقية والدارية للدراسة:

قام الباحث بالحصول على الموافقة على إجراء البحث واجراؤه من و ازرة الصحة الفلسطينية وبعد موافقة
المبحوثين (المرضى)

طريقة جمع البيانات :تجمع البيانات لهذه الدراسة عن طريق استبيان يدار بمقابلة شخصية مع المريض (المبحوث)
معالجة البيانات :قام الباحث بمعالجة البيانات من خالل الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية ( )spssوباستخدام
األساليب اإلحصائية المشار اليها اعاله.
معوقات الدراسة :واجه الباحث معوقات أثناء دراسته منها:
 عدم تجاوب بعض المرضى مع الباحث أثناء جمع البيانات. -عدم تعاون بعض الموظفين أثناء جمع البيانات.

نتائـج الدراسـة ومناقشتهـا وتفسيرهـا

المقدمة:
فيما يلي عرض للنتائج التي تم الحصول عليها باستخدام أدوات الدراسة والمعالجات اإلحصائية ومناقشتها

وتفسيرها.

 توزيع أفراد العينة تبعا للقسم:

تبين من خالل النتائج أن  %51.3من المرضي في العينة يتعالجون في قسم الباطنة ،بينما %46.1

في قسم الجراحة ،في حين  %13.5في قسم الوالدة ،وتتضح النتائج من خالل الجدول التالي:

305

جدول ( )1توزيع أفراد العينة تبعاً للقسم
القسم

التكرار

النسبة

قسم الباطنة

29

51.3

قسم الجراحة

41

46.1

قسم الوالدة

11

13.5

المجموع

51

100.0

 توزيع أفراد العينة تبعا لنوع الجنس:
تبين من خالل النتائج أن  %66.1من المرضى في العينة إناث ،في حين  %26.1ذكور ،وتتضح

النتائج من خالل الجدول التالي:
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جدول ( )2توزيع أفراد العينة تبعاً لنوع الجنس
نوع الجنس

التكرار

النسبة

ذكر

35

26.1

أنثى

22

66.1

المجموع

51

100.0

نسبة اإلناث في مجتمع الدراسة أعلى من نسبة الذكور وذلك ألن نسبة اإلناث تقترب من ثلثي مجتمع
الدراسة تقريبا وهذا يتفق مع أعداد األسرة المخصصة لإلنــاث في المستشفى وهــي ضعف عدد األس ـرة

المخصصة للذكور

(و ازرة

الصحة )4114،

 توزيع أفراد العينة تبعا للعمر:

تبين من خالل النتائج أن  %53.5من المرضى في العينة أعمارهم أكبر من  31سنة ،في حين

 %35.3من أفراد العينة أعمارهم أقل من  31سنة ،وتتضح النتائج من خالل الجدول التالي:

جدول ( )3توزيع أفراد العينة تبعاً للعمر
العمر

التكرار

النسبة

أقل من  03سنة

49

35.3

أكثر من  03سنة

61

53.5

المجموع

51

100.0

توزيع أفراد العينة تبعا للحالة االجتماعية:تبين من خالل النتائج أن الغالبية العظمي من المرضى في العينة متزوجين بنسبة  ،%73.5بينما

 %15.3عزباء ،و %5.3أرمل ،في حين  %3.5من المرضى في العينة مطلقين ،وتتضح النتائج من

خالل الجدول التالي:

جدول ( )4توزيع أفراد العينة تبعاً للحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة

أعزب

13

15.3

متزوج

69

73.5

مطلق

3

3.5

أرمل

6

5.3

المجموع

51

100.0

كما أن نسبة المتزوجين نسبة عالية وذلك ألن حوالي ثلث عينة الدراسة هم من قسم الوالدة في المستشفى
وألن فئة األطفال تحت سن الثانية عشر مستثناة كما أن قطاع غزة يعد مجتمع محافظ يحرص على الزواج

في سن مبكر.

 توزيع أفراد العينة تبعا للمؤهل العملي:

تبين من خالل النتائج أن  %43.5من أفراد العينة مؤهلهم العلمي دبلوم ،بينما  %44.6مؤهلهم العملي

أقل من ثانوية عامة ،و %15.5مؤهلهم العملي ثانوية عامة ،و %15.5مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،في

حين أن  %15.3غير متعلمين ،وتتضح النتائج من خالل الجدول التالي:
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جدول ( )5توزيع أفراد العينة تبعاً للمؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة

أمي

13

15.3

أقل من ثانوية عامة

15

44.6

ثانوية عامة

16

15.5

دبلوم

19

43.5

بكالوريوس

16

15.5

المجموع

51

100.0

ولعل نسبة من يحملون الثانوية العامة فأكثر قد تجاوزت  %51من العينة وهذا يدلل على ان الشعب
الفلسطيني شعب يحرص على التعليم.
 توزيع أفراد العينة تبعا للمهنة:

تبين من خالل النتائج أن الغالبية العظمى من أفراد العينة عاطلين عن العمل وبنسبة  ،%51.1بينما

 %17.6موظفين ،و %11.3من أفراد العينة أصحاب أعمال حرة ،في حين أن  %11.3عمال ،وتتضح

النتائج من خالل الجدول التالي:

جدول ( )6توزيع أفراد العينة تبعاً للمهنة
المهنة

التكرار

النسبة

عامل

9

11.3

موظف

12

17.6

صاحب أعمال حرة

9

11.3

بدون عمل

25

51.1

المجموع

51

100.0
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وتظهر الدراسة أن معظم مجتمع الدراسة ال يعمل وال يتوفر لديه أي عمل وذلك ربما ألن  %51وهذا يدلل

على ارتفاع معدل البطالة في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص (سلطة النقد)4114،
مدة مكوث المرضى في المستشفى:

لمعرفة اســتجابات وتوجهات المرضــي في مســتشــفى شــهداء األقصــى بالنســبة لمدة المكوث في المسـتشــفى،
موضحة في الجدول التالي:
جدول ( )7توزيع أفراد العينة تبعا لمدة المكوث
المكوث

التكرار

النسبة

 3-1يوم

38

47.5

 5-2يوم

30

37.5

 11-7يوم

12

15.0

المجموع

80

100.0

تبين من خالل النتائج أن  %27.6من أفراد العينة مكثوا في المستشفى من  3-1أيام ،بينما  %37.6من
أفراد العينة مكثوا في المستشفى من  5-2أيام ،في حين أن  %16.1من أفراد العينة مكثوا في المستشفى

من  11-7أيام .ويتضح لنا أيضا أن إقامة المرضى في المستشفى من أكثر من يوم إلى ستة أيام كانت
النسبة األكبر ومن خالل هذه المدة يمكن للمرضى الحكم على جودة الخدمات من عدمه.

دخول أقسام المستشفى للمعالجة والمبيت
لمعرفة اســتجابات وتوجهات المرضــي في مســتشــفى شــهداء األقصــى بالنســبة لدخول المســتشــفى للمعالجة
والمبيت وعدد أيام النوم في المستشفى ،موضحة في الجدول التالي:
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جدول ( )8توزيع أفراد العينة تبعا لدخول أقسام المستشفى للمعالجة والمبيت
النوم

التكرار

النسبة

نعم

49

61.3

ال

31

38.8

المجموع

80

100.0

تبين من خالل النتائج أن  %51.3من أفراد العينة سبق لهم دخول المستشفى للمعالجة والمبيت ،بينما
 %35.5لم يسبق لهم دخول المستشفى .كما أن معظم المرضى (مجتمع الدراسة) قد سبق وأن دخلوا

المستشفى قبل ذلك وبالتالي فإن ذلك يكون لديهم فكرة عن الخدمات التي تقدم لهم من المستشفى وعن

جودتها.

تلقي المريض للعالج خارج مستشفيات قطاع غزة
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لمعرفة اسـتجابات وتوجهات المرضـي في مسـتشفى شهداء األقصى بالنسبة لتلقي العالج خارج مستشفيات

قطاع غزة ،موضحة في الجدول التالي:

جدول ( )9توزيع أفراد العينة تبعا للعالج خارج مستشفيات قطاع غزة
العالج

التكرار

النسبة

نعم

19

23.8

ال

61

76.3

المجموع

80

100.0

تبين من خالل النتائج أن الغالبية العظمى من أفراد العينة لم يتلقوه عالج خارج مستشفيات قطاع غزة
وبنسبة  ،%75.3بينما  %43.5سبق لهم وتلقوه العالج خارج مستشفيات قطاع غزة.

أماكن تلقي المرضى العالج خارج قطاع غزة؟
لمعرفة اسـتجابات وتوجهات المرضـي في مسـتشـفى شـهداء األقصى بالنسبة للمستشفيات التي تلقى العالج
بهم خارج قطاع غزة ،موضحة في الجدول التالي:
جدول ( )10توزيع أفراد العينة تبعا لمكان العالج خارج مستشفيات قطاع غزة
المستشفى

التكرار

النسبة

مستشفيات مصر

8

40.0

األردن

3

15.0

الضفة والقدس

9

45.0

المجموع

20

100.0

تبين من خالل النتائج أن  %45.0من أفراد العينة تلقوه العالج في مستشفيات الضفة والقدس ،بينما

 %40.0تلقوه العالج في مستشفيات مصر ،في حين أن  %16.1تلقوه العالج في مستشفيات األردن.

ويالحظ أن معظم المرضى لم يعالجوا في الخارج بل عولجوا داخل مستشفيات قطاع غزة ،إال أن من تم عالجهم
بالخارج قد تركز عالجهم في دولة مصر الشقيقة وذلك الن مصر هي الدولة األقرب جغرافيا لقطاع غزة.
وألنها األقل تكلفة مقارنة بدول أخرى وألن دائرة العالج بالخارج التابعة لو ازرة الصحة تتعاقد مع مستشفيات

مصر بخصوص أبناء قطاع غزة من المرضى.15

الرضا عن خدمات التغذية في مستشفى شهداء األقصى
مدى تناول المرضى للوجبة الغذائية المقدمة لهم في المستشفى

15و ازرة الصحة ،مرجع سابق
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جدول ( )11توزيع عينة الدراسة حسب تناولهم للوجبة
المستشفى

التكرار

النسبة

دائما

24

30.0

أحيانا

49

61.3

مطلقا

7

8.8

المجموع

03

100.0

تبين من خالل النتائج أن  %61.3من أفراد العينة أحيانا يتناولون الوجبة الغذائية المقدمة لهم من المستشفى،

بينما  %31.1من أفراد العينة دائما يتناولون الوجبة ،في حين أن  %5.5ال يتناولون الوجبة مطلقا.

مدى رضا المرضى عن جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم من المستشفى :لمعرفة استجابات وتوجهات

المرض ــي في مس ــتش ــفى ش ــهداء األقص ــى لقياس مس ــتوى الرض ــا عن الوجبات الغذائية المقدمة لهم ،فقد تم

حساب التك اررات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات االستبانة ،ونتائج التساؤل موضحة

في الجدول التالي:
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جدول ( )12يوضح التك اررات والنسب المئوية لفقرات استبانة الرضا عن الوجبات المقدمة للمرضى
المنومين في مستشفى شهداء األقصى بالمحافظة الوسطى
غير مقبول
الرقم

الفقرة

التكرار

النسبة
%

مقبول
التكرار

محايد

النسبة
%

التكرار

جيد

النسبة
%

التكرار

ممتاز

النسبة
%

التكرار

النسبة
%

1

توازن الوجبة

0

0.0

23

28.8

3

3.8

42

52.5

12

15.0

2

تنوع الوجبة

3

3.8

27

33.8

4

5.0

37

46.3

9

11.3

3

كمية الوجبة

1

1.3

22

27.5

5

6.3

40

50.0

12

15.0

شكل ومظهر

0

0.0

25

31.3

6

7.5

22

27.5

27

33.8

4

الوجبة

1.3

37

46.3

7

8.8

26

32.5

9

11.3

5

درجة ح اررة الوجبة

1

29

36.3

14

17.5

23

28.8

12

15.0

6

مظهر مقدم الوجبة

2

2.5

25.0

4

5.0

23

28.8

10

12.5

7

مراعاة الوجبة

23

28.8

20

1

1.3

34

42.5

34

42.5

5

مواعيد الوجبة

1

1.3

10

12.5

22.5

32

40.0

9

11.3

9

طريقة تقديم الوجبة

1

1.3

20

25.0

18

7

8.8

1

1.3

11

مياه الشرب

58

72.5

12

15.0

2

2.5

0.0

0

0.0

11

المشروبات الساخنة

78

97.5

2

2.5

0

0.0

0

0.0

0

0.0

14

المشروبات الباردة

78

97.5

2

2.5

0

0.0

0

تبين من خالل الجدول السابق أن:

 الفقرة رقم ( )1الخاصة (توازن الوجبات)  %45.5من أفراد العينة كانت مقبول ،بينما  %64.6جيد ،فيحين أن  %16.1ممتاز.

 الفقرة رقم ( )4الخاصة (تنوع الوجبات)  %25.3من أفراد العينة جيد ،بينما  %33.5مقبول ،في حينأن  %11.3ممتاز.
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 الفقرة رقم ( )3الخاصة (كمية الوجبة)  %61.1من أفراد العينة جيد ،بينما  %47.6مقبول%16.1 ،ممتاز

 الفقرة رقم ( )2الخاصة (شكل ومظهر الوجبة)  %33.5من أفراد العينة ممتاز ،بينما  %31.3مقبول،في حين أن  %47.6جيد.

 الفقرة رقم ( )6الخاصة (درجة ح اررة الوجبة)  %25.3من أفراد العينة مقبول ،بينما  %34.6جيد ،فيحين أن  %11.3ممتاز.

 الفقرة رقم ( )5الخاصة (مظهر مقدم الوجبة)  %35.3من افراد العينة مقبول ،بينما  %45.5جيد ،فيحين  %17.6محايد.

 الفقرة رقم ( )7الخاصة (مراعاة الوجبة)  %45.5جيد ،بينما  %45.5غير مقبول ،في حين أن %46.1مقبول.

 الفقرة رقم ( )5الخاصة (مواعيد الوجبة)  %24.6ممتاز ،بينما  %24.6جيد ،في حين  %14.6مقبول. الفقرة رقم ( )9الخاصة (طريقة تقديم الوجبة)  %21.1من أفراد العينة جيد ،بينما  %46.1مقبول ،فيحين أن  %11.3ممتاز

 الفقرة رقم ( )11الخاصة (مياه الشرب)  %74.6من أفراد العينة غير مقبول ،بينما  %16.1مقبول ،فيحين أن  %5.5جيد.

 الفقرة رقم ( )11الخاصة (المشروبات الساخنة)  %97.6من أفراد العينة غير مقبول ،بينما  %4.6مقبول -الفقرة رقم ( )14الخاصة (المشروبات الباردة)  %97.6من أفراد العينة غير مقبول ،بينما  %4.6مقبول.
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جدول ( )13يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لرضا المرضى عن الوجبات
االنحراف

الوزن

الترتيب

No

السؤال

المتوسط

1

توازن الوجبة

3.5

1.10

2

تنوع الوجبة

3.3

1.20

65.5

3

كمية الوجبة

3.5

1.10

70

4

4

شكل ومظهر الوجبة

3.6

1.20

72.8

2

5

درجة ح اررة الوجبة

3.1

1.10

61.3

8

6

مظهر مقدم الوجبة

3.2

1.20

63.5

7

7

مراعاة الوجبة للوضع الصحي

2.7

1.50

54.3

9

5

مواعيد الوجبة

4.1

1.00

82.5

1

9

طريقة تقديم الوجبة

3.4

1.00

67

5

11

مياه الشرب

1.5

1.00

30.3

10

11

المشروبات الساخنة

1.0

0.20

20.5

11

14

المشروبات الباردة

1.0

0.20

20.5

11

مستوى الرضا عن الوجبات

33.9

3.9

56.6

--

المعياري

النسبي
70.8

3
6

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:

 بالنسبة للمحور الكلي " الرضا عن الوجبات" فقد بلغ الوزن النسبي للمحور  %65.5بمتوسط حسابي 33.9درجة أي أن متوسط االستجابات للمحور الكلي يساوي " 3.6درجة " ،مما يدل على أن المتوسط

قد زاد عن درجة المحايدة التي تساوي  4.5درجات ،أي أن هناك موافقة غير واضحة من قبل المرضي
في مستشفى شهداء األقصى على رضاهم على جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم ،بنسبة .%65.5

 -الفقرة رقم ( )1الخاصة (بمدى توازن الوجبات من حيث احتواءها على الخضروات واللحوم والفواكه

والبقوليات والخبز والحبوب ومنتجات األلبان) جاءت هذه الفقرة بالمرتبة الثالثة من حيث الموافقة ،بوزن
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نسبي ( ،)%71.5وبمتوسط حسابي ( )3.6حيث المتوسط قد زاد عن درجة المحايدة التي تساوي 3

درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة من قبل أفراد العينة على أن هناك توازن في الوجبات من حيث

احتواءها على الخضروات واللحوم والفواكه والبقوليات والخبز والحبوب ومنتجات األلبان بنسبة .%71.5

 الفقرة رقم ( ) 4القائلة بأن (تنوع الوجبات المقدمة للمرضى من حيث تغيرها من يوم ألخر) جاءت هذهالفقرة بالمرتبة السادسة من حيث الموافقة ،بوزن نسبي ( ،)%56.6وبمتوسط حسابي ( )3.3حيث المتوسط

قد زاد عن درجة المحايدة التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة من قبل أفراد العينة
على أن هناك تنوع في الوجبات المقدمة للمرضى من حيث تغيرها من يوم ألخر بنسبة .%56.6

 الفقرة رقم ( )3القائلة بأن (كمية الوجبة المقدمة للمرضى بالمستشفى) جاءت هذه الفقرة بالمرتبة الرابعةمن حيث الموافقة ،بوزن نسبي ( ،)%71.1وبمتوسط حسابي ( )3.6حيث المتوسط قد زاد عن درجة

المحايدة التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة من قبل أفراد العينة على كمية الوجبات
المقدمة للمرضى بالمستشفى بنسبة .%71.1

 الفقرة رقم ( )2القائلة بأن (شكل ومظهر الوجبة المقدمة للمرضى بالمستشفى) جاءت هذه الفقرة بالمرتبةالثانية من حيث الموافقة ،بوزن نسبي ( ،)%74.5وبمتوسط حسابي ( )3.5حيث المتوسط قد زاد عن

درجة المحايدة التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على شكل
ومظهر الوجبات المقدمة للمرضى بالمستشفى بنسبة .%74.5

 -الفقرة رقم ( )6القائلة بأن (مدى مالئمة الوجبات المقدمة لدرجات الح اررة المناسبة لتناوله) جاءت هذه

الفقرة بالمرتبة الثامنة من حيث الموافقة ،بوزن نسبي ( ،)%51.3وبمتوسط حسابي ( )3.1حيث المتوسط

قد زاد عن درجة المحايدة التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة من قبل أفراد العينة
على مالئمة الوجبات المقدمة لدرجات الح اررة المناسبة لتناولها بنسبة .%51.3

 الفقرة رقم ( )5القائلة بأن (المظهر الشخصي العام لمن يقدم الوجبات للمرضى) جاءت هذه الفقرة بالمرتبةالسابعة من حيث الموافقة ،بوزن نسبي ( ،)%53.6وبمتوسط حسابي ( )3.4حيث المتوسط قد زاد عن
درجة المحايدة التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على المظهر
الشخصي العام لمن يقدم الوجبات للمرضى ،بنسبة %53.6

 -الفقرة رقم ( )7القائلة بأن (مدى مراعاة الوجبات للوضع الصحي للمرضى) جاءت هذه الفقرة بالمرتبة

التاسعة من حيث الموافقة ،بوزن نسبي ( ،)%62.3وبمتوسط حسابي ( )4.7حيث المتوسط قد قل عن

درجة المحايدة التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة غير واضحة من قبل أفراد العينة
على مراعاة الوجبات للوضع الصحي للمرضى بنسبة .%62.3
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 الفقرة رقم ( )5القائلة بأن (ما مدى التقيد بتقديم الوجبات في مواعيدها) جاءت هذه الفقرة بالمرتبة األولىمن حيث الموافقة ،بوزن نسبي ( ،)%54.6وبمتوسط حسابي ( )2.1حيث المتوسط قد زاد عن درجة

المحايدة التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة من قبل أفراد العينة على أن هناك تقييد
بتقديم الوجبات في مواعيده بنسبة .%54.6

 -الفقرة رقم ( )9القائلة بأن (طريقة تقديم الوجبة المقدمة للمرضى بالمستشفى) جاءت هذه الفقرة بالمرتبة

الخامسة من حيث الموافقة ،بوزن نسبي ( ،)%57.1وبمتوسط حسابي ( )3.2حيث أن المتوسط قد زاد
عن درجة المحايدة التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة واضحة من قبل أفراد العينة
على طريقة تقديم الوجبة المقدمة بالمستشفى بنسبة .%57.1

 الفقرة رقم ( )11القائلة بأن (مدى توفر المياه الصالحة للشرب داخل القسم) جاءت هذه الفقرة بالمرتبةالعاشرة من حيث الموافقة ،بوزن نسبي ( ،)%31.3وبمتوسط حسابي ( )1.6حيث المتوسط قد قل عن

درجة المحايدة التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على توفر

المياه الصالحة للشرب داخل القسم ،بنسبة .%59.7

 -الفقرة رقم ( )11القائلة بأن (ما مدى توفر المشروبات الساخنة من المستشفى (شاي ،حليب ،نسكافيه)...

جاءت هذه الفقرة بالمرتبة األخيرة من حيث الموافقة ،بوزن نسبي ( ،)%41.6وبمتوسط حسابي ()1.1

حيث المتوسط قد قل عن درجة المحايدة التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك عدم موافقة من
قبل أفراد العينة على توفير المشروبات الساخنة من المستشفى بنسبة .%79.6

 -الفقرة رقم ( )14القائلة بأن (ما مدى توفر المشروبات الباردة في المستشفى مثل :العصائر) جاءت هذه

الفقرة بالمرتبة األخيرة مكرر من حيث الموافقة ،بوزن نسبي ( ،)%41.6وبمتوسط حسابي ( )1.1حيث
المتوسط قد قل عن درجة المحايدة التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك عدم موافقة من قبل
أفراد العينة على توفير المشروبات الباردة في المستشفى مثل :العصائر بنسبة %79.6

من المالحظ أن نسبة تناول الوجبة الغذائية من قبل المرضى  %91.3ما بين من يتناولها بشكل دائم أو
بشكل مؤقت (أحيانا)؛ وذلك ألن توازن الوجبة وتنوعها من يوم ألخر ،وكميتها وشكلها ومظهرها ودرجة
ح اررتها جيدة وأيضا بخصوص مظهر مقدم الوجبة فإنه جيد ويلتزم بارتداء المالبس الخاصة بموزعي

األغذية والتي فرضتها عليهم إدارة المستشفى.
كما لوحظ أن الوجبة تتناسب إلى حد كبير مع الوضع الصحي للمرضى حيث أجاب  %21.3بأنها تتناسب
بشكل جيد أو ممتاز ،أما المواعيد فكانت العالمة الرئيسة المميزة لخدمات التغذية فإنها تقدم في ساعات
معينة وذلك من خالل ارتباطها بمواعيد العالج أيضا ،وعن طريقة تقديم الوجبة للمرضى فإن  %61.3من
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المرضى راضون عن طريقة التقديم ،وهذا يتفق مع دراسة قام بها الباحث نفسه عام 4112م في مستشفى

الشفاء ومستشفى غزة األوروبي حول رضا المرضى عن الخدمات الفندقية (التغذية) حيث كانت نسبة
الرضى تتشابه الى حد كبير.

وبخصوص توفير مياه الشرب والمشروبات الساخنة (كالشاي ،الحليب النسكافيه )،من المستشفى فإن

المرضى غير راضون على ذلك؛ لعل ذلك بخصوص البندين (مياه الشرب ،المشروبات الساخنة) وعدم
توفرهم يتفق مع الدراسات التي قام بها الباحث نفسه عام 4116م في مستشفى الشفاء وفي عام  4112في

مستشفى غزة األوروبي.

وترجع نسبة الزيادة في الرضى عن خدمات التغذية في مستشفى الشفاء بسبب تضمين قطاع التغذية لشركة

خاصة آنذاك حيث تقدم الوجبات وفق جداول مخصصة ،ووفق رقابة من المستشفى.17أما في مستشفى

شهداء األقصى فاألمر مقبول الى حد كبير ولكن لم تصل لنسبة الرضى كما في مستشفى الشفاء لعدم
تضمين هذه الخدمة لشركة خاصة.
جدول ( )14يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات
الغذائية بالنسبة للجنس لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى
ذكور (ن= )36
المقياس

المتوسط

الحسابي

المعياري

رضا المرضي

32.7222

3.419

** دالة احصائيا عند 1.11

اناث (ن=)30

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

34.9767

4.020

* دالة احصائيا عند 1.16

االنحراف

قيمة
ت

0.28

مستوى
الداللة

//0.592

\\ غير دالة احصائيا

أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( )p -value>0.05في درجات

الرضا عن الوجبات الغذائية لدى المرضي في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير نوع الجنس (ذكر،

أنثى) ،وهذا يعني أن المرضي في مستشفى شهداء األقصى ذكور واناث لديهم نفس الدرجات من الرضا
على الوجبات الغذائية( .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=3030في درجات الرضا

عن الوجبات الغذائية المقدمة لهم لدى المرضي في مستشفى شهداء األقصى تعزى لمتغير نوع الجنس)

17حاتم أبو قوطة ،مدير خدمات التغذية في مستشفى الشفاء ،بخصوص خدمات التغذية في المستشفى (مقابلة شخصية) -7-43

4116م الساعة  14ظه ار – مكتب مدير خدمات التغذية
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جدول ( )15يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات
الغذائية بالنسبة للعمر لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى
أكبر من  03سنة

أقل من  03سنة (ن=
)29

المقياس

المتوسط

رضا المرضى

(ن=)05

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

33.8966

3.1435

33.9608

4.27065

** دالة احصائيا عند 1.11

االنحراف

* دالة احصائيا عند 1.16

قيمة ت

0.071

مستوى
الداللة

//0.944

\\ غير دالة احصائيا

أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( )p -value>0.05في درجات

الرضا عن الوجبات الغذائية لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير العمر (أقل من 31
سنة ،أكثر من  31سنة) ،وهذا يعني أن المرضى في مستشفى شهداء األقصى باختالف أعمارهم لديهم

نفس الدرجات من الرضا على الوجبات الغذائية( .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( )α=3030في درجات الرضا عن الوجبات الغذائية المقدمة لهم لدى المرضى في مستشفى شهداء
األقصى تعزى لمتغير العمر)

جدول ( )16يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات
الغذائية بالنسبة للحالة االجتماعية لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى
المقياس

رضا المرضى

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

32.106

3

10.702

داخل المجموعات

1156.581

76

15.218

المجموع

1188.688
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مصدر التباين

** دالة احصائيا عند 1.11

* دالة احصائيا عند 1.16

0.703

//0.553

\\ غير دالة احصائيا

أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( )p -value>0.05في درجات الرضا عن

الوجبات الغذائية لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية (أعزب/
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آنسة ،متزوج/ة ،مطلق/ة ،أرمل) ،وهذا يعني أن المرضي في مستشفى شهداء األقصى باختالف حالتهم

االجتماعية لديهم نفس الدرجات من الرضا على الوجبات الغذائية( .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى ( )α=3030في درجات الرضا عن الوجبات الغذائية المقدمة لهم لدى المرضى في مستشفى
شهداء األقصى تعزى لمتغير الحالة االجتماعية)

جدول ( )17يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات
الغذائية بالنسبة للقسم لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى.
المقياس

رضا المرضى

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

5.353

4

3.191

داخل المجموعات

1182.305

77

15.355

المجموع

1188.688

79

مصدر التباين

** دالة احصائيا عند  * 1.11دالة احصائيا عند 1.16

1.415

//1.513

\\ غير دالة احصائيا

أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( )p -value>0.05في درجات الرضا عن
الوجبات الغذائية لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير القسم (باطنه ،جراحة ،والدة)،

وهذا يعني أن المرضى في مستشفى شهداء األقصى باختالف أقسامهم لديهم نفس الدرجات من الرضا على

الوجبات الغذائية :( .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=3030في درجات الرضا عن
الوجبات الغذائية المقدمة لهم لدى المرضي في مستشفى شهداء األقصى تعزى لمتغير القسم).
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جدول ( )18يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات
الغذائية بالنسبة للمؤهل العلمي لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى
مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

32.455

2

5.674

داخل المجموعات

1154.401

75

15.392

المجموع

1188.688
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المقياس

رضا المرضى

** دالة احصائيا عند 1.1

* دالة احصائيا عند 1.16

1.667

//1.596

\\ غير دالة احصائيا

أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( )p -value>0.05في درجات الرضا عن

الوجبات الغذائية لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي (أمي ،أقل من

ثانوية عامة ،ثانوية عامة ،دبلوم ،بكالوريوس) ،وهذا يعني أن المرضى في مستشفى شهداء األقصى
باختالف مؤهالتهم العلمية لديهم نفس الدرجات من الرضا على الوجبات الغذائية (.ال توجد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى ( )α=3030في درجات الرضا عن الوجبات الغذائية المقدمة لهم لدى

المرضى في مستشفى شهداء األقصى تعزى لمتغير المؤهل العلمي)

جدول ( )19يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات
الغذائية بالنسبة للمهنة لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى

المقياس

رضا المرضى

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

45.073

3

5.674

داخل

1143.614

76

15.392

مصدر التباين

المجموعات
المجموع

1188.688

1.995

//1.395
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** دالة احصائيا عند  * 1.11دالة احصائيا عند 1.16

\\ غير دالة احصائيا
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أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( )p -value>0.05في درجات الرضا عن
الوجبات الغذائية لدى المرضي في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير المهنة (عامل ،موظف ،صاحب

أعمال حرة ،بدون عمل) ،وهذا يعني أن المرضى في مستشفى شهداء األقصى باختالف مهنهم لديهم نفس

الدرجات من الرضا على الوجبات الغذائية( .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α=3030
في درجات الرضا عن الوجبات الغذائية المقدمة لهم لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى تعزى

لمتغير المهنة):

جدول ( )20يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات
الغذائية بالنسبة لمدة المكوث لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى
المقياس

رضا المرضي

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

81.914

4

21.967

داخل المجموعات

1106.774

77

14.374

المجموع

1188.688

79

مصدر التباين

** دالة احصائيا عند 1.11

* دالة احصائيا عند 1.16
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4.529

//1.152

\\ غير دالة احصائيا

أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( )p -value>0.05في درجات الرضا عن

الوجبات الغذائية لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير مدة المكوث (،5-2 ،3-1
 ،)11-7وهذا يعني أن المرضى في مستشفى شهداء األقصى باختالف مدة مكوثهم في المستشفى لديهم

نفس الدرجات من الرضا عن الوجبات الغذائية( .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( )α=3030في درجات الرضا عن الوجبات الغذائية المقدمة لهم لدى المرضى في مستشفى شهداء
األقصى تعزى لمدة المكوث

النتائج والتوصيات
نتائج الدراسة
 .1تبين من خالل النتائج أن  %51.3من أفراد العينة أحيانا يتناولون الوجبة الغذائية المقدمة لهم من
المستشفى ،بينما  %31.1من أفراد العينة دائما يتناولون الوجبة ،في حين أن  %5.5ال يتناولون الوجبة

مطلقا.

 .4تبين من خالل النتائج أن مستوى رضا المرضى عن جودة الوجبات  %65.5أي أن هناك موافقة غير
واضحة من قبل المرضى في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لرضاهم على جودة الوجبات الغذائية

المقدمة لهم.

 .3تبين من خالل النتائج الوجبات الغذائية تقدم في مواعيدها بنسبة  ،%56.1بينما  %97.6من المرضي
يرون أنه ال توجد مشروبات ساخنة وباردة في المستشفى.

 .2أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات الرضا على جودة الوجبات الغذائية
لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير نوع الجنس ،وهذا يعني أن المرضى في
مستشفى شهداء األقصى ذكور واناث لديهم نفس الدرجات من الرضا على الوجبات الغذائية.

 .6أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات الرضا على جودة الوجبات الغذائية

لدى المرضي في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية ،وهذا يعني أن المرضي
في مستشفى شهداء األقصى باختالف حالتهم االجتماعية لديهم نفس الدرجات من الرضا على الوجبات

الغذائية.
 .5أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات الرضا على الوجبات الغذائية

لدى المرضي في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير العمر (أقل من 31سنة ،أكثر من 31

سنة) ،وهذا يعني أن المرضى في مستشفى شهداء األقصى باختالف أعمارهم لديهم نفس الدرجات من
الرضا على الوجبات الغذائية.

 .7أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات الرضا على الوجبات الغذائية
لدى المرضي في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير القسم (باطنه ،جراحة ،والدة) ،وهذا يعني

أن المرضى في مستشفى شهداء األقصى باختالف أقسامهم لديهم نفس الدرجات من الرضا على

الوجبات الغذائية.
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 .5أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات الرضا على الوجبات الغذائية
لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي (أمي ،أقل من ثانوية عامة،
ثانوية عامة ،دبلوم ،بكالوريوس) ،وهذا يعني أن المرضى في مستشفى شهداء األقصى باختالف

مؤهالتهم العلمية لديهم نفس الدرجات من الرضا على الوجبات الغذائية.

 .9أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات الرضا عن الوجبات الغذائية
لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير المهنة (عامل ،موظف ،صاحب أعمال

حرة ،بدون عمل) ،وهذا يعني أن المرضى في مستشفى شهداء األقصى باختالف مهنهم لديهم نفس
الدرجات من الرضا على الوجبات الغذائية.

 .11أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات الرضا على الوجبات الغذائية
لدى المرضى في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير مدة المكوث ( ،)11-7 ،5-2 ،3-1وهذا
يعني أن المرضى في مستشفى شهداء األقصى باختالف مدة مكوثهم في المستشفي لديهم نفس الدرجات
من الرضا على الوجبات الغذائية.

 .11كما أن الرضا عن جودة الخدمات الفندقية مسألة نسبية تختلف من شخص إلى أخر حسب جنسه،
عمره ،مستواه التعليمي ،مكان إقامته ،مدة مكوثه في المستشفى ،القسم الذي ينام فيه المريض... ،
التوصيات:
 االهتمام بنوعية األغذية المقدمة للمرضى حسب تعليمات الطبيب.
 توصي الدراسة بتوفير المشروبات الساخنة والباردة للمرضى وكذلك المياه الصالحة للشرب داخل
األقسام.

 توصي الدراسة بمراعاة الوجبة للوضع الصحي للمريض.
 االلتزام بارتداء المالبس الخاصة بموزعي األغذية أثناء توزيع الوجبات.
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 غزة – فلسطين الصادر عن دائرة4113  التقرير السنوي لدائرة العالج بالخارج لسنة، و ازرة الصحة.13
4112 ،العالج بالخارج
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